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89.a sessão ordinaria, aos 3 de janeiro de 1933 

PRESIDENTE: -Sr. Pedro AI eixo. 
SECRETARIO : - Sr . Furtado de Menezes. 

SIJMABIO a-At .:- s-Eleição da Mesa-Agradecimento dos srs. Pedro Aleixo e 
Furtad de Menezes-Expediente-Comunicação do sr. Pedro Aleixo 
ao Conselho de se achar sobre a Mesa um oficio do sr. Presidente 
do Estado, relativo á materia do orçamento -Leitura do mesmo ofi~ 
cio-Discussão-Discurso e proposta do sr. Pedro Aleixo-Discursos 
dos srs. Furtado de Menezes e Samuel Libanio-Declaraçao do sr. 
Luci o dos Santos-Discursos dos srs. Christiano Guimarães, Pedro 
AI eixo e Lorêto de Abreu-Observaçoes dos srs. Annibal Gontijo e 
Furtado de Menezes-Discurso e aditivo do sr. Pedro Aleixo-Decla~ 
ração do sr. Samuel Libanio-Votação-Conclusão-Ordern do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Furta-
,do de Menezes, Samuel Libanio, Luciu dos Santos, Lorêto de Abreu, 
Annibal Gontijo e Christiano Guimarães. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o sr. Julio de Car-
valho. 

Atas 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da 88.a sessão ordina-

ria, assim como a da reunião realizada a 31 de dezembro p. passado. 

Eleição da Mesa 
O Sr. Pedro Alelxo : - De conformidade com o que estabele-

ce o art. 3.0 do nosso Regimento Interno, vai se proceder á eleição da 
Mesa, que terá de dirigir os trabalhos do Conselho no corrente ano. 

Vai se proceder, em primeiro lugar, á eleição de Presidente, que se 
fará por escrutínio secreto, de acôrdo com o paragrafo 1. 0 do citado 
artigo. 

Convido os srs. conselheiros a fazerem suas cedulas. 
-Recebi~as s* cedulas, que correspondem ao numero de senho-

res conselheiros pre teB, são as mesmas apuradas e dão o seguinte re-
sultado: 

Pedro Aleixo 
Furtado de Menezes 

.. 
6 votos 
1 voto 

, 
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-Pas~-se, em seguida, á elciçi'io de secretario, sendo_, .igualmente, 
recebidas sete cedulas. Retiradas da urna e apuradas, verifica-se o se-
guinte resultado : 

Furtado de Menezes 
Lucio dos Santos 

Agradecimento 

6 votos 
1 voto 

O Sr. Pedro A.lelxo : -Não preciso procurar formulas para 
agradecer aos srs. conselheiros, pois, como já tive ensejo de afirmar, 
estou por demais habituado á generosidade de SS. Exs., de modo que, 
em duas palavras, aqui lhes deixo meus agradecimentos. 

o Sr. Furtado de Menezes:-Faço minhas as palavras do 
dr. Pedro Aleixo. 

Expediente 
O Sr. Furtado de Menezes traz ao conhecimento do Con-

selho o seguinte expediente: 
Oficio 

Cancelamento da escritura de doação de um predio feita ao Es-
tado por Trajano Procopio de Alvó,rengã 

(PEÇA N. 151) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizonte, 
27 de dezembro de 1932. 

Sr Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-N. 96.-Tenho 
a hon;a de remeter a V . Excia., para que esse Egregio Consel~ o se 
digne opinar sobre o assunto, o processo n. 2.17~ desta ?ecretaria, no 
qual o sr. Trajano Procopio de Alvarenga pede a aqmescenc1a do f;;o~erno 
para que se revogue a doação, por êle feita ao Estado, de um predto na 
cidade de Itabira. 

Motiva esse pedido a circunstancia. de não ter. ~ donatario, qu~ no 
caso é a administração estaduál, cumpndo a cond1çao que deu ongem 
ao ato de liberalidade, isto é, não ter instalado a Escola Norma~ no pre-
dio doado, quando essa condição foi precipuamente estabelecida pelo 
doador. 

O processo se acha dev!damente ins!_ruido com as informações 
desta Secretaria e da Secretana da Educaçao e o parecer do Sr. Advo-
gado Geral do Estado, contendo eleme~~o~ suficientes ~ara que esse 
digno Conselho se manifeste sobre a legitimidade do defenmento á pre-
tensão do requerente. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a V. Excia. a segurB:nça dos 
protestos de minha alta estima e consideração.-José Be'f'nard?cno Al-
ves Juni.or, Secretario das Finanças. 

A' S. Excia. o Sr. Dr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conselho 
Consultivo. 

• I ·• 
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Alguns dos documentos constantes do processo 
Exmo. Sr. Secretario das Finanças. Quando, em 1928, o Governo 

do Estado cogitou da creação de escolas normais no Estado assentou 
que a distribuição delas se faria pelos munidpios, que pudess~m ofe-
recer o predio para o seu funcionamento. Era, nessa ocasião, presiden-
te e agente executivo do município de Itabira o peticionaria, que, inte-
ressado na obtenção de tal melhoramento, resolveu fazer doação de um 
predio de sua propriedade particular ao Estado, contanto que, no mes-
mo, fosse instalada a Escola. Essa doação entreanto, conforme certidão 
inclusa da escritura, ficara sujeita a determinadas condições para sua 
perfeição. Assim, de acordo com os vereadores, o peticionaria entre-
garia o seu predio ao Estado e a Camara assumiria o encargo de, dentro 
de 3 anos, construir ou adquirir outro de igual valor pelo menos para 
substituir o que era dado a titulo precario. Caso, porém, isso não se 
désse, decorridos os 3 anos, a doação se tornaria perfeita e acatada, a 
menos que se não verificasse, por parte do Estado, a instalação da Es-
cola no predio doado. Nestes termos foi lavrada a escritura, de doação 
ao Estado e pelos vereadores, na ausencia do peticionaria, acordado o pre-
ço em réis- 50:000$0000. 

Com a renuncia posterior do peticionaria á presidencia da Camara, 
o seu substituto descurou do compromisso assumido e nenhuma provi-
dencia foi tomada para aquisição de outro predio. Deante disso o peti-
cionario, antes que decorresse o tempo dentro do qual deveria ser satis-
feito o combinado, oficiou ao presidente da Camara, hoje prefeito, para 
que garantisse o seu pagamento, tendo então S. Excia. feito votar a lei 
n.0 753 de 18 de julho de 1930, pela qual o presidente ficara autorizado 
a pagar ao peticionaria a importancia de Rs. 50:000$000, que é o valor do 
predio doado. Em oficio, porém, de agosto do ano passado, o qual 
vai junto, o presidente declara que a Camara não pode satisfazer o 
compromisso assumido e aconselha ao peticionarto a reivindicar o 
predio do Estado, uma vez que nele nunca funcionou a Escola, condição 
basica para a doação. 

Ultimamente, ainda, o prefeito municipal, não obstante ter sido o 
signatario da lei acima citada, quando presidente do município, a revo-
gou pelo decreto n. 767 de 23 de fevereiro do corrente ano, conforme se 
vê pela copia anexa, afastando assim toda responsabilidade da Camara 
para com o peticionario. Deante disso, outro caminho não encontra o 
peticionaria para não ser prejudicado sinão o de p~dir a reivindicação 
do predio, conforme alvitra o prefeito de ltabira no oficio anexo, e 
mesmo porque essa medida se impõe deante do inadimplemento da 
condição principal que era a instalação não realizada da escola no referi-
do predio. 

Trata-se, não resta a menor duvida, de uma doação modal, feita 
para determinado fim se sob pacto ou condição resolutoria expressa, que 
se tem como Tevogada ou rescindida de pleno direito, ao se verificar a 
condição resolutoria (Cod. Civil art. 1.181 e 119; paragrafo unico com-
binados). 

O Estado donatario, além de inflingir a clasula, que diz: "o Estado 
instalarâ no predio doado a Escola Normal Oficial" o fez em outro pre-



6 CONSELHO CONSULTIVO DO 

dio (condição resolutoria tacita), fechou a escola normal de Itabira, pelo 
que operou, de pleno direito, a condição resolutoria expressa, que se 
enquadra perfeitamente na outra condição imposta para a efectiva doa-
ção, que é: "no caso do não funcionamento da Escola Normal ou seu 
fechamento por qualquer motivo, ficará tambem sem efeito a doação ora 
feita". Ficou assim desfeito o ato, e o domínio sobre o predio doado re-
verteu, de pleno direito, aos doadores. 

A creação de outra Escola Normal, embora na mesma cidade, por 
ato posterior á verificação da condição resolutoria expressa, se operou 
de leno direito, não tem o efeito de fazer reviver a doação: quando essa 
cre ~o se deu, o ato já estava extinto. 

Por outro lado, a doação nunca se efetivou, porque, subordina da á 
condição do Estado instalar a Escola Normal Oficial, no predio doado tal 
instalação nunca se deu. 

Pelo exposto vê-se que a doação não se tornou efetiva, pelo fato 
de se não haver instalado, no predio doado, a Escola Normal, e mesmo 
que isso se désse estaria desfeita pela verificação da condição resolutoria 
expressa. 

Juntando, pois, a esta os documentos necessarios á comprovação 
do alegado, vem o peticionaria, por seu advogado abaixo, solicitar a "-:· 
Excia. que determine que se expeça ordem para o cancelameni<? ~a escn-
tura, afim de que possa o peticionaria entrar na posse e domm1o do re-
ferido imovel. 

Por ser de justiça: 
P. Deferimento. 

I 

Belo-Horizonte, 31 de Agosto de 1931. P. P. Clarimundo Cordeiro. 
Nota:--0 peticionaria - Trajano Procopio d'.A.lvarenga. 
Gabinete do Advogado Geral do Estado .-Belo-Horizonte.-Exmo. 

Sr. Secretario da Educação.-No processo junto, referente ao requeri-
mento do Phc.0 Trajano Procopio de Alvarenga Monteiro, venho pedir 
a V. Excia. para mais seguro fundamento de meu parecer, se digne de 
esclarecer os seguintes pontos : 

1) Si é certo que a Escola Normal de Itabi~a nunca funcionou no 
predio doado, como está allegado no requerimento que abre o processo: 

2) Si a Escola Normal de Itabira, mais tarde transferida para 
São Gonçalo do Sapucaí, chegou a ser instalada naquela cidade, e em 
que predio; 

3) Si a Escola Normal, creada sem onus para o Estado p~lo dec. 
n. 9.904, de 28 -III-931, foi instalada em Itabira, e em que pred10; 

4) Si, com a transferencia da Escola de Itabira para São Gonçalo 
do Sapucaí e a posterior creação, naquela cidade, da Escola a que se re-
fere o cit. decreto 9.904, houve solução de continuidade no ensino nor-
mal ministrado em Itabira. 

' 

Agradecendo antecipadam~nte sua resposta, que me permitirá. emitir 
o parecer que V. Excia. deseja, subscrevo-me com elevada estima e 
distinta consideração.-Milton Campos, Advogado Geral do Estado. 

Secretaria da Educação e Saúde PubHca.-lO.a Secção. 
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Informação 
Com os elementos, agora constantes do processo, informo o pedido 

do Sr. Advogado Geral. A' 1.a pergunta: A Escola Normal de ltabira 
nunca funcionou no predio doado, como afirmou o requerente, ~ faz 
certo o oficio do Prefeito de Itabira, in loco, pagina 5, corroborado pelo 
Dec. n. 767 de 23-2-31, o qual declara não ter sido cumprida a primeira 
clausula do contrato de doação, pagina 6; a clausula a que se refere este 
decreto é justamente a obrigação do Estado de instalar no predio doa-
do a esoola normal oficial, pagina 11. 

A' 2.8 pergunta: A Escola'Normal, mais tarde transferida para São 
Gonçalo do Sapucaí, funcionou em Itabira, em predio arrendado pela 
Camara Municipal, até ser transferida para S. Gonçalo do Sapucaí. 

A' 3.8 pergunta: A escola normal creada pelo dec. 9.904 foi insta-
lada em Itabira, no mesmo predio arrendado, como se vê da informa-
ção de folhas 23. 

A' 4.8 pergunta: Com a transferencia da 1.8 escola e creação da 
outra, 'não houve sofução de continuidade no ensino normal ministrado 
em Itabira, como está respondido na informação de folhas 23. . 

Assim informado o processo, pode, de novo voltar ao Gabmete do 
Sr, Advogado Geral. A' nova resolução, 17-3-32.-Camara.-Paulo Costa. 
-Visto.-19-3-32.-R. Felicissimo. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-Belo-Horizonte, 15 ?e 
abril de 1932.-Exmo. Sr. Secretario da Educação.-Devolvo a V. Excm. 
o processo em que o Phc. o Trajano Procopio Alvarenga pede .seja ex-
pedida ordem do Governo, no sentido de se cancelar a escntu.ra de 
doação, por ele feita ao Estado de Minas, de um predio na cidade de 
Itabira. 

E' incontestavel o direito do requerente. Como se vê da escritura 
fls. J 1), a doação foi feita sob as seguintes condições: .. 

ca) O Estado instalará no predio doado a Escola Normal Oficial; 
o • • • ••••••• • •••••• o •••••••• 

d) No caso do não funcionamento da Escola N~rmal ou seu fe-
chamento, por qualquer motivo, ficará tambern sem efeito a doação ora 
feita». 

Como semados encargos que oneram a liberalidade, trata-se typica-
mente de uario doação sub modo. E, nas doações dess.a natureza, qu~
do o donatario o deixa de cumprir a prestação que motivou o ae!o de li-
beralidade, doador fica investido do direito de revogar a doaçao (Car-
valho de Mendonça-cContratos»-1, n. 19, p. 91). . 

Das informações prestadas pela Secretaria resulta que o predi? em 
questão nem siquer chegou a ser utilizado para o fim a que o destinava 
a doação (fls. 24). Pode esta, portanto, ser revogada pelo doador, o que 
se deverá fazer por uma nova escritura publica, em que o Estado com-
parecerá e declarará o seu assentimento á revogação, resolvendo-se as-
sim o caso. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Excia. os meus pro-
testos de estima e consideração.-Milton Campos, Advogado Geral do 
Estado. 
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Exmo. Sr. dr. Secretario das Finanças. Trajano Procopio de Alva~ 
renga, residente em ltabira, por escritura de 29 de fevereiro de 1928 
doou ao Estado um predio de sua propriedade, naquela cidade, sob a 
condição -de ser nele instalada a Escola Normal que o doador, então pre~ 
sidente da Camara, pleiteava para a sua cidade. Essa doação ainda 
fora feita (vid. documento n. 5 do processo) sob outras condições dis-
criminadas na lei municipal n. 753 de 18-7~930 e exaradas na escritura 
aludida. 

O Estado, creando a Escola Normal de ltabira não satisfez aquela condi~ 
ção primordial, isto •é, não a instalou no predio doado, condição ·ne qua 
a doação não se efetivaria (vid. documento n. 5 do processo). Pouco 
tempo depois, o Governo removeu a Escola para S. Gonçalo do Sapo· 
caí (dec. n . 9.886, de 16·3~931). Estava, portanto, mais do que claro 
que o ato do doador estava desfeito, não obstante outra ter sido crea~ 
da na mesma cidade, dias depois (dec. 9.904) mas ainda em predio di~ 
verso e, por cima, não custeada pelo Estado . 

O requerente em virtude disso, em requerimento de 31 de agos~ 
to do ano passado, pediu o cancelamento da escritura para que pudes· 
se entrar novamente na posse e goso do predio em questão. 

O seu requerimento, depois de correr varias secções dessa Secreta-
ria. da Secretaria da Educação e Saude Publica, recebendo em toüas elas 
informações favoraveis, inclusive os pareceres dos srs. Advogado Geral 
do Estado e do Consultor Juridico dessa Secretaria, foi indeferido por V. 
Excia. com o seguinte despacho: cEm virtude de ter sido restabelecida 
a Escola ficou prejuditado o pedido. Arquive~se•. 

V. Excia., ao que parece, ao dar este despacho, teve em vista o dec. 
estadual n. 10.367, de 4~6 deste ano que manda, de fato, restabelecer 
aquela Escola. Não ha entretanto nenhuma relação entre o restabeleci~ 
mento da Escola de Itabira e o pedido do requerente. Este pede o can-
celamento da escritura porque a Escola não foi instalada no predio doado 
e esta era a condição expressa da doação. 

Tanto da primeira como da segunda vez, o Governo não se utilizou 
do predio doado. Preferiu outro predio, o do Bispo onde ainda hoje 
ela se acha funcionando. · 

O direito do requerente não sofre a menor duvida. O ilustre Advo-
gado Geral, respondendo á consulta que, neste sentido, lhe f~z a Secre-
taria, iniciou com estas palavras (fls. 26) o seu parecer : cE' mcontesta-
vel o direito do requerente, como se vê da escritura de fls. 11 ", etc. 

Assim sendo, o requerente, não pode se conformar com o indeferimen-
to de seu pedido, que, pelo exposto, considera justo, legal e 1iquido, e 
vem, com o devido acatamento, pedir a V. Excia. reconsiderar ~ desp~
cho dado no requerimento acima referido, n. 1 do processo ai arqUI-
vado, para que possa entrar na posse daquele imovel. 

. Pede mais que tudo isso se faça sem qualquer onus para o reque-
rente, pois não se trata de transferencia de bem imovel e sim de anula~ 
ção de um contrato por inadimplemento da clausula principal, por parte 
do Estado donatario. 

Confiado no espírito justo e jurídico de V. Excia. P. e E. deferimen· · 
to. (A) - P.p. Clarimundo CQrdeiro.-Belo-Horizonte, 5 de Setembro de 
1932. 
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- O processo passa a constituir a peça n. 151, distribuída aos srs. 
Furtado de Menezes, Annibal Gontijo e Pedro Aleixo, respectivamente, 
relator 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
Ação de indenização requerida por Pedro Nicola contra a Prefeitura 

de Oambuquira e o Estado 

(PEÇA N. 152) 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas. Belo-Horizonte, 30 de 
dezembro de 1932. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Tenho a honra de 
enviar a V. Excia., para que se digne submetê-lo ao parecer do Conselho 
Consultivo, o processo aqui junto, de indenisação requerida contra a Pre-
feitura de Cambuquir~ e o Estado de Minas~Gerais por Pedro Nicola, an-
tigo concessionario áos serviços de eletricidade naquela cidade. 

Reitero l! V. Excia. os· protestos de meu alto apreço e distinta con-
sideração. Olegario Maeiel, Presidente do Estado de Minas. 

Alguns dos documentos constantes do processo 
Gabinete do Advogado Geral do Estado. Belo-Horizonte, 30 de 

dezembro de 1932.-N. 592. 
Exmo. Sr. Presidente do Estado. Pedro Nicola, antigo concessiona-

rio dos serviços de eletricidade em Cambuquira, move ação ordinaria 
de indenização contra a Prefeitura daquela cidade e o Estado de Minas , 
-ação que agora se encontra em seus termos na primeira instancia da 
justiça federal. 

O prefeito de Cambuquira, devidamente autorizado pelo respectivo 
Conselho Consultivo entrou em entendimento com o autor para uma tran-
sação que puzesse termo á demanda, e, por meu intermedio submete os 
termos do entendimento ao seu litis-consorte, o éstado. Incumbi do 
exame do caso ao auxiliar deste gabinete, que a respeito proferiu o lon~ 
go parecer junto, em que clara e proficientemente elucidou a questão. Se 
V. Exda. quiser tomar em consideração a proposta do prefeito de Cam-
buquira, no proposito de evitar para o Estado a possibilidade de vir a 
pagar mais tarde indenização maior, deverá o presente processo ser sub-
metido ao Conselho Consultivo do Estado, na forma do art. 10, letra f, 
do dec. 20.348, de 29 de agosto de 1931. 

Além dos esclarecimentos que jã constam do processo, facil será 
a consulta aos autos da ação, que se encontram no juizo federal e foJ'~ 
necem elementos para a completa informação sobre o caso. 

Aproveitando o ensejo, reafirmo a V. Excia. os meus protestos de 
estima e consideração. Milton Campos, Advogado Geral do Estado. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. Belo-Horizonte, 27 de de-
zembro de 1932. Sr. Advogado Geral. 
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Parecer 
Por escritura publica de 21 de maio de 1914, a Prefeitura de Cam-

buquira rescindiu a concessão feita a Pedro Nicola para exploração dos 
serviços de iluminação publica e particular daquela vila. 

Estipulou-se, então, no distrato: 
•Obriga-se a Prefeitura a pagar ao cidadão Pedro Nicola 

a quantia de 20:000$000 como indenização por prejuízos, per-
das e lucros cessantes como concessionario do contrato retro 
referido ficando dessa data em diante a Prefeitura e Cam-
buquira livr~ de quaisquer obrigações para com ele conces-
sionario, podendo portanto firmar contrato com quem lhe 
aprouver para fornecimento de luz, e força a esta vila; obri-
ga-se mais a Prefeitura á entregar ao concessionario Pedro 
Nicola depois de instalada a nova iluminação que a Prefeitu-
ra contratar, ou fizer a conta propria as maquinas eletricas 
e seus pertences bem como uma maquina de beneficiar arroz 
e seus pertences, um motor e demais materiais eletricos de 
iluminação publica desta vila, exceção feita da casa onde se 
acham assentados os maquinismos, a qual ficará pertencendo 
á Prefeitura de Cambuquira". 

A 2 de outubro daquele ano, a Prefeitura contratava com a Cia. Mer~ 
cantil Industrial Casa Vivalde o fornecimento de energia eletrica para o 
serviço de ilurllinação publica e particular da vila. E os bens referidos 
no instrumento de distrato, e a cuja restituição se obrigara a condecen-
te, continuam até hoje em poder da Prefeitura. 

A 22 de dezembro de 1921, Pedro Nicola interpelou o Estado de 
Minas e a Prefeitura de Cambuquira para que dentro de 30 dias : 

a) - fizesse a entrega dos bens a que se obrigara sob pena de se 
lhe pagarem 100$000 diarios além de 

b)-sujeitarem-se á indenização pelo emprego desses bens desde a 
data em que deveriam ter sido restituídos. 

Em 28 de agosto de 1926, Pedro Nicola propoz, no juizo federal des-
ta secção, uma ação ordinaria de indenizacão em que pediu fossem o 
Estado e a Prefeitura condenados : 

1)-A entregar ao autor os materiais mencionados no distrato; 
2)-A pagar os danos que os mesmos tivessem sofrido; e 
3)-0 aluguel ou o uso na forma do art. 1.196, do Cod. Civ. 
Paralizado ficou o feito até setembro de 1930, quando foi pedida a 

citação doi reus para verem renovar-se a instancia, tendo-se prossegui-
do então na causa, a qual se acha em termos de ser arrazoada pelos 
reus. 

Não nos parece que possa ser acolhida em juizo a pretenção do au~ 
tor nos termos em que a formulou na inicial. 

E isso pelas circunstancias que em seguida passamos a examinar. 
As relações contratuais entre Pedro Nicola e a Prefeitura de Cam~ 

buquira, resultantes do contrato, são as do comodato ou emprestimo 
gratuito de coisas não fungíveis, nos termos do art. 1.248 do Cod. Ci~ 

ESTADO DE MINAS-GEBAIS 11 

vil, e o praso . convenci?n~do foi. o necessario para uso conseguido, de-
yendo ~ Prefeitura res~tui~ a ~msa emprestada logo que se fizesse a 
mstalaçao para nova Ilummaçao da vila. 

Ora, no comodato, ocorrendo a móra, o comodatario, além de por 
ela .re~ponder, pagará o aluguel da coisa durante o tempo do atrazo em 
restitw-la (C. C., art. 1.252). 

A solução legal da contenda se tem de encontrar pois atendendo 
a esse dispositivo. ' 

Desse se vê que estando em móra, o comodatario além de respon-
der por .ela pagará o aluguel da coisa durante o tempo do atrazo em 
restitui-la. 

A Prefeitura de Cambuquira é obrigada pois a indenizar os prejuí-
zos causados ao credor em consequencia da móra e pagar os alugueis 
previstos no art. 1.252 do Cod. Civil. 

Mas que alugueis são esses a que se refere o texto citado? 
Poder-se-ia, como pretende o autor, aplicar ao caso o art. 1.196 do 

mesmo Codigo, onde se dispõe que, se notificado o locatario não res-
tituir a coisa, pagará emquanto estiver em seu p~der o aluguel que o 
locador arbitrar? 

O a~tor invoca a opinião de Clovis Bevilacqua, que observa ~o seu 
comentar10 ao art. 1.252 do Cod. Civil: 

cO que ha de particular no dispositivo do art. 1.252 
é que o co~odatari? que se atraza em restituir o objecto 
emprestado fica obngado a pagar o aluguel da coisa desde 
o momento em que se atrazou. Que aluguel? O que o 
dono da coisa arbitrar, segundo a regra do art. 1.196 (Cod. 
Civil comentado, vol. IV, pag 145)". 

Mas não tem razão o ilustre civilista. 
~ isso porque ca disposição que permite ao locador sujeitar o lo-

catariO a u~a p~na cons_titue uma anomalia ou jus singularis por ser 
cont~a. os ~rmctpios gerats do_ nosso direito e como disposição excepcio-
nal e maplicavel a pessoas nao contempladas no citado art . 1.196 do 
Cod .. C~vil, ex-vi do art. 6 da Introdução ao mesmo Codigo Pandectas 
Bras~leLras, _1 vol.~ segunda parte, p. 439 e seguintes; Ferreira dos Santos, 
As c~nco leLs do mquilin_ato, p. 136; Ferreira Vieira, Revista do Direito, 
vol. 77, pags. 37 e segumtes; Revista Forense, vol. XLVI. 479, LV, 333). 

O desembargador Vieira Ferreira, embora incidentemente, refere-se 
de modo expresso ao comodato (Rev. Forense, vol. XLIV, 547): 

•Sua situação (a do adquirente da coisa alugada) não 
p~de ser m~l~or do que a de qualquer pessoa esbulhada, 
nao lhe assistindo um privile!!io que nem mesmo ao como-
dante foi outorgado contra o comodatario que demora a 
restituição da coisa emprestada". 

E para mostrar que o dispositivo é uma excepção um jus singula-
ri~ de ~plicação restrita ás pessoas a que se refere expressamente o es-
cntor citado o compara com os arts. 503 513 867 870 956 957 1 056 
1.058, 1,272 e 1.277. ' ' ' ' ' ' · ' 

. O sr. Clo~s Bevilacqua em cujo comentaria acima transcrito se 
apma o autor, e peremptorio: 



12 

l 

CONSELHO CONSULTIVO DO 

«Este dispositivo é de aplicação restrita ao caso nele 
especificado, por constituir uma exceção ao direito comum 
e por ser preceito de carater penal. Somente quando o 
locatario (e não outrem que se ache na posse e detenha a 
coisa alheia) deixa de atender a notificação para a entre~ 
ga da coisa, finda a locação, é que se aplica a pena do 
art. 1.196 (Rev. cit., vol. XLIV, 547:•.) 

O caso examinado pelo sr. Bevilacqua é o de uma cominação im~ 
posta pelo adquirente do predio locado. E é ele que adverte: 

cDir~se~á que a situação é semelhante. Mas nem as 
penas se aplicam por analogia ou paridade, nem as leis 
que abrem exceção ao direito comum se aplicam a outros 
casos além daqueles que especificam Cod. Civil, Jnt., 
Art. 6.0

). 

Não sendo, porém, caso de aplicar~se o dispositivo do art. 1.196, 
com que texto legal se ha de resolver a situação jurídica creada com a 
retenção da coisa alheia por parte da Prefeitura? 

Ora, os autos fornecem elementos para um justo e razoavel arbi~ 
t ramento dos alugueis. 

Com effeito, aceita a avaliação do material em 30:000$000 feita 
pelos peritos ou o pre o pelo qual o autor o adquiriu, o certo é que ele 
é estimado em mais de 20:000$000. 

Mas convenhamos em que uma apreciação favoravel aos reus, ele 
seja avaliado em 20:000$000. 

A Prefeitura de Cambuquira está em móra desde outubro de 1914, 
quando «instalou a nova iluminação :. , isto é, ha 18 anos. Ora, 20:000$ 
a juros de 10° I 

0 
ao ano (justo aluguel), rendem a importancia de ... . . . . 

36:000$000, os quais, juntos ao valor do material (já imprestavel), somam 
56:000$000. 

E até 1926, data da propositura da ação, a importancia então devi~ 
da, 44:000$000, está sujeita aos juros moratorios de 6° I o ao ano e, assim, 
o debito da Prefeitura se eleva de mais de 15:840$000, além dos juros 
devidos pela móra durante o curso da ação, ou sejam 7:920$000. 

A divida atinge, assim, num . calculo mais favoravel, a importancia 
de 81:760$000. 

Nessa operação, como se vê, não consideramos que o aluguel deve 
ser capitalizado e que os peritos da vistoria atribuíram o valor de ....• 
30:000$000 a uma parte apenas do material, isto é, aos maquinismos 
geradores da uzina. 

Entendemos em conclusão, que os reus não terão probabilidade de 
exito na decisão final da causa, pelo menos quanto a obrigação de res~ 
tituirern o material ou o seu justo valor e a pagarem o seu aluguel du~ 
rante o tempo em que o retiverem em seu poder sem justa causa, 
acrescidos dos juros da móra. 

Essa a nossa opinião que transmitimos ao Prefeito de Cambuquira 
o qual, por sua vez a submeteu ao Conselho Consultivo local, tendo 
este deliberado que co Prefeito promovesse a solução da pendencia nas 
seguintes bases: 
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cPagar~se a Pedro Nicola o valor dos materiais na im~ 
J?Ortancia de 20:000 .. 000 o justo aluguel pelo seu uso, isto 
e, 10°/o ao ano sobre o capital e mais os juros da móra 
devidos calculados em 23:760$000". 

Nos termos da autorização, a importancia devida a P~dro Nicola 
em 14 de outubro do ano corrente seria 79:760$000. 

O Prefeito de Cambuquira, porém, na comunicação junta e doeu~ 
mentos que a instruem, concluiu com o procurador de Pedro ~Hcola um 
acordo pelo .qual se pagaria a este a importancia de 82:000$000, e se 
lhe. devolvenam os ferros velhos que a Prefeitura julgasse imprestaveis, 
obrigando-se o autor a pagar as custas do processo, as quais segundo 
calculo do escrivão do feito, montam em 6:()()()$000. ' 

A solução amigavel da pendencia nos parece que deva ser aceita 
pelo Estado, porque a importancia fixada para a indenização é o mínimo 
que s~ P?dena obter em. ~ma liquidação judicial, sendo a devolução do 
matenal tmprestavel, a JUIZO da Prefeitura, feita em compensação da 
obrigação assumida pelo autor quanto ao pagamento de todas as custas 
e despesas judiciais da causa. 

Ao opinarmos pelo acordo, não é demais lembrarmos que, ·se pre~ 
valecesse o parecer que a respeito emitiu em 1922 o Dr. Fernando de 
M~llo Vi~na, então advogado geral do Estado, o proprietario do ma~ 
!erml tena atualmente direito a uma indenização de 393:000$000, ou se~ 
Jam 100$000 vezes 3.930 dias, a contar de 2 de fevereiro de 1922 data 
a partir da qual a Prefeitura deveria pagar o aluguel diario de 100$000 
além do justo valor do material retido pela Prefeitura. ' 

Restar1a examinar a responsabilidade do Estado pela ação adminis~ 
trativa de seus prefeitos. 

A este respeito, porém, é irrecusavel a Hção com que o então de~ 
sembargador Edmundo Lins e o sr. Carvalho de Mendonça decidiram 
por essa responsabilidade na sentença arbitral proferida no caso Wer~ 
neck. Dela se vê qu~ a propria opinião de Ruy Barbosa, a que se re~ 
porto? o sr. Mello VIanna em seu parecer referido, é vantajosamente 
rebatida: 

clmprocedem, igualmente, o segundo e o terceiro fun~ 
darnentos, porque o que afirmam as autoridades citadas 
pelo conselheiro Ruy Barbosa e as sentenças transcritas 
pelo dr. sub~procurador geral é que o prefeito é repre~ 

sentante da municipalidade, quando funciona em nome 
desta, como é representante e empregado do Estado quan~ 
do é em nome deste que funciona. 

.Ora, na especie fo.i exclusivamente ne!)te carater que 
funcionaram os prefeitos de Aguas Virtuosas, como se 
passa a mostrar : 

As leis ainda hoje vigentes no Estado, de acôrdo 
com as quais foi creada a Prefeitura de Aguas Virtuosas 
são as de ns. 373, de 17 de setembro de 1903 e 396, de 
23 de dezembro de 1904. 

E' o que declara o dec. n. 2.528, de 12 de maio de 
1909, que creou tal prefeitura: 
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O Presidente do Estado de Minas~Gerais, usando da 
atribuição que lhe é outorgada pelo art. 57 da Constitui~ 
ção do Estado, e de conformidade com o disposto nas leis 
ns. 373, de 17 de setembro de 1903 e 396, de 23 de de~ 
zembro de 1904, resolve crear as Prefeituras de Aguas Vir~ 
tuosas e de Cambuquira ,. . 

Ora, de acôrdo com o art. 12 dessa lei supra n. 373 
•enquanto, por lei ordinaria, não fôr dada organização de~ 
finitiva ás prefeituras em localidades onde haja aguas mi~ 
nerais em exploração, creadas pela lei adicional n. 5, de 13 
de agosto de 1903, poderá o Governo instit-ui~las proviso~ 
riamente c pelo regimen do dec. n. 1.088, de 29 de dezem~ 
bro de 1897, em duas das seguintes estações de agua ,. -
Poços de Caldas, Lambarí, Caxambú e Cambuquira. 

E a lei n. 396 supra, no art. 1.0
, § 2. 0

, apenas deter~ 
mina que •instalada a Prefeitura, cessarão as funções do 
agente executivo municipal, que serão exercidas pelo Pre~ 
feito ». 

Como, até hoje nenhuma lei ordinaria deu organiza~ 
ção definitiva ás prefeituras, estas, nos termos expressos 
do art. 12 supra transcrito, se regem pelo dec. n. 1.088, de 
29 de dezembro de 1897. 

Ora, é este o dispositivo do art. 3.0 deste decreto: 
•As funções deliberativas (nas prefeituras) serão exer~ 

cidas dlretamente pelo Presidente do Estado e •as execu~ 
tivas se-lo~ão por intermedio de um prefeito de sua livre 
nomeação». 

Eis ai, pois, o que é o prefeito - •um simples inter~ 
mediario do Presidente do Estado, que é quem, nas pre~ 
feituras, exerce as funções executivas». E, se assim é, 
como indubitavelmente o é, atentas as palavras supra trans~ 
critas, a responsabilidade pelos atos do prefeito é, irretor~ 
quivelmente •responsabilidade exclusiva do Presidente do 
Estado,.. 

E' verdade que, como alega o sr. dr. sub-procurador 
geral, um decreto posterior- o de n. 2.550, de 4 de julho 
de 1909- mandou aplicar á Prefeitura de Lambarí o dec. 
n. 1.777, de 30 de dezembro de 1904; isto, entretanto, em 
nada altera a solução da especie, porque esse decreto só 
derrogou o de n. 1.088 supia, quanto ás funções • delibe~ 
rativas orçarnentarias", que, em vez de continuarem, como 
dantes, a serem exercidas diretamenté pelo Presidente do 
Estado, passaram a se~lo pelos conselhos deliberativos 
mas, ainda assim, sujeitas á aprovação do mesmo Presi~ 
dente, ut art. 17, § 14. 

Quanto, porém, ao prefeito este conünuou, ora como 
orgão executor dessas deliberações orçamentarias, ora, 

exatamente como dantes, méro intermediaria do Presidente 
do Estado em todas as outras deliberações e em todas as 
funções executivas, maximé no que concerne á execução 

• • • 

dos contratos de arrendamento das fontes, como o de que 
se trata nesse pleito. E' o que ressalta á evidencia dos se~ 
guintes artigos : 
_ c Art. 3.:0 Ao Conselho, eleito pelos municípios, cabe-

rao as_ funçoes de carater deliberativo; «ao prefeito, de ·no~ 
meaçao do Governo, tocarão as funções de carater execu~ 
tivo,.. 

"Art. 13. Os recursos e auxilios fornecidos pelo Esta~ 
do ao município serão aplicados pelo Prefeito, •sem inge~ 
rencia ou inspecção do Conselho ,. . 

•Art. 17. Compete a prefeito: 
§ 9.0 Publicar e apresentar cao Presidente do Esta-

do », na segu!lda quinzena de janeiro de cada ano, •o ba-
lanço da receita e despesa relativo ao exercício anteceden~ 
te, E PRESTAR-LHE CONTAS DE SUA GESTÃO, COR~ 
RESPONDENTE AO MESMO EXERCICIO. 

§ 1~. Propor ao Presidente do Estado a creação ou 
supressao de empregos municipais. 

§ 14. Suspender a execução de qualquer ato do Con~ · 
selho .opon_do~lhe v~to, dentro de 8 dias, sempre que se 
der viOlaçao das leis e regulamentos em vigor. 

cNeste caso, submeterá ao conhecimento do Gover~ 
no ", no termo de 30 dias, o ato suspenso, dando por es-
crito as razões do véto . 

O GOVERNO DECIDIRA' si o véto é ou não proce~ 
dente, e segundo fôr resolvido, O ATO DO CONSELHO 
SUBSISTIRA' ou FICARA' SEM VALOR. 

§ 24. Solicitar do Governo as providencias que jul~ 
gar convenientes ao serviço publico. 

§ 25. Promover, autorizado pelo Governo do Esta~ 
do, a desapropriação, etc. 

§ 33. Representar ao Governo sobre obras e melho~ 
ramentos para cuja execução os recursos dos municípios .. ' 
não forem suficientes, solicitando os meios necessarios». 

§ 31-Apresentar ao Governo, cada ano, um relatorio 
minucioso, etc. ". 

§ 34-Velar pela estrita observancia dos contratos 
de arrendamento das fontes (justamente o objéto deste li~ 
tigio) impondo as multas em que os locatarios incorre~ 
rem e denunciando ao Governo as infrações verifica~ 
das, etc .. 

cArt. 31-Continuam em vigor e serão observadas, 
em tudo que não estiver prevenido neste decreto, nem fôr 
contrario ao que êle estatue (sic) as disposições das leis 
n. 2, de 14 de setembro de 1891 e 375, de 17 de setembro 
de 1903 e 275, de 14 de setembro do mesmo ano, assim 
como o regul. n. 1.038, de 20 de maio e 1.088, de 29 de de~ 
zembro de 1897»; precisamente aquêle em que se determina 
que os prefeitos são méros intermediarias do Presidente 
do Estado, que é quem, nas prefeituras, exerce as funções 
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executivas, sendo, portanto, o responsavel pelos danos que 
desse exercido provierem. 

Nem se alegue, repetindo Ruy Barbosa, como faz o 
sr. dr. sub-procurador geral: 

1.0 )-Que nenhuma lei posterior aceitou o decreto su-
pra n. 1.088, de 29 de dezembro de 1897, porque é enga-
no manifesto de S. Excia. 

De fato, a lei n. 373, de 17 de dezembro de 1903, man-
da expressamente, no art. 12 supra transcrito, aplicar, pro-
visoriamente, tal decreto · ás prefeituras até que se vote, a 
respeito, lei definitiva, a qual até hoje ainda não foi 
votada; 

2. 0-A inconstitucionalidade deste decreto: a)-porque 
êle em nada é contrario á lei adicional á Constituição do 
Estado, n. 5, de 13 de agosto de 1903, ut art. 10; b)-
porque, mesmo que o fosse, aos arbitros não foi outorgada 
competencia para deixar de aplicar, por inconstitucionais, 
leis ou decretos do Estado de Minas, mas, somente, para 
verificar si, na especie, houve ou não culpa contratual de 
qualquer das partes. 

Depois dos dispositivos das leis e decretos que aca-
bam de ser transcritos, ninguem poderá mais, de bôa fé, 
susteptar que os prefeitos são méros empregados munici-
pais e que o Estado de Minas não tem responsabilidade al-
guma pelos atos dos mesmos na execução dos contratos de 
arrendamentos de fontes minerais, como é o deste pleito». 

Assim, nossa opinião é para que, se vos parecer conveniente para 
0 Estado a solução amigavel contratada entre a Prefeitura e o autor, seja 
0 caso submetido á decisão do sr. Presidente do Estado, o qual, se a 
aprovar, pedirá a necessaria autorização do Conselho Consultivo do Es-
tado (dec. 20.348, art. 10, letra f). 

E' a nossa opinião que submetemos á· vossa censura.-Heitor de 
Souza, Auxiliar do Advogado Geral do Estado. 

Parecer que a respeito do assunto emitiu o dr. Mello Vianna , quando 
Advogado Geral do Estado 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-Belo-Horizonte, 15 de 
Maio de 1922. 

Exmo. Sr. Presidente do Estado.-Pedro Nicola, perante o Juizo 
Seccional, interpelou o Estado e a Prefeitura de Cambuquira, para que, 
dentro de 30 dias : 

a)-Fizesse entrega de determinados bens, sob pena 
de se lhe pagarem 100$000 diarios pelo uso; 

além de 
b)-Pagar indenização pelo emprego desses bens desde 

a data em que deveriam ter sido restituídos. 
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· Pedro ~icola, em~ d~ ma~o de 1914, .rescindiu o contrato que tinha 
C<?m a Prefeit~ra para 1~umma~ao e assentiu em ceder-lhe maquinas ele-
tncas, ~te., .a tit~lo gratmto, ate que fosse por ela, ou por outrem insta-
lada a _ilummaçao, sendo, então, devolvidos os bens em estado de con-
se~çao. · 
. . Terminada a instalação, no mesmo ano da rescisão, deviam ser res-

btmdos os bens e não o foram até agora. 
Em 6 . de dezembro de 1914, Pedro Nicola solicitou devolução do 

cvapor ~ dmamos,., por lhe constar já estarem desaproveitados (carta 
por copia no processo). 
.. ,Obtive, por cc;>pia, uma carta do Prefeito, em 11 de março de 1916, 

dmgida a. ~edro NICola, convidando-o a ir receber a caldeira, geradores 
e motor, ]a desocupados. 

Não encontrei prova de ter sido expedida a carta ou de ter sido re-
cebida pelo destinatario. ' 

Certo, porém;_ é q~e _o Prefeito continúa se utilizando de alguns des-
ses bens, contra disposiçoes contratuais, segundo recente resposta por 
mim provocada (oficio de 26 de abril de 1922). 

Ora, a relação contratual entre Pedro Nicola e a Prefeitura de Cam-
b~q~üa é a de commodato, ou o emprestimo gratuito de coisas não fun-
giVeis (art. 1.248, Codigo Civil). 
. .Ass~m, se a Prefeitura instalou no mesmo ano da rescisão (1914) a 
1lummaçao contratada com a Comp. Vivaldi, desde então, ficou em 
móra para com Pedro Nicola, e lhe deveria devolver todos os bens 
s~b pena d.e paga~ o aluguer deles, e na fórma do art. 1196 do Cod: 
Cw .. (a partir da VI~encia deste), isto é, o que o dono arbitrasse (Clovis 
Bevzlacqua, Cod. C1v . vol. IV, Observação do art. 1252; João Luiz 
Alves Cod. Civ. comt. ao art. 1252). 

Como Pedro N~cola protestou pelo aluguer de 100$000 diarios após 
o decurso de 30 dJas, marcados para restituição, entendo que, desde 
essa época, a Prefeitura está em móra, agravada pelo uso dos bens e 
aproveitamento do que lhe não pertence. ' 

Por ventura estaria prescrito o direito contra a Fazenda Estadual ou 
!dun_icip~l, desde que cinco anos são passados após a instalação da 
iluommaçao, contratada com Vivaldi, por aplicação do art. 178 § 10, 
n. VI, do Cod. Civ. ? 

Penso que não. A Prefeitura tomou a a si a guarda dos bens e a 
seu fav~r, neste caso, não milita a prescrição segundo o art. 168, n.0 

~V.~? c1t. cod., no qual se corporificou a emenda de Andrade Figueira, 
JUstificada no vol. 4, pag. 230; dos «Trabalhos da Comissão da Camara,.. 

Nestes termos, entendo que a Prefeitura deve tomar o caso em 
consideração, porqu~ está ?orrendo c.o.ntra ela o aluguer diario de .... 
100$000, desde 30 dtas apos sua notificação do protesto conforme pe-
diu Pedro Nicola. ' 

Deveria pôr os bens á disposição deste, e provar a notificação que 
lhe fizesse, porque, só então, suspender-se-á o curso do aluguer de 
100$000. 

_ A res.ponsabilidade juridica do Estado não existe no caso, porque 
nao autonzou o contrato com Pedro Nicola, nem interveiu nele se-

. aundo esclarecimentos, que colhi. • 
2 
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E está assentado, na sentença arbitral de Lambarí, que o Prefeito 
tão sómente, vincula o Estado, quando em nome deste age. 

E', assim, o parecer de Ruy Barbosa, na Revista Forense, vol. 24, 
pag. 43. 

Permaneceria, porém, a responsabilidade moral de V. Excia., que dâ 
investidura aos prefeitos, se consentisse em continuar a Prefeitura se lo-
cupletando com o alheio. 

E' o que sujeito ao culto e douto espírito de V. Excia., a quem re-
nóvo a minha perfeita segurança de muito apreço e distinta considera-
ção. - O advogado geral do Estado, Fernando de Mello Vianna. 

O processo passa a constituir a peça n. 152, distribuída aos srs. 
Julio de Carvalho, Pedro Aleixo e Lucio dos Santos, respectivamente, 
relator, 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Proposta de liquidação extra-judicial da condenação que contra o 
Estado obteve Angelo Rafael Florentino, em sentença irrecorrivel 

(PEÇA N. 153) 

Belo-Horizonte, 30 de Dezembro de 1932.- Gabinete do Presidente 
do Estado de Minas. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consl.}ltivo. - Tenho a honra 
de enviar a V. Excia., para que se digne submete-los ao parecer do 
Conselho Consultivo, os papeis aqui juntos, relativos a um requerimento 
em que o Dr. Manuel Lagoeiro propõe a liquidação extrajudicial da sen-
tença final e irrecorrível que contra o Estado obteve o seu constituinte 
Angelo Rafael Florentino. 

Reitero a V. Ex c. os protestos de meu alto apreço e consideração. 
-Olegario Maciel, Presidente do Estado de Minas. 

Alguns dos papeis a que se refere o oficio supra 
Exmo. Sr. Presidente e Interventor do Estado de Minas: - Angelo 

Raphael Florentino, por seu advogado e procurador infra assinado, cons-
tituído segundo a procuração junta (doc. n. 1 ), tendo vencido o dito 
Estado na demanda que lhe moveu em ultima instancia na Justiça Fe-
deral, conforme o acordam do Supremo Tribunal anexo (doc. n. 2), que 
passou em julgado, ex-vi da certidão adiante (doc. n. 3), vem agora 
requerer a V. Excia. o respectivo pagamento, na importancia de ..... . 
7:000$000 e tanto, conforme a conta que for levantada na Secretaria 
das Finanças oportunamente, dos Juros da móra em que o Estado foi 
tarnbem condenado, desdea contestação dacausaem 1917. 

Por sua vez, Soto Maior & Cia., Mendes Junior & Cia. e todos os 
constituintes do advogado infra assinado, constantes das procurações 
juntas (does. n. 4, 5, 6 e 7) nas mesmissimas condições do primeiro re-
querente, vencedor da demanda, vem. na forma do art. lO, letra f do 
dec. federal n, 20.348, de 29 de agosto de 1931, requerer tambem a V. 
Excia. que, ouvido o Conselho Consultivo, lhes sejam igualmente pagas as 
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quantias de que pelo mesmissimo tit!.IJo, reconhecido pelo Supremo Tri-
bunal Federal são credores do Estado. 

Os segundos requerentes não foram contemplados na decisão, por-
que compareceram na causa como assistentes; e aquel~ Tribunal enten-
deu que deviam cobrar suas dividas em ações separadas (Vide acor-
dão). Não lhes negou, porem, o direito. 

V. Excia. queira ler o venerando acordão da Alta Corte de Justiça 
do Paiz e verificará imediatamente que nem deveria a administra ~lo mi-
neira, em Governo passado, ter consentido que a primeira divitlá fosse 
cobrada judicialmente; porque ficou deselegante e causou escandalo um 
administrador oficialmente negar em publico uma divida manifesta, lite-
ral e estardalhantemente provada I ... e para pagamento da qual, o que 
foi mais grave, gravíssimo, recolhera e reservara nos cofres do Tezouro 
dinheiro ... dinheiro alheio (alheio) destinado justamente para o dito 
fim! I I .. . 

Este dinheiro ainda estâ nas arcas de Minas e com ele o Estado 
não pode fiQar, porque a moral formalmente lh'o impede e antes mes-
mo de influir a moral, lh'o impedirá V. Excia., que além do vulto na-
cional que o paiz inteiro hoje cultua, é um homem de bem, um homem 
de honra, um homem austero, e não hade, portanto, consentir que o 
Estado continue locupletando-se com o que não lhe pertence e é dos 
suplicantes. 

Trata-se de um caso meridianamente claro, que V. Excia. verá ex-
posto na inicial e nas razões finais da demanda finda do primeiro re-
querente (does. ns. 8 e 9). 

O compromisso do Governo mineiro foi assumido por um telegra-
ma do Presidente ao seu Chefe de Policia (para ser transmiitido aos 
operarios) e confirmado por uma sua mensagem ao Congresso Mineiro 
(doc. n. 10); revertendo tudo em beneficio dos cpossuidores• dos vales 
que forem emitidos pela Estrada Oeste para os pagamentos garantidos 
pela palavra governamental, conforme disse o edital da Secretaria das 
Finanças convocando os ditos •possuidores• para o recebimento res-
pectivo; vales esses, que por isso mesmo corriam como dinheiro na zo-
na e eram dados como troco na recebedoria da Estrada (doc. n. 10). 

Muitos pagamentos foram feitos aos que attenderam ao edital de con-
vocação do Secretario das Finanças, e somente os suplicantes ficaram 
injusta e absurdamente no desembolso, ao que parece por capricho ou 
politica ... 

Disseram os ministros no acordão do Supremo Tribunal, V. Excia. 
queira vel-o, •que todos os fatos alegados não foram nem podiam ser 
contestados» na ação; que •está provadissimo ter o Governo mineiro as-
sumido o compromisso dos pagamentos; que· os vales • corriam no co-
mercio como dinheiro licita ou ilicitamente• (sic); que o Governo publi-
cou edital convocando os possuidores de vales e que foram arrolados 
os nomes destes em uma lista oficial, depois de examinadas suas pre-
tenções, pão havendo pois, mais o que discutir a respeito; e que •a 
obrigação assumida pelo Estado nem r_epresenta um desembolso de 
dinheiro, pois que fixada a cifra .respectiva, o Governo a descontou da 
garantia de juro . . . e assim tem em seus cofres dinheiro da Estrada para 
os pagamentos,.. e!c. etc. etc. 



V. Excia. vej.a a celebre lista, o celebre arrolamento dos possui-
dores de vales (c1t. doc. n. 10), e lá estão todos os suplicantes arrolados 
e reconhecidos. Logo, não poderão deixar de ser attendidos· e desde 
l?go, para facil.itar o paga1:nento, declaram que o aceitam em quaisquer 
titulas . tc:_dua1s ~u fed rats (do E tado ou da União) apolices etc. 
• - l O dJretto esta solenemente reconhecido pelo mais alto Tribunal da 
Brasil, qcasi por unanimidade de votos: só um ministro votou contra ... 
et pour cause E~go . . . não ~a razão alguma para impedir o justíssimo 
pagament_o, que e das quantias lançada~ pelos proprios agentes do Es-
tado na hsta ou arrolamento dos possmdores; apenas acrescidas dos ju-
ros da mórCt: (de 6°/o ao ano) desde ~917, s~undo decidiu o Egregio 
Supremo Tnbunal Federal. A Secretana das Fmanças fará opórtunamen-
te a necess aria conta. 

Como a s procurações passadas ao advogado infra assinado são an-
tigas, logo que seja ordenado o pagamento se dará aviso aos cons-
titui~tes o_u ás suas f~milias, no ca.so de algum falecimento, para que 
providencie a respeito; e o recebimento se dará então com toda a le-
galidade com a quitação de quem de direito. 

P. P. Deferimento. - Belo-Horizonte, 25 de novembro de 1932.-
O Advogado Manoel Lagoeiro. (Com 10 documentos). 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.- Ofi. n. 576. - Belo-Hori-
zonte, 1 de dezembro de 1932. 

Exmo Snr. Secretario da Agricultura. - S. excia. o Snr. Presidente 
do Estado incmbiu-me de providenciar com urgencia, e como fôr de di-
reito, sobre o requerimento junto em que o dr. Manoel Lagoeiro pede a 
liquidação extra-judicial da condenação que contra o Estado obteve, em 
sentença irrecorri':'~l , o seu consti~u!nte ~ngelo Raphael Florentino, por-
tador de vales emlti~os pela admimstraçao da E. F. Oeste de Minas para 
pagamento de salanos atrazados a seus operarias por ocasião da greve 
ocorrida naquella Estrada, em 1900; e pede mais que tambem extraju-
dicialmente se liquidem os casos identicos de outros constituintes seus, 
portadores de vales nas mesmas condições. 

Antes de dar as providencias recomendadas e para maior cautela na 
defesa dos interesses do Estado, venho pedir a V. Excia. se digne de 
mandar que o processo seja informado por essa Secretaria. 

Trata-se de fatos já remotos .e as acções que com base nelles se pro-
puzeram vêm correndo desde 1919. No decurso desse tempo, ter-se-ia 
alterado a situação de que as certidões oferecidas com o requerimento 
dão noticia ? 

Demais, verifica-se do exame do processo que não ha conformida 
de entre as importancias de que se dizem credores os outorgantes das pro-
curações constantes dos does. ns. 4, 5, 6 e 7 e as que vêm declaradas 
na relação official dos portadores de vales, a fls. 7 e segs. do doc. n. 10. 
Seria de grande utilidade ao esclarecimento do caso levantar a Secreta-
ria, si isso fosse possível, a relação completa dos portadores reconheci-
dos ou convocados pela engenheiro fiscal da Estrada, com a importan-
cia dos creditas respectivos e dos pagamentos já efetuados. 

Antecipando meus agradecimentos, apresento a V. Ex. os meus-pro-
testos de estima e consideração. - O Advogado Geral do Estado - MU-
ton Campos. 

• -
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Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas-Gnais. 
-Pela secção de Viação.-N. 432.-G. M.-Belo-Horizonte, 23 de de-
zembiO de 1932. 

Exmo. Sr. dr. Milton Campos.-Muito Digno Advogado Geral do 
Estado.-Em atenção ao oficio de V. Excia., n. 576, de 1 . o do corrente, 
tenho o prazer de transmitir-lhe os informes prestados pelo sr. superin-
~endente da Rêde Mineira de Viação, atinentes ao processo em que é 
mteressado o sr. Angelo Raphael Florentino. 

Incluso, devolvo-lhe o processo que me foi presente com o aludi-
do oticio. 

. Aproveitando o ensejo, reitero a V. Excia. a segurança de minha 
subida estima e mui distinta consideração . -Carlos Luz, Secretario. 

Rêde Mineira de Viação.-Superintendencia.-N. 670.-Belo-Hori-
zonte, 22 de dezembro de 1932. 

~xmo. Sr. Dr. Carlos Luz.-M. D. Secretario da Agricultura do E. 
de Mmas.-EUI resposta ao oficio de V . Excia., n. 409, de 10 do cor-
rente mês, tenho a honra de transmitir-lhe as informações obtidas do 
s~. Arthur Pinto Mendes, funcionaria da Oeste de Minas, em que este 
diz dever existir na Secretaria das Finanças uma copia do arrolamento, 
feito em São João del-Rei, da Companhia Estrada de Ferro Oeste de 
Minas dos possuidores de vales. 

A Oeste de Minas não dispõe de elementos em que se possa ba-
sear para, oficialmente, responder aos informes pedidos pelo sr. Advo-
gado Geral do Estado. 

Incluso, devolvo o processo que me foi presente com o oficio 
acima mencionado. 

. Reitero a V . Excia. os protestos de alta estima e elevada consi-
deração.-Pedro fuagalhães, Pelo Superintendente. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-Belo-Horizonte, 30 de 
dezembro de 1932. 

Exmo. Sr. Presidente do Estado.-Devolvo a V. Excia., com o meu 
parecer a respeito, o requerimento em que o dr. Manoel Lagoeiro pro-
põe a liquidação extrajudicial da sentença final e irrecorrível , que con-
tra o Estado obteve o seu constituinte Angelo Raphael Florentino, bem 
como propõe que extrajudicialmente se liquidem casos identicos de 
outros constituintes seus. 

§ 
O requerimento está abundantemente instruido com documentos, 

dos quais se verifica o seguinte: 
Em 1900, declararam-se em greve os operarias da Estrada de Ferro 

Oeste de Minas, então sob administração particular e em liquidação 
forçada, tendo esse movimento como causas o atraso no pagamento 
dos salarios e a dispensa de empregados. Interveiu o Estado para de-
belar a agitação e conjurar a crise, seguindo par-:1 o local dos acon-
tecimentos, entre outros funcionarias, o Chefe de Policia. Entre as me-
didas postas em pratica, pelo Governo, estava a de responsabilizar-se 
o Estado pelos pagamentos atrasados, segundo o seguinte telegrama do 
Presidente Silviano Brandão ao Chefe de Policia: Autorizo-vos decla-
rar operarios que o governo assume responsabilidade áe garantir paga-
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mentos atrazados que forem devidamente reconhecidos e anteriores ll~ 
gueidação, deduzindo esses pagamentos da garantia juros a que tem di~ 
rito a ompanhia. Cessadas causas reclamação, queira aconselhar ope-
rarias que voltem imediatamente ao trabalho afim de serem arroladas 
contas para proceder-se com regularidade pagamentos". 

Cessou a greve, e o engenheiro chefe da fiscalização arrolou vales 
e certificados, cujos possuidores foram chamados por edital para o efeti-
vo pagamento. 

Er~re esses possuidores, estava o requerente Angelo Raphael Flo-
rentin o qual, não sendo pago, intentou, em 1919, ação contra o Es-
tado. _ Jlgada improcedente em primeira ihstancia e em apelação, afinal, 
em embargos, e contra um voto apenas, foi a ação julgada procedente, 
condenado o Estado ao pagamento reclamado e juros da móra. Os 
demais possuidores de vales, ora requerentes, não obtiveram a con-
denação desejada, não porque se lhes desconhecesse o direito, mas 
porque intervieram como assistentes, quando, no entender do julgado, 
eram litisconsortes e, assim, deviam comparecer por direito proprio e 
na oportunidade legal. 

§ 
Do exposto resulta que, quanto ao primeiro requerente, Angelo Ra-

phael Florentino, é incontestavel o seu direito a receber a importan-
cia a que foi o Estado condenado, uma vês que esse direito tem fun-
damento em sentença de ultima instancia e estão esgotados os recur-
sos judiciais- o que dispensaria mesmo, para a final liquidação 
do julgado, a previa audiencia do Conselho Consultivo (dec. n. 20.348, 
art. 10 letra f). 

§ 
Quanto aos demais requerentes, o que pretendem é uma transação 

ou acôrdo, que previna o litígio que eles,~ si desatendidos agora, esta-
belecerão com o Estado. E parece-me que a proposta merece ser toma--
da em consideração e poderá ser aceita, si V. Excia. a julgar conve-
niente aos interesses do Estado e a ela der o seu previo assentimento 
o Conselho Consultivo. 

Com efeito, trata-se, com referenda a cada um dos requerentes, 
de casos inteiramente identicos ao de Angelo Raphael Florentino, julgado 
afinal pelo acgrdam de 26 de novembro de 1931. Não é de se acre-
ditar que, propostas as ações pelos demais possuidores de vales reco-
nhecidos na lista oficial, e, portanto, nas mesmas condições de Floren-
tino, venha o Supremo Tribunal a variar de julgamento. Todo o de-
bate em torno do caso está nas certidões que acompanham o reque-
rimento. 

Entretanto, para maior esclarecimento e para se ter idéa do ponto 
de vista em que se colocou o egregio Supremo Tribunal Federal, con-
vem transcrever o sintetico voto do ministro Rodrigo Octavio: 

cQue o Estado assumiu a obrigação de pagar os 
vales dos vencimentos atrazados da pessoal da Oeste de 
Minas, é fato, incontestavel; nem essa obrigação assumi-
da pelo Estado representa um desembolso de dinheiro, 

• ' 
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pois que, fixada a cifra respectiva, o Estado a descontou 
das garantias de juros a pagar á Estrada de Ferro. Assim, 
tem o Estado em seus cofres dinheiro da Estrada de Ferro 
para pag~ento daqueles vales. Que o A. é legitimo por~ 
tador de tais vales, na importancia por êle pedida, é tam-
bem fato que o Estado não pode contestar, pois, como 
se vê da relação dos portadores desses vales, organizada 
pelo Estado, o nome do A. se encontra ahi mencionado 
pela importancia por êle pedida ". 

Esta retenção de parte da importancia a ser paga á Estrada como 
~arantia de juro~, para oc~rrer ás despesas com o pagamento dos vales, 
e! na verdade, cucunstanc1a do maior relevo para a apreciação da espe~ 
c1e, e está provada no processo, como se vê a fls . 20 e seguintes do 
doc. n. 10. 

§ 
Isto pesto, parece-me razoavel que o Estado satisfaça a obrigação 

assumida, desde que o possuidor de vales tenha o seu nome na lista 
oficial que ao tempo se levantou e que se vê por certidão a fls. 7 e se-
guintes do doc. n. 10. Mas é de observar que os requerentes, ao outor~ 
garem as procurações constantes dos does. ns. 4 a 7, diziam-se credo-
res de quantias diferentes daquelas consignadas na relação oficial. E' 
claro que o pagamento se deverá fazer na conformidade dessa relação, 
que o Supremo Tribunal considerou o documento comprobatorio do di-
r:_ito dos possui~ores, e não de creditas alegados por estes, nas procura~ 
çoes ou em qurusquer outros documentos. 

Deve tambem ser tido em vista que o de que se trata, na especie, é 
de acordo ou transação, que pressupõe concessões mutuas (c. c., art. 
1.025). O Estado concede o pagamento independentemente da ação 
judicial. Por seu lado, os requerentes já se conformam em receber o 
que lhes é devido em quaisquer títulos federais ou estaduais, apolices, 
etc. Não seria demais que transigissem tambem quanto aos juros, pois 
estes, quanto a Angelo Raphael Florentino, devem ser contados, segundo 
diz o suplicante, de 1917, data da contestação da causa; e, como, quan~ 
to aos demais requerentes, não ha ainda contestação da lide para servir 
de ponto de partida á contagem dos juros, justo é que estes sejam abo~ 
lidos, ou pelo menos reduzidos. 

§ 
Diante do exposto, entendo que o acordo proposto poderá ser acei-

to, com as cautelas acima referidas e mais as que os proprios requeren-
tes espontaneamente sugerem quais as de se exigir habilitação regular e 
nova dos requerentes, ou de seus sucessores, dado o largo tempo decor-
rido entre a emissão e a circulação dos vales e a liquidação que ora se 
planeja. 

§ 
A unica defesa habil que o Estado poderia opôr em juizo á intenção 

dos requerentes seria a de prescrição. Mas esta não colhe. Dos docu-
mentos vê-se que eles tinham na justiça ' local ação contra o Estado, que 
foi julgada nula em primeira instancia, por incompetencia da referida 
justiça. 



CONIELIIO CONSULTIVO DÓ 

Mas interpuzeram recurso extraordinario, que só foi julgado deserto 
depois de 1 O de setembro de 1930. E' o que resulta do voto do rela~ 
tor, que informá haver sido a deserção do recurso extraordinario julga~ 
da depois de proferido o primeiro acordam na ação de Raphael Angelo 
Florentino (fls. 4 v. do doc. n. 2) e do voto do 1.0 revisor, onde consta que 
esse primeiro accordam é de 10 de setembro de 1930 (fls. 5 v. do mesmo 
doc. n. 2). Ora, é evidente que, enquanto corria em juizo a ação dos 

• requerentes, embora anulada afinal, eles eram vigilantes e contra eles 
não podia correr a prescrição. 

Eis, enfim, o parecer que submeto á censura de V. Excia. E si V. 
Excia. entender que a proposta em apreço merece consideração, deverá 
submete~Ia ao Conselho Consultivo, como já ficou dito. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Excia. os meus protes~ 
tos de elevada estima e real admiração,-Milton Campos, Advogado 
Geral do Estado. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 153, distribuída aos srs. 
Loreto de Abreu, Samuel Libanio e Christiano Guimarães, respectiva~ 
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Radiograma 
Membros do Conselho Consultivo-Capital. 
Tenho a honra de apresentar aos ilustres membros desse Conse~ 

lho atenciosos cumprimentos de bôas~festas. 
Cordiais saudações.-Carlos Luz, Secretario da Agricultura. 
-0 Conselho fica inteirado.-Agradeça~se. 

Telegrama 
Cel. Annibal Gontijo-Conselho Consultivo-Belo~Horizonte. 
De Piumhi. 
Solicito valiosa providencia sentido manutenção auxilio escola nor~ 

mal assegurando todos aqui terão satisfação esse ato distinto Con~ 
selho.-Saudações-Agradecimentos.-Francisco Horta, diretor escola. 

-0 Conselho atendeu o pedido, mas o Governo não o aprovou. 
Continúa o expediente. · 

Orçamento do Estado 
O Sr. Pedro Alelxo : -Tenho sobre a mesa um oficio do Sr. 

Presidente do Estado, relativo á materia do orçamento; e como esse 
oficio depende de apreciação dos Srs. Conselheiros, deixei de consi~ 
gnar desde logo o despacho, para submete~lo ao conhecimento de 
meus prezados colegas. 

Peço ao Sr. Secretario que proceda á leitura do mesmo. 
O Sr. Fartado de Menezes :-Procede á leitura do seguinte 

Oficio 
Gabinete do Presidente do Estado de Minas.-Belo-Horizonte, 31 

de dezembro de 1932. 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Venho, 
por intermedio de V. Excia., comunicar ao Conselho Consultivo que o 
Governo, tomando conhecimento do parecer n. 137, emitido sobre a 
proposta de orçamento para 1933, e dando o devido apreço ás sugestões 
do mesmo constantes, atendeu em sua grande maioria ás que· se rela-
cionavam com a materia, deixando para considerar no momento oportu-
no as que devam constituir objéto de decretos especiais. 

Nem todas as sugestões, apezar do acatamento que sempre tem 
dispensado ás que lhe vêm do Conselho Consultivo, poude, porém, o 
Governo atender. Por isto é que ora vem expôr a V. Excia. os motivos 
que para isso teve. 

Assim, a redução lembrada tornaria a dotação da verba 2 do orça-
mento da Secretaria do Interior insuficiente para a despesa a que por 
ela se terá de ocorrer. Por motivos conhecidos, são crescentes as des~ 
pesas que é o Governo forçado a fazer com suas comunicações telegrafi-
cas e telefonicas. Tambem com o fardamento do porteiro, serventes e 
outros serviços de Palacio é necessario dispender maior quantia, dado 
que está esse pessoal desprovido de uniformes com os quais se possa 
apresentar com decencia, embora modestamente. 

.-- A verba do mesmo orçamento destinada a transportes das unidades 
da força Publica não pode sofrer a menor redução, porque, com o au-
mento que já ha algum tempo o efetivo teve, maiores são os gastos com a 
sua deslocação de uns para outros pontos. 

No fixar os vencimentos do químico especializado e do servente do 
Laborarorio de Toxicologia do Serviço Medico Legal, não se teve em 
vista o dec. n. 10.588, de 29 de novembro de 1932, pela não existencia de 
cargos equivalentes na tabela a que esse decreto faz remissão. Adotou~ 
se, por isto, o criterio de equiparar tais cargos, quanto a vencimentos, 
aos de auxiliar academico e servente do Serviço Medico Legal. Quanto 
ao Corpo Técnico da Secretaria da Educação, trata~se de orgão técnico 
indispensavel á execução da reforma do ensino. O Corpo Técnico foi 
creado pelo dec. 10.362, de 31 de maio do corrP.nte ano. Ao envez de 
se crearem cargos novos para sua composição foram comissionados 
nesta funcionarias do ensino com a gratificação de 300$000 e 200$000 
mensais, que atingem a soma de 10:800$000, pedida no orçamento . 

O Serviço de Assistencia Publica foi dt;5tacado da Saude Publica, 
por proposta do respectivo diretor, a exemplo do que se faz no Rio de 
Janeiro e em diversos estados da União. Para o cargo de inspétor geral 
de Assistencia Publica foi designado o dr. Zoroastro Passos, que, sendo 
tenente coronel medico do Hospital Militar, estava sem função e perce-
bendo vencimentos integrais-1 :300$000. Como o cargo de inspetor tem 
os vencimentos de 1:500$000, foi pedida, no orçamento, a importancia 
de 200$000 para, como gratificação, completar a quantia de 1:500$000. 
Foi, porém, atendido o Conselho até que, em decreto especial, fique es~ 
clarecida de melhor modo a situação do referido funcionaria. 

Está no plano do Governo aumentar, por todos os meios possíveis, 
• o desenvolvimento do ensino de ciencias domesticas no Estado. Não po~ 

dendo fazê~lo diretamente, por ser dispendioso esse ramo de ensino, 
consignou verba para auxiliar a iniciativa particular. A escola de Brazo .... 
polis tem perto de 400 contos do bolso particular; a de S. Sebastião do 
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Paraizo ficará em seis vezes mais o auxilio que o Estado vai dar, sendo 
certo que numa e noutra nenhuma despesa mais fará o Estado, com 
pessôal ou material, além de subvenções que possam ser dadas no or-
çamento. . 

A' Escola de Aperfeiçoamento cabe formar professoras para a exe-
cução, no Estado, da reforma do ensino. A dispensa das professoras 
estrangeiras agora, antes de terem elas substitutas capazes de continuar 
a obra iniciada e que tanto sacrificio tem custado ao erario publico, seria 
comprometer, em parte, o exito da reforma. Assim, resolveu o Governo 
renovar até dezembro de 1934 os contratos, que deviam terminar, um em 
fevereiro outro em agosto do proximo ano. Fê-lo, porém, em condições 
muito mais vantajosas para o Estado, tendo, antes, o Secretario da Edu-
cação pedido ao inspétor geral da instrução entender-se a respeito com 
o Dr. Furtado de Menezes, autor da sugestão feita o ano passado no 
sentido de não ser renovado o contrato. 

Não foi possível incluir as verbas propostas pelo Conselho em favor 
da Escola Normal de Piumhí e do Instituto do Radium porque o auxilio 
não poude ser estendido a outros estabelecimentos em identicas condi-
ções e que insistentemente o solicitaram. 

Deslocar da verba destinada a construções de predios escolares qual-
que parcela para reforço da dotação em favor das escolas rurais seria 
dar aplicação em serviço de carater permanente a uma renda eventual 
qual a que se espera da reposição dos gastos feitos com a revolução 
de 1930 . 

No que respeita á sugestão relativa á creação de cargos novos por 
decretos especiais atendeu o Governo os desejos do Conselho, baixan-
do os decretos que foram publicados no orgão oficial e tendo outros em 
elaboração. 

Somente foram mantidos, quanto a vencimentos os aumentos resul-
tantes de tabelas aprovadas por decretos anteriores a 1932 e os decor-
rentes de acrescimo de funções, tal como lembrou o Conselho. 

As economias realizadas em consequencia dos cortes feitos por su-
gestão do Conselho não permitiram que o Governo pudesse reforçar si-
não as verbas destinadas a despesas com o saneamento rural, constru-
ção de foruns e cadeias e instalação de um campo de sementes nas mar-
gens do Rio S. Francisco, para o que se reservou a soma de . . . . 
140:000$000. 

Reitero a V. Excia. os protestos de meu elevado apreço.-Olegario 
Maciel, Presidente do Estado. 

O Sr. Lorêto de Abreu:- Sr. Presidente, depois dos Srs. 
Conselheiros se pronunciarem sobre o oficio que acaba de ser lido, peço 
a V. Excia. me reserve a palavra para fazer uma declaração de voto. 

O Sr. Pedro A.lelxo : - Está franca a palavra para quem dela 
quiser fazer uso, manifestando-se sobre a maneira pela qual deve ser 
respondido o oficio do Sr. Presidente do Estado (pausa). 

Na qualidade de relator do parecer sobre a proposta orçamentaria 
que nos foi presente, cumpro o dever de dizer ao Conselho que exami-
nei cuidadosamente todos os pontos referidos no oficio do Sr. Presi-
dente do Estado. 

• 
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Preliminarmente, manifesto o nosso reconhecimento pela atenção 
com que sempre vem tratando o Conselho Consultivo o Sr. Dr. Presi-
dente do Estado (apoiados gerais). 

Quando estudamos a proposta de orçamento, antes de cuidar pro-
priamente do exame de cada caso, debatemos aqui, com a cordialidade 
de sempre, os criterios que poderiam ser seguidos na discussão das va-
rias verbas consignadas na mesma proposta. E foi em virtude da fixação 
desses criterios, que o Conselho emitiu seu parecer. 

Cumpre ao Conselho Consultivo, nos termos do art. 8. 0
, letra d do 

dec. 20.348, «sugerir ás autoridades municipais, estaduais e federais , 
quaisquer providencias que julgue necessarias ou convenientes á bôa 
marcha da administração publica». 

E ainda cumpre ao mesmo Conselho opinar, nos termos da alinea a 
do mesmo artigo, nos casos mencionados no mesmo decreto, isto é, 
<<dizer, por escrito, sobre os recursos de atos do Interventor respectivo, 
não só no ponto de vista legal e jurídico, como ainda sobre a sua equi-
dade ou conveniencia para o Estado ". 

De modo que ao Conselho Consultivo sempre pareceu, segundo a 
tradição de suas deliberações, que as suas funções eram funções opi-
nativas, funções de parecer propriamente dito e funções de sugestão. 

Para certos casos, o Conselho era chamado a opinar e, nessas con-
dições, manifestava seu parecer. Quanto a outros, o Conselho se limita-
va a sugerir, podendo essa sugestão ser apreciada com muito maior am-
plitude por parte do Governo do Estado. 

No exame da proposta orçamentaria, o Conselho não se desviou da 
norma até então traçada. E assim, sobre determinados pontos da pro-
posta, o Conselho emitiu parecer; sobre outros, apenas .fez sugestõ~s. 

A diferença entre um e outro modo de proceder tinha sua ongem 
certamente na possibilidade de conhecer ou não o Conselho o que es-
tava tealmente decidindo, na plenitude dos elementos necessarios para 
sua decisão. 

Assim, digamos citando um exemplo, quando o Conselho decidia, 
ou quando opinava a respeito da verba de representaç~es, o Cons~lho 
estava plenamente capacitado de que essa verba devena ser reduzida, 
não só pelas condições de dificuldades do momento, como tamb~~ por 
fatos que são de conhecimento notorio, enquanto o Conselho se hrmtava 
apenas a sugerir medidas quando se ~atava.. digamos!. da possibilida~e 
de se diminuir um pouco na verba destinada a construçao e reconstruçao 
de predios destinados a grupos escolares, empregando-se parte dessa 
mesma verba na reabertura de escolas rurais. 

Foi com esses criterios que o Conselho examinou a proposta orça-
mentaria, tendo principalmente em vista o principio de e9uidade. Tod~ 
vez que era chamado a falar sobre um aumento de vencrmentos, ~r~ci
samente porque reconhecia que, diante da precariedade das. condiçoes 
do Estado, não seria possível promover o aumento de v~nc1mentos de 
todos quantos tinham necessidade dêle; precisamente por Isso, o Conse-
lho opinava que não se fizesse aumento algum, porquanto esse aument~ 
viria tornar maiores ainda as desigualdades já existentes entre os venci-
mentos das diversas classes de funcionarias. 
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De modo que o Conselho, apreciando a proposta orçamentaria, di-
vidiu desse modo os seus trabalhos. Fez varias sugestões sobre alguns 
casos, e quanto a outros, sentiu-se capacita?~ - pa~a opinar, ~~~tind~ 
opinião definitiva. Si algumes vezes essa optmao nao era defimtiva, e 
porque faltavam ao Conselho elementos para decidir. Este, o motivo pelo 
qual fazia, em tais casos, apenas sugestões ao Governo do Estado. 

Citando ainda um exemplo, lembrarei o caso dos vencimentos do au-
xiliar do químico especializado e do servente do Laboratorio de. Toxi-
cologia do Serviço Medico Legal, caso de nosso pleno conheCimento, 
porquanto foi submetida ao nosso exame a minuta do decreto em que 
se creava o mesmo Laboratorio. 

Pelo relator, dr. Furtado de Menezes, o Conselho foi logo inJorma-
do de que se pretendia fixar um vencimento menor, em relaçao aos 
vencimentos dos funcionarias do Gabinete Medico Legal, para o ser-
vente do Laboratorio de Toxicologia, e um vencimento maior para o 
auxi!iar do químico especializado, que poderia ser um academico, como 
é o auxiliar do Gabinete Medico Legal. 

Então, o Conselho opinou que se fizesse a equiparação dos venci-
mentos dos funcionarias do Laboratorio de Toxicologia a ser creado, 
aos vencimentos dos funcionarias do Gabinete Medico Legal já existen-
te, e, nessas condições, aceitando o parecer do Conselho, o Governo 
babem o decreto 10.588, de 29 de novembro de 1932. Por força desse 
decreto, o auxiliar do quimico toxicologista foi equipai a do ao auxiliar 
do Serviço Medico Legal, de 'maneira que seus vencimentos deveriam 
er de 3:600$000 e não de 6:000$000 por ano. 

O servente do Laboratorio de Toxicologia foi igualmente equipa-
rado ao servente do Gabinete Medico Legal, de sorte que seus venci-
mentos deveriam ser de 3:240$000 e não de 2:640$000. Porque assim 
conhecia a razão de decidir, o Conselho não teve duvida em dizer que 
se havia fugido do dispositivo da lei, parecendo não proceder a razão 
da falta de cargo equivalente, pois o cargo de servente existe e o de 
auxiliar de químico equivale ao de auxiliar academico. 

Nessas condições, eu proporia a meus presados colegas que, em 
resposta ao oficio, sem duvida alguma, gentilissimo, do Sr. Presidente 
do Estado, nós indicassemos fundamentadamente a S. Excia. as razões 
que levaram o Conselho a decidir nos diversos casos da proposta or-
çamentaria, pedindo, por isso mesmo, a S. Excia. que ponderasse essas 
razões, uma vez que ao Conselho não pareceram convincentes as ra-
zões em contrario que foram apontadas no oficio que nos remeteu. Pe-
diríamos, portanto, a S. Excia. que de novo ponderasse a materia e 
depois dissesse ao Conselho se os motivos em que este baseou a sua 
decisão têm ou não procedencia. 

Para cada um dos casos, parece bem facil dar-se a resposta. 
Assim, a verba do orçamento da Secretaria do Interior, letra d 

( •Material• do Palacio Presidencial) era, no exercido de 1932, de .... 
192:000$000, tendo sido elevada na proprosta a 263:400$000. 

• • 

Essa verba em 1932 teve a seguinte distribuição: 
c Expediente.. ... . . . . . . . . . . . . . . . 16:000$000 
Conservação e custeio de automo-

veis, gasolina, etc . . . . . .. . 
Fardamento para o pessoal subal-

terno ... . .... .. ........ ... . . . 
Iluminação . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Serviço telefonico . . ... .... ....••.. 
Serviço Postal . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Serviço telegrafico . . . . . . . .. . . 
Conservação dos jardins do Palacio 

e da Praça da Liberdade ... . . . 
Transportes . . . . . . . . . . . . .. . . . .. •. 
Eventuais . ....... . .... .. . ... . . . . . 

84:000$000 

18:000$000 
20:000$000 

1:200$000 
3:000$000 

36:000$000 

6:000$000 
1:800$000 
6:000$000 192:000$000 

Assim estava discriminada a verba no orçamento de 1932. 
No orçamento de 1933, em sua tabela explicativa, vemos que essas 

diversas rubricas, que estavam numeradas, passaram a constituir ape-
nas uma, que vem a ser a seguinte: 
"Para despesas com o expediente da 

Secretaria da presidencia, con-
servação e custeio de automo-
veis, gasolina, fardamento para 
o pessoal subalterno, ilumina-
ção, serviço telefonico, postal e 
telegrafico, conservação dos jar-
dins do Palacio e da Praça da 
Liberdade e transportes . .. .. . . 

Eventuais . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
257:400$000 

6:000$000 

262:400$000 
Pelo orçamento de 1932, sabiamos que c?m o expedien~e se g~

tavam 16:000$000; com a conservação e custeio de automove1s, gasob-
na, etc., 84:000$000; com o fardamento para o pessoal subalterno .... 
18:000$000; com a iluminação, 20:000$000; com o serviço telefonico •..• 
1 :200$000; com o serviço postal, 3:000$000; com o s~rviço telegrafico_.. 
36:000$000; com a conservação dos jardins do PalaciO e Pra9a da LI-
berdade, 6:000$000; com transportes, 1:800$000; com eventuais ..... . . 
6:000$000. 

Na verba atualmente consignada no orçamento, engloba-se tudo nu-
ma parcela só de 263:400$000. Como razão de ser de~se aumento, ale-
ga-se que são crescentes as despesas que o !Joverno e forçado a fazer 
com suas comunicações telegraficas e telefomcas, e que o pessôal su-
balterno do Palacio está desprovido de fardamento. Para o fardamento 
do pessôal subalterno, no ultimo exercício, estava destinada uma verba 
de 18:000$000, verba que, devidamente empregada, como certamente 
foi não reclamaria aumento no exercício em começo. 

' Para o serviço telefonico e telegrafico a verba anteriormente consi· 
iJlada já era de 56:000$000. 
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O aumento não foi discriminado na verba ora consignada, de mo-
do qu~ tanto êle poderá ser gasto em comunicações telegraficas e 
telefomcas, como em conservat•ão e custeio de automoveis e com-
pra de gasolina. 

Desde que examinou a proposta orçamentaria, verificou o Conse-
lho que, com o custeio de automoveis e compra de gasolina, se gasta 
uma quantia excessiva. E dizendo «excessiva• não fazemos mais do 
que ~mitir ~m~ opiniã?, como cidadãos, confirmando, aliás, a opinião 
d~ ctda~e mtetra. Fm a razão pela qual o Conselho, considerando que 
nao havm vantagem em se aumentar o custeio de automoveis e o con-
sumo de ~asolina, pleiteou, não que se reduzisse a verba respectiva, 
mas que nao se aumentasse essa verba, mantendo-se a do exercício de 
1932. 

A segunda proposta do Conselho, não atendida pelo Governo, foi 
n? sentido de que não se fizesse o aumento de 32:000$000 para o ser-
VIÇO de transportes e comunicações das unidades. 

O Governo informa que, realmente, foi aumentado o efetivo da 
Força _Pub~ica. Entretanto, sabe-se que de um ano para cá as unidades 
que na o dispunham de automoveis para seu serviço passaram a tê-los. 
Ora, não é aconselhavel que se aumente desse modo o uso de automo-
veis, e o objétivo do Conselho foi não permitir que se ampliasse um uso 
que pode facilmente se transformar em abuso. 
_ O Conselho não aprovou o aumento de 10:800$000 para gratifica-

ç~o ao Corpo Té?nico, despesa da Sub-consignação n. 2 da verba cPes-
s?al• da Secretana da Educação, porque entendia que, estando impe-
dido de aumentar vencimentos, não lhe era permitido consignar verba 
para gratificação aos funcionarias daquele Corpo. Numa epoca como 
esta, em que todos devem fazer sacrifício em bem dos interesses do 
Estado, razoavel é que enquanto não se estabelecerem de modo defi-
n_itivo novos ~statutos do funcionalismo publico, sejam mantidos os ven-
Cimentos atuais. 

Não aprovando o aumento de 2:400$000 no vencimento do vice-di-
retor do. Instituto Raul-Soares, o Conselho nada mais fez do que aquilo 
que praticou com relação aos funcionarias de todas as Secretarias. 
Todos os vencimentos que surgiram aumentados na proposta o Con-
selho pediu que ficassem como se achava,m no orçamento', porque 
qu~do se pretendeu contrair emprestirno forçado com o funcionalismo 
publico, o Conselho tomou como norma não aumentar vencimentos 
para que não fosse depois constrangido a tirar desses vencimento~ 
qualquer quantia, mesmo a titulo de emprestimo. 

O . Çonselho não aprovou, igualmente, o aumento de 55:000$000 
em auxtltos. da verba 33, do orçamento da Secretaria da Educação e 
Saude Publica, para a Escola Domestica de Brazopolis, e nem o au-
mento de 35:000$000 para a Escola Domestica de São Sebastião do 
Paraizo. 

. _Pareceu ao Conselho que merece todo o apoio do Estado a insti-
tmçao de escolas domesticas. E' preciso, porém, considerar que jã te-
mos escolas dessa natureza, subvencionadas em exercícios anteriores e 
que o for~ tarnbem no corrente, pretendendo-se ainda a creéJção de 
outra, destmada ao mesmo objétivo. 

• • 
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Ora, no exame do orçamento, ao Conselho sempre pareceu que, 
embora uteis certas despesas, nem sempre convem se façam si, antes 
delas, existem outras necessarias, que precisam ser atendidas. 

O Conselho preferiu, pois, ao envês de dar a essas escolas domes-
ticas um auxilio tão grande como o constante da proposta, consignar · 
uma verba destinada ã creação de dois postos de saneamento rural: um, 
no Vale do S. Francisco, outro, no Sul de Minas. Porque, entre cuidar 
de escolas domesticas e cuidar de postos de higiene, de combate ao im 
paludismo, não ha que vacilar: no primeiro caso, trata-se de uma des-
pesa util; no segundo, de uma despesa necessaria. Ora, devese proeu-
rar crear o serviço necessario, deixando-se para atender, em tempos 
melhores, ao serviço apenas util. 

O Conselho examinou a questão das professoras estrangeiras e, pa-
recendo-lhe que se tratava de um contrato já renovado, apenas notou 
que essa renovação tinha sido feita em contrario á sugestão anterior do 
proprio Conselho, acresceJ!do ainda que, segundo resultou da opinião 
de alguns senhores conselheiros, o fundamento de que se possa preju-
dicar a reforma do ensino com a dispensa dessas professoras, não pa-
rece ter procedencia evidente, porquanto, pelo tempo em que estão le-
cionando, já era de acreditar-se que essas professoras, tão dignas do am-
paro de contratos especiais, já tivessem feito alunas capazes de as su-
cederem nos seus cursos. 

Ainda o Conselho propoz que se mantivesse o auxilio de 20:000$000 
para o Instituto de Radium de Belo-Horizonte, e o Governo declara que 
não incluiu essa verba no orçamento, porque não foi possível atender 
tambem a outros pedidos identicos. 

Não ha duvida que poderia parecer arbitraria que o Conselho tives-
se proposto a manutenção do auxilio ao Instituto de Radium de Belo-
Horizonte. Mas, uma vez que não se contesta a eficiencia desse estabe-
lecimento; urna vez que é notoria a sua necessidade no nosso meio, não 
pareceu ao Conselho que, já estando consignada verba no orçamento 
em vigor, se devesse cortar essa verba para atender a escolas domes-
ticas. 

Do mesmo modo entendeu o Conselho que, já estando consignada 
uma verba de 6:000$000 para a Escola Normal Francisco-Campos, de 
Piumhi, não se deveria cortar essa subvenção, destinada a urna Escola 
contra a qual nada se alega no oficio em questão. 

Foram estas as razões que levaram o Conselho a votar como votou. 
Os demais casos são simples sugestões, e como sugestões, deve-

riam ser apreciadas pelo Governo, que dispõe dos elementos necessarios 
para julga-los definitivamente. 

Proponho, pois em conclusão, que os meus presados colegas exa-
minem se é ou não cônveniente que se responda ao oficio do Sr. Pre-
sidente do Estado, salientando as razões que nos levaram a votar por 
esse modo, e pedindo a S. Excia que considere essas razões, tão certos 
estamos nós de que no oficio que nos dirigiu, não teve o intuito de re-
putar impertinencia de nossa parte ou exorbitancia de funções, o fato 
de termos nós votado a proposta orçamentaria pela maneira por que 
o fizemos. Ao contrario disso, todos estamos convencidos de que S. 

BIB LIOT EC" 
ARQUIVO PUBLICO MINEIRO 
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Excia. bem sabe que o nosso intuito é colaborar com êle na administra-
ção, cumprido o nosso dever prazeirosamente, não só por se tratar do 
interesse publico, como por se tratar de um grande cidadão que vem 
prestando, sem medir sacrificios, imensos e relevantes serviços a Minas-
Gerais. 

(Muito bem! Muito hem !} 
O Sr. Furtado Menezes: -Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO: - Tem a palavra o Sr. Conselheiro Furta-

do de Menezes. 
O SR. FURTADO DE MENEZES:-Sr. Presidente, estou de perfei-

to acordo com V. Excia., e como, no oficio de que se trata, sou chama-
do nominalmente a falar sobre o caso das professoras estrangeiras, devo 
dizer desde logo que não impugnei a verba para o contrato com essas 
professoras, por uma razão muito simples : porque supuz que o contra-
to já estivesse reformado, como se dizia, e, entretanto, somente agora 
vejo que não o estava e que essa reforma será feita em fevereiro do 
corrente ano. Tambem não entrei em combinação com o Sr. Secreta-
rio da Educação, por intermedio do Inspetor do Ensino, para a reforma 
desse contrato. 

Efetivamente, o Sr. Guerino Casa-;anta foi á nossa Casa, acompa-
nhado pelo professor Mauricio Murgel, conversar comigo a respeito do 
assunto, mas não deu carater oficial a sua visita; não disse que foi 
da parte do Sr. Secretario da Educação ; apenas declárou-me que dese-
sejava que eu fosse em sua companhia ver os trabalhos dessas profes-
soras, afim de que eu pudesse constatar a utilidade do seu ensino. 

Prometi ir; ehtretanto, isso não me foi possível, devido ás minhas 
multiplas ocupações. 

Fiz-lhe ver, porém, que era absurdo pagarmos verbas tão elevadas 
a professoras estrangeiras que, estando durante quatro anos lecionando 
a professoras já diplomadas, de nossas escolas, não foram, entretanto, 
capazes de preparar nenhuma que estivesse em condições de substitui-las. 

O ensino que elas ministram é, portanto, insuficiente, e nada pre-
ju_dicaria á reforma que elas não mais fossem contratadas, pois quem 
nao preparou sucessor em quatro anos, não prepará em oito, mesmo por-
que as alunas não serão as mesmas. 

Entendia eu que o Governo poderia contrata-las, por exemplo, por 
18:000$(X)O por ano, porque elas vão gastar seus vencimentos em Belo 
Horizonte e não em Paris ; portanto, não deviam ser pagas em ouro. 

Perguntou-me o Sr. Guerino Casasanta se eu não concordaria em 
que o Governo pagasse a tais professoras 2:500$000 por mês, porque 
uma delas mantinha um datilografo á sua custa, para o serviço do Es-
tado, pagando-lhe 1:000$000. Respondi-lhe que mais natural seria que 
o Estado contratasse o datilografo e o puzesse á disposição da profes-
sora porque, naturalmente, o Governo não pagaria a esse datilografo 
1:000$000 por mês. 

Nisso cifrou-se a nossa conversa, estranhando eu que o Governo 
reformasse esse contrato, quando o Conselho tinha se pronunciado em 
sentido oposto, o ano passado. 

Foi o que se passou. 
(Multo bem I Multo bem I) 
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O Sr. Samael Llbanloz-Peço a palavra. 
O SR PEDRO ALEIXO:- Tem a palavra o Sr. Conselheiro Samuel 

Li bani o. 
O SR. SAMUEL UBANIO : - Estou de pleno acordo, Sr. Presiden-

ce, com a sugestão que V. Excia. acaba de fazer, e aplaudo vivamente 
a~ c_onsiderações de V. Excia. quanto á necessidade '!rgente e impres-
cmdiVel de se estabelecer uma forte campanha ao Impaludismo, em 
certas zonas do nosso Estado. Não será demais declarar que essas re-
giões, virgens da malaria, quando assoladas, pagam tributo pesadíssimo, 
que pode concorrer, de modo decisivo para perturbar nelas o trabalho e 
quiçá a propría vida. 

E entre manter escolas domesticas, instituições na verdade utilissi-
mas- e quero que fique bem claro o meu pensamento neste ponto- e 
crear postos de saneamento rural para o combate a uma das mais ter-
ríveis endemias, que assolam uma das mais ricas zonas do· Estado, que 
não desejo passe pelas agruras da Baixada Fluminense; entre essas 
duas alternativas, ,..penso eu, o Conselho não poderia hesitar: teria, neces-
sariamente, que optar pela ultima. 

(Apoiados. Muifõ bem!) 
Aliás, nós não cortamos as subevenções concedidas ás escolas ·do-

mesticas ; o Conselho manteve as subvenções consignadas no exercido 
anterior, corrigindo apenas a grande disparidade estabelecida na pro-
posta, e que foi aqui devidamente salientada. Do aumento excessivo 
da verba destinada ás escolas domesticas, procurou o Conselho tirar 
uma pequena quantia para o combate ao impaludismo, no Sul de Minas 
e no Vale do S. Francisco. Estou bem seguro de que, assim proceden-
do, o Conselho está apenas auxiliando o Governo de Minas numa das 
suas ações mais uteis e mais dificeis, que é, justamente, zelar pela saude 
publica. 

(Muito bem! Muito bem t) 
O Sr. Luelo dos Santos:- Tambem eu concordo, Sr. Presi-

dente, com as sugestões de V. Excia. Acho que o oficio deve ser res-
pondido nos termos propostos por V. Excia. 

O Sr. Chrlstlano OulmarAes:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Christi-

ano Guimarães. 
O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Sr. Presidente, estou de pleno 

acôrdo com V. Excia., no sentido de ser respondido o oficio, alegando-se 
os motivos do voto do Conselho. 

Acho todavia que seria conveniente estabelecermos uma formula em 
virtude da qual a nossa corporação não ficasse-digamo-lo francamen-
te-em cheque, em uma situação muito incommoda, sinão deploravel, sob 
o ponto de vista moral. Porque, como V. Excia. bem salientou em sua 
brilhante exposição, o Conselho não aprovou, por unanimidade de votos, 
certas verbas que, entretanto, foram mantidas pelo Governo. Quer di-
zer que, se não aprovamos umas tantas medidas governamentais, e se 
elas vão ser postas em pratica, é possível que haja um certo embaraço 
nas nossas posições respectivas, isto é, na posição do Conselho Consul-
tivo e na do Governo do Estado. De sorte que eu julgava conveniente 
que, ao terminarmos o oficio de resposta, deveríamos faze-lo por uma 

3 
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formula que, sem quebrar a necessaria cortezia que V. Excia. muito bem 
sabe empregar .. . . 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Obrigado a V. Excia. 
O SR. CHRISTIANO GUIMARAES:-... , deixasse margem para uma 

composição qualquer em torno desse caso. 
(Muito bem I Muito bem!) 
O Sr. Pedro Alelxo:-A materia está em discussão. Entretan· 

to, lembrei-me de trazer uma nota a respeito do modo pelo qual se ter· 
minaria o oficio a ser dirigido ao Sr. Presidente do Estado, exatamente 
porque trata-se de assunto de grande importancia e eu desejo ter o es· 
clarecimento de meus ilustrados colegas. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Eu vou impugnar a proposta de V. 
Excia. Portanto, talvez não seja necessario entrarmos no exame da for-
mula a que V. Excia. se refere. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Eu não conhecia o desejo de V. Excia., 
de impugnar a formula que pretendo apresentar, e sobre a qual peço a 
opinião dos Srs. Conselheiros. 

Como o Dr. Christiano Guimarães lembrou que se desse uma for-
mula concreta e positiva á resposta ao oficio do Sr. Presidente do Esta· 
do, no caso de se dever dar essa resposta; como S. Excia. lembrou isso, 
eu queria me referir, então, a umas palavras que seriam postas no final 
dessa resposta. 

O exame que fizermos da formula que vou propôr em nada prejudi· 
cará a opinião do Sr. Conselheiro Lorêto de Abreu, que ouviremos sem· 
pre com o respeito e acatamento devidos. Esta é a razão pela qual, 
atendendo aos desejos do Dr. Christiano Guimarães, vou submeter ao 
Conselho a formula a que me refiro e que poderá tambem ser apreciada 
por V. Excia. (dirigindo-se ao sr. Lorêto de Abreu). 

Eu concluiria a resposta dizendo: 
·O Conselho, reafirmando, muito respeitosamente, pelas 

razões indicadas, a opinião emitida, inspira-se nos mesmos 
sentimentos de justiça e dignidade que sempre lhe orien· 
taram as decisões. Pede, por isso, o Conselho que sejam 
examinadas as razões expostas, e aguarda. com todo aca· 
tamento, Exmo. Sr. Presidente, a sabia e ponderada pala· 
vra de V. Excia.". 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Está muito bem. 
O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES:-Perfeitamente. Essa formula nos 

satisfaz. 
OS SRS. FURTADO DE MENEZES E SAMUEL UBANIO:-Muito 

bem. 
O Sr. Lorêto de Abreu:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Lorêto 

de Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Sobre o caso de divergencia entre o 

Conselho e o Governo quanto aos atos do art. 10 do Codigo dos In· 
terventores, escrevi, em nota ao paragrafo unico do mesmo artigo, o se-
guinte que é a minha interpretação, submetida ·á censura dos doutos 
conselheiros: 

, 

•Sobre o parecer, aliás valioso do Conselho Consultivo, aprobatorio 
-com sugestões, observações e não aprovações-do ultimo orçamento 
do nosso Estado, declaro, em tempo, que não devia eu assina-lo senão 
c com restrições• porque, 

a)-dada a ulterior divergencia da parte do Governo, constante do 
oficio deste, já conhecido, passei a entender que nem todas as partes 
impugnadas do parecer são procedentes; 

b)-dentre essas partes exemplifico-a referente a des_igualdadt.."S de 
auxílios ás escolas domesticas que o Conselho resolveu Igualar, tendo 
o Governo salientado a necessidade dessa desigualdade para serem mais 
favorecidas as de Brazopolis e S. Sebastião do Paraiso, pela sua maior 
importancia, confrontadas com as congeneres; 

c)-não fiz e não me foi possível qualquer estudo ~ndividual.do or· 
çamento, confiado, em bôa hora ao relator-o n<;>sso digno . Pres_Iden~e. 
Conselheiro Pedro Aleixo e aos competentes reVIsores-tendo feito, tão 
somente em tempo ~casso de horas, exame comum e apressado, sen· 
do que nem mesmo copia dele me foi dado, previamente, obter para 
exame direto, mais tranquilo e demorado". . 

O paragrafo unico do art. 10 do Codigo dos Interventores diz: 
cO Interventor ou Prefeito, poderá em casos de urgencia, fazer exe-

cutar imediatamente qualquer dos atos acima indicados, comunicando-o, 
com os fundamentos respectivos, ao Conselho ConsultivO». 

O Governo deve obedecer o parecer do Conselho se o reputa ra-
zoavel, se o acha conforme aos interesses do Estado. 

Se o considerar prejudicial aos interesses do Estado, responsavel ele 
direto pela administração, pode do parecer se afastar-integral ou par-
cialmente-, dando execução a qualquer ato do art. 10 e o comunicando 
ao Conselho. Este se conforma ou não. Se não se conforma, só lhe resta 
representar ao Governo Provisorio, como o prescreve o art. 8°. e, que diz: 

cZelar pela fiel observancia deste decreto, representando, para esse 
fim ao Governo Provisorio ou ao Executivo Estadual, ouvindo antes a 
este, quando a representação fôr dirigida áquele". 

Além da representação ao Governo Provisorio, ha o controle da 
opinião publica que dará s~a sanção, a sua aprovaçã~. ao or~~o que !1 
merecer. Essas sanções nao excluem a da responsabilidade Civil ou cn-
minal emergente do ato praticado. 

Este é o meu voto. 
Depois das brilhantes considerações de V. Excia. Sr. Presidente, do 

Sr. Secretario, do Sr. Samuel Libanio e do Sr. Christiano Guimarães, 
parece-me que não seria necessario darmos uma resposta a esse oficio 
do Governo do Estado, oficio que já se pode considerar como sendo o 
ultimo ato relativo ao assunto, porque esse oficio foi enviado ao Conselho 
de acordo com o paragrafo unico do art. 100 do Codigo dos Intervento-
res, que ainda ha pouco lí. . 

Ora, o Presidente podia pôr ern execução o orçamento, na sua m-
tegridade, sem se entender previamente com o Conselho Consultivo. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-V. Excia. permite um aparte? Eu en-
-tendo que o Presidente poderia até agir á revelia do Conselho, porque esse 
direito lhe é assegurado pelo proprio paragrafo unico do art. 10, que V. 
Excia .. acaba de citar. Mas, desde que o Presidente mandou pedir o pa-



recer do Conselho e este manifestou-se, dando as razões do seu parecer, 
já a situação difere um pouco daquela em que ha simples comunicação, 
porque se o Presidente põe em execução um orçamento, sem ouvir o Con-
selho, a responsabilidade é integral dele Presidente (Apoiados. Muito 
bem!) 

Se, porém, o Conselho é ouvido pelo Presidente e emite parecer 
num determinado sentido, e esse parecer não é adotado pelas razões 
mais procedentes que sejam; se isso se verifica, é necessario que o Con-
selho defenda seu ponto de vista ... 

O SR. LUCIO DOS SANTOS-Se não, adota a opinião contraria. 
(Apoiado8). 

O SR. PEDRO ALEIXO-... a menos que não adote opinião con-
traria. E se adotar a opinião do Presidente neste caso, o Conselho de-
verá proclamar, de publico, que adotou essa opinião, para que não fique 
parecendo que errou e ficou obstinado no erro (Muito bem I) Mas, se não 
se conforma com essa opinião, deve dar as razões pelas quais assim 
procede, para demonstrar que agiu, consciente do que estava fazendo 
(Apoiados) . 

O que pretendo não é a aplicação do paragrafo unico do art. 10. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Perfeitamente. O caso é diferente. 

V. Excia. colocou a questão muito bem. 
O SR. PEDRO ALEIX0:-0 que eu desejo é que se declarem as ra-

zões do nosso procedimento. Assim, nós não cortamos 50 contos na verba 
destinada a uma escola domestica pelo prazer de cortar; cortamos, sim, 
porque achamos que essa verba seria mais bem empregada em um ser-
viço de carater mais ned~ssario , mais urgente e mais utiJ. 

O SR. SAMUEL LffiANIO:-Muito bem. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Levando o fato ao conhecimento do Sr. 

Presidente do Estado, dando a S. Excia. as razões do nosso voto, nós o 
fazemos por um dever de le<.ldade.:. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARAES- E ele a merece (Apoiados ge-
ra is) . 

O SR. LUCIO DOS SANTOS-Não ha duvida. 
O SR. PEDRO ALEIXO-Este, o meu ponto de vista. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Acredito que o oficio dirigido ao 

Conselho pelo Sr. Presidente do Estado deve ter como consequencia o 
encerramento definitivo dessa questão. E V. Excia., Sr. Presidente, e os 
demais colegas hão de concordar comigo. Uma vez que V. Excia. e 
os outros srs. Conselheiros já se externaram sobre o assunto pelo modo 
brilhante por que acabam de fazê-lo , e se as considerações de Vv. 
Excias. vão ser publicada::; devendo, por isso mesmo, chegar ao 
conhecimento do Governo, parece que nenhuma necessidade mais 
existe de a este nos dirigirmos dando resposta ao oficio que nos en-
viou. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-As nossas relações não são com o pu-
blico mas com o Presidente. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Eu apoio a defesa que V. Excia. e os 
demais Srs. Conselheiros fizeram do parecer; apoio, com restrições, de-
vido ás circusntancias que citei, porque não fiz estudo pessoal da ma-
teria, e tenho escrupulo, tenho grande escrupulo em dar minha assina-
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tura, sem fazer da materia a que essa assinatura possa afetar, um estudo 
meditado. Habituei-me a isso, desde muito tempo. Era frequente, no 
Tribunal da Relação, a gente concordar com os colegas dando, porém, 
seu voto, com restrições. 

No caso atual, eu entendo de algum modo fechada a porta para 
essa divergencia entre o Governo do Estado e o Conselho e, apoiando, 
com restrições, a brilhante sustentação do parecer, que acaba de ser 
feita pelos nobres colegas, eu concluiria pedindo que se encerrassé 
qualquer discussão sobre o assunto. 

(Muito bem I Muito bem ! ) 
O &r &mdbal Oontljo:-Parece que o Sr. Conselheiro Lorêto de 

Abreu tem razão. Acho que se deveria considerar encerrado o assunto. 
O SR. FURTADO DE MENEZES:-Penso que não, porque devemos 

justificar perante o Sr. Presidente do Estado o modo pelo qual agi-
mos no seio do Conselho. 

O SR. SAMUEL LIBANIO:-Perfeitamente. 
O Sr. Pedro Alebro:-Em aditivo á proposta que fiz , lembro que a 

materia que deu origem ao debate nesta sessão, não seja publicada sinão . 
nos Anais, porque não temos em vista crescer na opinião publica, de-
monstrando divergencia com o Presidente Olegario Maciel (Apoiados). 
O nosso ob1etixo é demonstrar a S. Excia., de quem só temos recebido 
atenções, que procuramos agir, propugnando os altos interesses do Es-
tado e exercendo com dignidade o nosso cargo (Apoiados. Muito bem). 

Não desejo por isso, que, da publicação de nossa deliberação sobre 
esse ponto, possam resultar explorações da maledicencia, de modo que 
a oficio será feito pela Secretaria do Conselho e dirigido ao Sr. Presi-
dente do Estado, sem publicações detalhadas a respeito do assunto. 
Assim, si se puder dar ao caso a denominação de "incidente", que esse 
incidente se desenvolva num ambiente de inteira serenidade. 

(Muito bem! Muito bem!} 
O Sr. &amuei Llbanlo:-Tenho para mim que o alvitre que se pre-

tende adotar é o acertado, constituindo mesmo uma deferencia de nossa 
parte para com o Sr. Presidente do Estado, que tanto nos merece. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Não seriam os leais si assim não proce-
dessemos. (Muito bem!} 

O SR. SAMUEL LIBANIO:-Levando á esclarecida inteligencia do 
Chefe do Executivo as razões do nosso voto, as razões pelas quais aqui 
procedemos, nós prestaremos a S. Excia. uma defereneia de que muito 
justamente é merecedor. (Muito bem! Muito bem! 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Estou de pleno acôrdo com V. Excia. 

Votação 
Não havendo m,ais ninguem quem tome a palavra. passa-se á votação' 

sendo aprovados a proposta e o aditivo apresentados pelo sr. Pedro A-
leixo e adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho entende que se deve responder ao oficio do Sr. Presiden-

te do Estado, que constituiu objeto de debate nesta sessão, dando a 
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S. Excia. as razões pelas quais o mesmo 6onselho emitiu seu parecer 
sobre a proposta orçamentaria. 

-Foi voto vencido o do Sr. ConselheirC!l Loreto de Abreu, que en-
tendeu estar encerrada qualquer discussão sobre o assunto. 

Ordem do dia 
O Sr. Pedro Alel:x:o:-Não havendo mais materia de expediente 

sobre a Mesa, e como a hora está terminada; si nenhum dos srs. Con· 
selhe·ros deseja requerer prorrogação da mesma (pausa), vou encerrar a 
sessão. 

A ordem do dia para sabado será a seguinte: 
PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE:-Discussão das peças ns. 147 (isenção de im· 

postos á Empresa de .Aguas S. Lourenço) e 148 (isenção de impostos so· 
bre a exportação de minerios de ferro e manganez) e de outros quais· 
quer processos que, devidamente relatados e revistos, forem emviados 
á Secretaria do Conselho com a antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

go: sessão ordlnarla, aos 7 de Janeiro de 1933 

PRESIDENTE:-Sr . Pedro Aleixo. 
SECRET ARIO:-Sr. Luci o dos Santos. 

SUJWARIO:-Ata-Declaraçao de voto e requerimento do sr. Julio de Carvalho 
-Expediente-Suspenslo das sessões do Conselho-ObservaçOes do sr. 
Pedro Aleixo-Discursos dos srs. Annibal Gontijo e Pedro Aleixo-De· 
claraçOes de voto dds srs. Loreto de Abreu, Annibal Gontijo, Samuel 
Libanio e Lucio dos Santos-Encerramento da sessao . 

A' hora regimental, acham·se presentes os srs. Pedro Aleixo, Lucio 
dos Santos, Julio de Carvalho, Annibal Gontijo, Loreto de Abreu e Sa-
muel Libanio. 

Assumindo a presidencia, o sr. Pedro Aleixo declara aberta a sessão 
e convida para secretaria·la o sr. Lucio dos Santos. 

Ata 
E' lida e posta em discussão a ata da sessão anterior. 
O Sr . .Jallo de «::arvalho- Sr. Presidente, aprovando a ata 

que acaba de ser lida, devo declarar que, se presente estivesse á ses· 
são passada, teria tambem sufragado os nomes de V. Excia. e do nos-
so digno colega, Dr. Furtado de Menezes, para respectivamente, Presi-
dente e Secretario do Conselho Consultivo do Estado. 

O SR. PEDRO ALEIXO- Muito obrigado. 
· O SR. JULIO DE CARVALHO - Ambos bem merecem o cargo 

para o qual foram eleitos. 
' I 
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Devo tambem declarar que estou de pleno accordo com o Conse· 
lho quanto á resposta que este, por intermedio de V. Ex. deu ao ofi· 
cio que nos dirigiu, a 31 de dezembro proximo passado, ~ Exmo. :; Sr. 
~residente do Estado, a proposito do orçamento. E como verifiquei, pelo 
final da mesm~ resposta, que o Conselho aguardava, c com todo o aca-
tamento, a sabia e ponderada palavra do Exmo. Sr. Presidente do Esta-
do•, achava que deveriamos suspender as nossas sessões até que vies· 
se a resposta de S. Excia., que ainda não tivemos. 

Peço a V. Excia. que submeta á discussão essa minha proposta. 
(Multo bem I Muito bem I) 

O Sr. Pedro .&lel:x:o:-Não havendo outras observações sobre 
a ltta (pausa) a não serem as que acaba de fazer o Sr. Conselheiro Julio 
de Carvalho, c~nsidero ~ mesma aprovada, mandando que se consigne, 
na áta da sessao de hoJe, a declaração de voto que S. Excia. fez não só 
em relação á eleição da Mesa, como tambem em relação á resposta 
dada pelo Conselho ao oficio do Sr. Presidente do Estado. 

Submeterei oportunamente á discussão a proposta que acaba de ser 
feita pelo Sr. Conselheiro Julio de Carvalho. 

Expediente 
O Sr. Laelo d011 8antos: - traz ao conhecimento do Conse· 

lho o seguinte expediente: 
Oficio 

Requerimento do Fluminense Futebol Clube 

{PEÇA n. 154) 

Prefeitura de Belo-Horizonte. -Belo-Horizonte, 7 de Janeiro de 
1933.- Pela Secretaria. - N. 27. 

Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conselho Consul-
tivo. -De ordem do Sr. Prefeito, tenho a honra de passar ás mãos de 
V. Excia. o processo junto, no qual o Fluminense Futebol Clube pede 
prorrogação para pagamento de terreno, assunto que S. Excia. submete 
á apreciação desse Egregio Conselho. 

Sirvo·me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de esti.-
ma e consideração.-João Luci o Brandão, Secretario. 

Requerimento an.exo ao oficio supra 
Exmo. Sr. dr. Luiz Penna, D. D. Prefeito da Capital. 
O fluminense Futebol Clube, estando, devido á crise que atraves· 

samos, com a sua situação financeira um pouco abalada, fazendo apenas 
para a manutenção das despesas internas, vem perante V. Excia., pedir 
que lhe seja adiado, por prazo razoavel, o pagamento das prestações 
atrazadas do quarteirão que, em praça adquiriu dessa Prefeitura. 

Com essa crise, que atingiu a todos, a ponto do Governo Proviso-
rio expedir decreto• e leis dando moratoria áqueles que não puderam, 
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e que ainda não estão em condições, de satisfazer as suas obrigações, con-
traídas por prazo determinado; com a revolução que, pelo vigor civico 
e patrioticos despertados, empolgou com vibração intensa os associados 
e diretores do Fluminense, obrigando-os mesmo a deixar de lado os pro-
prios interesses do Clube os suplicantes só tinham de chegar a essa si-
tuação de pedir a V. Excia. tal concessão. 

Espera, pois, o Fluminense Futebol Clube, crendo, como sempre 
acreditou, no seu elevado espirito de justiça, como homem que compre-
ende muito bem as dificuldades de seus patrícios. 

P. Deferimento. 
Belo-Horizonte, 13 de dezembro de 1932.- Pergentino Gomes de 

Castro, Presidente. - Rua ltapecerica, 469. 

Informação 
Exmo. Sr. Prefeito. 
Requer o Fluminense Futebol Clube uma moratoria para pagamento 

do quarteirão 78 da 6. a secção suburbana que adquiriu para sua praça 
de esporte. 

Essa compra foi feita em virtude da lei n. 357, de 2 de abril de 1930, 
para pagamento em prestações semestrais, com juros de 6°/ o ao ano. 

O Clube só pagou a primeira prestação, cobrada no ato da escritu-
ra. Deve, portanto, a segunda prestação do segundo semestre do ano p. 
passado e a terceira deste ano! 

Favores identicos ao que pede o interessado já foram concedidos 
pelo Conselho Consultivo ao Hospital Psicopata e ao Centro de Condu .. · 
tores e Motomeiros. 

O Fluminense póde gosar das mesmas prerrogativas, embora consi-
dere essas prorrogações contrarias aos interesses da P refeitura. - 5. 1. 
938. D. Soares. 

Despacho do Sr. Prefeito 
Ao-Egregio Conselho Consultivo - peço parecer sobre a concess·ão 

solicitada. 
5. 1. 33. - Luiz Penna. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 154, dis tribuída aos Srs · 

Annibal Gontijo, Christiano Guimarães e Julio de Carvalho, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Representação 
-Do Presidente em exercício da Sociedade Mineira de Agricultura 

solicitando inclusão no orçamento de uma subvenção ao Instituto de 
Química Industrial de Belo-Horizonte, destinada a ocorrer ás despesas 
necessarias ao seu funcionamento. 

-Já tendo sido discutido o orçamento, aguarde oportunidade. 
' 
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·comunicação 
O Sr. Pedro .&lelxo-comunica que os Srs. Furtado de Menezes 

e Christiano Guimarães, por motivo justo, deixaram de comparecer á ses-
são de hoje. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Suspensão das sessões do Conselho 
O Sr. Pedro Alelxo-Os Srs. Conselheiros ouviram a propos-

ta que acaba de ser formulada pelo Sr. Julio de Carvalho. Efetivamente, 
o Conselho aprovou a redação de um officio em resposta ao que nos 
dirigiu o Exmo. Sr. Presidente do Estado, a proposito do orçamento. 
O Conselho finalizou a sua resposta, declarando que aguardava sobre o 
assunto a palavra sabia e ponderada do Exmo. Sr. Presidente do Estado, 
e o Sr. Julio de Carvalho julga que, talvez por não ter havido ainda 
tempo suficiente, para que o Sr. Presidente nos respondesse ... 

O SR. SAMUEL LffiANIO - Mesmo porque acha-se ausente um 
Secretario. 

O SR. PEDRO ALEIXO . . . . seria conveniente, então, para prosse-
guirmos os nossos trabalhos, aguardar primeiramente essa resposta. Com 
isso, não estaríamos fazendo aqui sinão um pouco de ferias, a que aliás, 
deveríamos ter direito. 

O SR. SAMUEL LIBANIO: - E ferias muito justas, depois dos tra-
balhos do orçamento. 

O SR. PEDRO ALEIXO: -Mesmo para orientação dos trabalhos 
do Conselho a proposta do sr. Julio de Carvalho parece-me perfeita-
mente razoavel. 

Está em discussão a proposta. 
O sr. Aanl.bal Gontijo:- Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO-Tem a palavra o sr. Conselheiro Anni- . 

bal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO- Parece-me, sr. Presidente, que se é 

necessario, para descanço dos srs. Conselheiros, que se suspendam por 
alguns dias as nossas sessões, após o período intenso de trabalho que 
tivemos por ocasião da discussão do orçamento, não será certamente 
motivo que possa justificar a medida, esse constante da proposta do 
nosso ilustrado colega sr. Julio de Carvalho. Poderíamos perfeitamente 
entrar em um período de ferias, sem ser preciso para isso, aguardarmos 
a resposta do exmo. sr. Presidente do Estado ao oficio que lhe dirigiu 
o Conselho, a proposito do orçamento para 1933. 

O Governo já sobre o assunto se manifestou, expondo muito deli-
cadamente, ao Conselho, os motivos pelos quais não lhe foi possível 
aceitar todas as sugestões e modificações que o mesmo Conselho resol-
veu fazer á proposta orçamentaria. 

Acredito que diante das explicações que lhe foram dadas, o Con-
selho já se poderia considerar satisfeito, de sorte que voto contra a pro-
posta do nobre Conselheiro, sr. Julio de Carvalho. 

(Multo bem I) 
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O sr. Pedro Alemo: - Devo declarar que talvez não tenha sido 
muito feliz quanto ao modo pelo qual me exprimi a proposito da pro-
posta do sr. Julio de Carvalho. Não disse, com intenção, que a pro-
posta viria nos proporcionar oportunidade de descançarmos; o que tive 
em vista foi manifestar-me de acôrdo com a proposta, porquanto, con-
forme ficou decidido na sessão anterior, o Conselho não deu como en-
cerrada a discussão em torno do assunto. Nessa sessão, o sr. Conse-
lheiro Christiano Guimarães lembrou que seria conveniente dar-se uma 
formula concreta e positiva á resposta ao oficio do exmo. sr. Presidente 
solicitando-se de S. Bxcia. uma palavra a respeito das razões que iam 
ser levadas ao seu conhecimento. A proposito dessa lembrança do sr. 
Christiano Guimarães, tive oportunidade até de lêr o final do oficio que 
depois foi remetidq ao sr. presidente Olegario Maci~l. e no qual se de-
clara que o Cons,tho aguarda a palavra de S. Excia., por_que as razões 
constantes do ofitjo que nos enviou não nos pareceram evidentes. Ora, 
o Conselho teve em vista receber essa palavra de S. Excia . , precisa-
mente para proclamar a improcedencia da impugnação ás razões já 
apresentadas ou, então, para tomar uma orientação que melhor repu-
tasse conveniente, em ocasião oportuna. De maneira que a questão das 
ferias não é fundamental. Quero dizer é que não se póde atribuir ao 
Conselho falta de interesse no desempenho de suas funções, porque 
mesmo que não suspendesse as sessões para aguardar a resposta do 
Exmo. Sr. Presidente do Estado, ele poderia suspende-las pelo fato de 
haver trabalhado intensamente por ocasião da votação do orçamento. 
Não é o desejo de não trabalhar que nos leva aessa providencia, que me 
parece, entretanto, deve ser tomada, mesmo para solução futura de qual-
quer questão. 

De fáto, o Presidente poderá nos dar uma resposta que nos oriente 
quanto ao modo pelo qual devemos agir em varios casos que estão afe-
tos á nossa deliberação. A palavra de S. Excia. virá nos esclarecer 
quanto ao modo de agir do proprio Conselho, isto é, se este póde ou 
não opinar em definitivo sobre determinados casos, e se a sua opinião, 
embora sustentada e reafirmada como foi, deve ou não prevalecer. 

Para sabermos como agir de ora em diante, a palavra do Sr. Pre· 
sidente do Estado me parece necessaria e esclarecedora da nossa ati· 
tude, razão pela qual sou favoravel á proposta do sr. Julio de Carva-
lho. 

O SR LUCIO DOS SANTOS:- E' como eu penso tambem. Se o 
Conselho tivesse outra intenção, poderia combinar não dar numero 
para as sessões. Entretanto, nem pensamos nisso. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- Quando se tratou de saber aqui se 
deveria ou não ser respondido o oficio do Sr. Presidente do Estado eu 
fiz ver que seria talvez mais acertado considerarmos encerrado o inci-
dente, como entendia o Sr. Conselheiro Lorêto de Abreu. Vv. Excias. 
entretanto, discordaram desse ponto de vista, alegando que o Conselho 
deveria justificar os motivos de seu voto. Ora, uma vez que já foi feita 
essa justificativa no oficio que o Conselho dirigiu ao Sr. Presidente do 
Estado, o assunto está, por isso mesmo, encerrado. 

' 

BSTADO DE IIINAS~AJS 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Esperamos agora que, no seu oficio de 
resposta, o Sr. Presidente do Estado nos convença de que não tem pro-
cedencia as razões do Conselho. 

O SR. JULIO DE CARVALHO:- E com a resposta de S. Excia., o 
Conselho poderá mesmo reformar seu modo de pensar. 

O SR. PEDRO ALEIXO: -Não ha duvida. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS: - O Conselho não se colocou em po-

sição d~ absoluta irredutibilidade. 
O SR. PEDRO ALEIXO:- Não se colocou nessa posição, tanto que 

espera a palavra de S. Excia. O que o Conselho deseja é o se-
guinte: é que viessem razões tais que pudessem desfazer aquelas que 
fundamentaram o seu modo de decidir. 

O SR . ANNIBAL GONTIJO: - O Presidente já deu ao Conselho 
todas as explicações, no oficio primitivo. 

O SR. PEDRO ALEIXO: - -As razões que tivemos oportunidade de 
aduzir foram quasi uma resposta a esse oficio. Assim, por exemplo, 
quanto á verba <<material:. do Palacio Presidencial, mostramos que no 
exercício passado a verba era discriminada, ao passo que no exercido 
atual ela veiu englobada, com a simples alegação de que se fazia neces-
saria verba maior para atender ás despesas com os serviços telegrafico 
e telefonico e com fardamento do pessoal subalterno do Palacio. Ora, o 
aumento que se verificou nessa verba, não tendo sido discriminado, 
tanto poderia ser gasto em comunicações telegraficas e telefonicas e em 
fardamento do pessoal subalterno do Palacio, como em custeio de au-
tomoveis e compra de gasolina. 

Foram razões que levantamos, á vista dos proprios fundamentos do 
oficio do Sr. Presidente do Estado. Houve como que uma replica ás 
alegações de S. Excia e é por isso mesmo que aguardamos a sua palavra. 

O Sr. Julio de Carvalho pensando, naturalmente, que dessa a pala-
vra resultará orientação nova para o Conselho no apreciar as questões 
que lhe são submetidas, propõe agora que sejam suspensas as nossas 
sessões. 

O SR. JULIO DE CARVALHO: -Perfeitamente. 
O SR. PEDRO ALEIXO --Estou de acôrdo com S. Excia., e 

Continua a discussão 
O sr. Loreto de &breu:- Voto contra a proposta do Sr. Con-

selheiro julio de Carvalho, de acôrdó com o meu ponto de vista, já sus-
tentado na ultima sessão. 

O SR. ANNffiAL GONTIJO:- Tambem voto contra. 
O Sr. Pedro .&lelxo:- E o Sr. Conselheiro Samuel Libanio? 
O SR. SAMUEL LIBANIO:- Eu voto a favor da proposta. 
O SR. LUCI O DOS SANTOS: - Tambem eu. 
O Sr. Pedro Alelxo: - Posso, portanto, considerar aprovada a 

proposta do sr. Julio de Carvalho, a favor da qual tambem eu já me 
pronunciei. 

Nessas condições, de acôrdo com o voto da maioria declaro sus-
pensas as sessões do Conselho, nos termos da referida proposta. 

-Levanta-se a sessão. 
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91.a sessão ordlnaria, aos 21 de Janeiro de 1g32 
PRESIDENTE:- Sr. Pedro Aleixo. 
SECRETARIO:- Sr. Furtado de Menezes. 

SUMARIO: -Ata- Expediente- A soluçao Ido dissidio entre o Governo e o Con· 
selho por occasiao da promulgaçao do orçamento -Com uni caçao do 
sr. Pedro Aleixo - Discussao - Declaracao do sr. Furtado de Mene· 
zes - Discurso e proposta do sr. Pedro Aleixo - Discurso e proposta 
do sr. Luci o dos Santos- Declaraçao do sr. Furtado de Menezes - Dis· 
curso do sr . Pedro Aleixo - Declaraçao do sr. Annibal Gontijo - Dis-
curso e proposta do sr. Julio de Carvalho - Declaraçao do sr. Lo-
rêto de Abreu - Declaraçao do sr. Samuel Libanio -Pedido de infor-
mações por parte do sr. Christiano Guimaraes- Informações ao m es-
mo prestadas pelo sr. Pedro Aleixo - Declaraçao do sr. Christiano 
Guimarães- Deliberaçao de exoneraçao por parte da maioria- A 
questao do proseguimento dos trabalhos do Conselho .- Discurso 
e proposta do sr. Lorêto de Abreu - Discurso e proposta do sr. 
Samuel Libanio -Retirada da proposta do sr. Lucio dos Santos. -
Declaraçao do sr. Pedro Aleixo - Contlusao - Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Pedro Aleixo, Furtado de 
Menezes, Samuel Libanio, Julio de Carvalho, Annibal Gontijo, Christiano 
Guimarães, Lucio dos Santos e Lorêto de Abreu. 

-Abre-se a sessão. 
Ata 

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

Expediente 
O Sr. Furtado de Menezes traz ao conhecimento do Conse· 

lho o seguinte expediente : 
Oficio 

Acôra'o proposto pelos herdeiros do Cel. João Epiphanio Pereira 

(PEÇA N. 155) 
Gabinete do Presidente do Estado de Minas.- Belo· Horizonte, 10 

de Janeiro de 1933. 
EXmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.- Tenho a honra de 

transmitir a V. Exc., para que se digne submetê-lo ao parecer do Con-
selho Consultivo, um requerimento em que os herdeiros do Cel. João 
Epiphanio Pereira propõem um acôrdo que ponha termo ao litígio exis-
tente entre eles e o Estado, fazendo-o acompanhar de uma copia de 
sentença e do parecer do Advogado Geral do Estado. 

Reitero a V. Exc. meus protestos de alta consideração e apreço.-
Olegario Maciel, Presidente do Estado. 

' , 

f:STAÍ>O DÉ MINAS - GÉÍ\AI!õ;' 

Requeri"!ento a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado. 
Alonso Epiphanio e outros herdeiros do Cel. João Epiphanio, vêm 

expor e requerer a V. Excia. o seguinte : 
Por ocasião da morte do Cel. João Epiphanio o Estado de Minas· 

Gerais propôs contra os suplicantes uma ação ordinaria para cobrança 
de impostos de transmissão, sobre trezentos contos de réis, mais ou 
menos. Contestada a ação por incompetente ou impropria, de acôrdo 
com o Codigo de Processo e jurisprudencia da nossa colenda Camara 
Civil do Tribunal da Relação, signante nos acordãos proferidos na ape· -
lação n. 7.048, da Comarca de Carangola e 7.667 da Comarca de ltuyu-
taba, decisão esta tomada na ultima sessão do Tribunal, o Juiz não deu 
pela nulidade e condenou os suplicantes ao pagamento de impostos so· 
bre a importancia de trinta e tres contos de réis mais ou menos. 

Embora indevido o imposto sobre essa quantia, e, sendo certo que 
o Estado afinal decairia como decaiará da ação, entrou o advogado dos 
herdeiros do Cel. João Epiphanio em entendimento com o Governo, por 
intermedio do então Advogado Geral, Dr. Pedro Martins, para serem pa-
gos os impostos na base da decisão para se pôr fim ao litígio, o que 
era e é naturalmente, conveniente ás partes. Os entendimentos 
havidos e que quasi se completaram, não foram ultimados, porquanto 
os herdeiros do Cel. João Epiphanio p~eiteavam para finalizar o acôrdo, 
que fossem as custas divididas, e o Advogado Geral do Estado queria 
que fossem elas pagas integralmente pelos suplicantes. 

Com a mudança dos advogados do Estado e dos suplicantes para 
o Rio de Janeiro e devido a essa pequena diferença deixou-se de fazer 
o acôrdo, que os suplicantes vêm pleitear perante V. Excia., menos pelo 
r~ceio de sua sorte no pretorio do que pelo desejo de se finalizar uma 
situação incomoda. 

Deixam os suplicantes de fazer a justificação ou defesa do seu pe-
dido, pois esta já foi feita em juizo , e se num processo odinario, confor-
me a ação que contra eles propôs o Estado, não conseguiu este provar 
o seu intento, muito menos o conseguirá na ação executiva, a cujo rito, 
deverá se subordinar o seu procedimento judicial, uma vez que se pro-
siga no feito e seja afinal anulado o processado. 

Os muitos e ilustres orgãos tecnicos de que dispõe a Alta Adrninis-
traç.ão, certo informarão a V. Excia. com precisão e justiça rigorosas da 
situação do litígio e vantagens da proposta dos suplicantes. - Pedem 
deferimento de justiça. 

Belo-Horizonte, 16 de Novembro de 1932. - P. p. Raul Franco de 
Almeida. 

Substabeleço ao sr. dr. Raul Franco: brasileiro, advogado, casado, 
residente em Belo-Horizonte, os poderes das procurações a mim outor-
gadas por Alonso Epiphanio e outros, nos autos de uma ação ordina-
ria contra eles proposta pelo Estado de Minas-Gerais, com reserva. 

Belo-Horizonte, 4 de Novembro de 1932. - Camillo Mendes Pi-
mentel. 
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Alguns dos documentos constantes do processo 
Gabinete do Advogado Geral do Estado de Minas-Gerais. N. 594. 

Belo-Horizonte, 4 de janeiro de 1932. 
Exmo. Sr. Presidente do Estado. Devolvendo a V. Excia. o reque-

rimento em que os herdeiros do coronel João Epiphanio Pereira propõem 
um acôrdo que ponha termo ao litigio existente entre eles e o Estado, 
faço-o acompanhar do parecer que a respeito emitiu o. dr. Auxiliar deste 
Gabinete e com o qual concordo, pela sua procedenCia. . 

Parece-me, assim, que o acôrdo proposto poderá ser aceit?, .com a 
modificação referente ao pagamento das custas, o qual devera ficar _a 
cargo dos requerentes. Si V. Excia. entender tambem que a tran~açao 
é vantajosa aos interesses do Estado, deverá o processo ser encammha-
do ao Conselho Consultivo, na fórma do art. 10, letra cf•, do dec. n. 
20.348, de 29 de agosto de 1931. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Excia. os meus protes-
tos de elevada estima e real admiração. Milton Campos, Advogado 
Geral do Estado. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. 

Parecer 
Sr. Dr. Advogado Geral. 
Os herdeiros do coronel João Epiphanio Pereira, a quem o Estado 

move uma ação ordinaria de ' cobrança de impostos de transmiss.ão de 
bens sonegados no respectivo inventario, propuzeram ao sr. Presidente 
do Estado um acôrdo para se encerrar o litigio, ora em grau de apela-
ção interposta por ambas as partes. Para o vosso parecer sobre a pro-
posta, veiu o pedido a este gabinete. 

Em processo administrativo apurou-se que os herdeiros do coronel 
João Epiphanio sonegaram no inventario ~os ~ens deste, com o propo-
sito de fugirem ao pagamento do respectivo Imposto, bens no valor de 
325:079$500. . . 

Como termo á investigação administrativa, foi inscrita a diVIda na 
importancia de 43:342$850, constante de impostos e da multa de 10 °/o 
sobre o valor dos bens sonegados. 

Propoz-se então, contra os devedores uma açã.o em qu~ se. pro~a
ria a sonegação e se reclamava o pagamento da 1mpo~nc1a . ~cnta. 

A causa, que seguiu os termos do processo ordinar10, fm ]Ulg;;tda 
procedente em parte, sendo os reus condenados ao pagamento dos Im-
postos e multas resultantes da sonegação de bens no valor de 33:700$000 
ou sejam: o 

3 °/0 de transmissão, taxa adicional (10 °/o e viação (0,01 /o) e 
multa (10 ° f 0 ), numa quantia aproximada de 4:493$221. 

Da sentença que está sujeita á apelação necessaria, recorreram tam-
bem os reus, achando-se o processo em termos de julgamento. 

Os proponentes fundam as vantagens do acOrdo para o Estado, na 
circunstancia de ser nulo o processo por se haver adotado a forma 

' , 

or~l~aria quando a cobrança judicial das dividas de origem fiscal está 
SUJeita á forma executiva, estabelecida nos arts. 612 e seguintes do Cod 
do Proc. Civil. · 

Estatue-se, com efeito, neste codigo : 
cE' nulo o processo: 

. . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ......... ~ ..... . 
3) _sendo impropria a fortna da ação proposta, salvo 

convençao das partes ou a adoção do rito ordinario não 
tendo sido a substituição impugnada na contestação (art. 162 
n. 5). 

E, no art. 176 : 
cO processo ordinario cabe a todas as ações em geral 

para as quais nã~ estiver expressamente estabelecida na lei 
outra forma,.. 

De modo que havendo o Codigo estabelecido a forma executiva 
para as ações de cobrança das dividas de origem fiscal (art. 612), e 
~endo-se adotado para o caso em apreço a forma ordinaria, o que foi 
I~pugnado na contestação, é quasi certo que terá provimento a apela-
çao dos reus, por esse fundamento. 

Poder-se-ia dizer que a substituição, no caso, veiu facilitar a defesa 
com a oportunidade que se lhe ofereceu de ampliar os meios e instru: 
mentos de provar a contestação oposta. 

Esse era, com efeito, o fundamento com que a nossa antiga juris-
prudencia repelia a alegação de nulidade do processo quando o autor sub-
stituía .pela ordinaria a ação especial que a lei destinava ao reconheci-
mento judicial de certa relaçao juridica (Forum. vol. 10, pag. 393; Rev. 
forense, Xll, 459; XXII, 29). Mas com a codificação das leis do nosso 
~rocesso civil, não se atendeu a esse motivo de decidir, pois que a va-
lidade da substituição do rito especial pelo ordinario está condicionada 
apenas ao silencio da parte contraria. 

. Essa obs~rvação, que só por si esclarece o ponto, tem por outro lado 
a Vl~de de fixar o p~nsamento ~o legislador, do qual não era ignorado 
o motivo pelo qual nao se atendia a nulidade. 

A sentença de primeira instancia desprezou a alegação sob o 
t-:ndamento de .q':le a substituição do processo especial pelo ordinario 
nao acarreta pre]mzo, sem prova do que não se pronunciam nulidades 
(c. p. c., art. 171, n. 1). 

Mas a prova do prejuízo que daí resulta é de simples verificação. 
Basta salientar que ~ B:ção executiva inicia-se logo pela penhora, 

funda-se em documento liqmdo e certo, ao passo que na ação ordJnaria 
a prova da obrigação se faz no curso do processo, de modo que a 
executiva tem por base o que constitue o termo do processo ordinario. 
Ora, tu.d? isso ~ignifi~a para o re~ um aumento de despesa e, portanto, 
~'!1 preJwzo. S1 elle rmpu~a, p01s, a forma adotada para a ação, ao 
JUIZ cumpre atender o sentido da lei e decretar a nulidade do pro· 
cesso. 
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Si, por um lado, a possibilidade da anulação do processo aconse· 
lha o acôrdo, uma outra circunstancia o legitima, e é que a apelação 
da Fazenda é de exito duvidoso, pois que a sentença apelada estâ de· 
vidamente fundamentada na parte em que desprezou as alegações de 
fraude relativa a bens no valor de 291:379$300, como se vê da copia 
inclusa, devidamente autenticada. 

Verdade é que o dr. Gustavo Capanema, quando residente em Pi· 
tanguí, propoz, em nome dos reus o pagamento dos impostos sem a 
multa, na importancia de 10:834$899. 

Mas os interessados contestaram ter-lhe autorizado a propor tal 
solução, não havendo nos autos prova de que o fez com os necessa· 
rios poderes. 

Nossa opinião, por isso, é para que se aceite a proposta ora em 
apreço, uma vez que os proponentes assumam a obrigação de pagar 
as custas de todo o processo. 

E' o que submetemos á vossa apreciação. Heitor de Souza, Au-
xiliar do Advogado Geral do Estado. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 155, distribuída aos 
srs. Pedro Aleixo, Lucio dos Santos e Annibal Gontijo, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Requerimento de Celso Silveira e outros funcionarios da Prefeitura 

(PEÇA N. 156) 

Prefeitura de Belo-Horizonte 

Belo-Horizonte, 18 de Janeiro de 1933. N. 27. 
Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conselho Con· 

sultivo. Manda-me o Sr. Prefeito passe ás mãos de V. Excia. o inclu-
so processo sob n. 11.010, no qual funcionarias desta Prefeitura pedem 
melhoria de vencimentos, afim de ser objeto de deliberação desse ilus-
tre Conselho. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. protestos de estima e 
consideração. João Lueio Brandão, Secretario. 

Requerimento a que faz referencia o oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Luiz Penna. M. D. Prefeito da Capital. Celso Sil· 

veira, José jeronymo Nogueira Penido e Damaso Vaz de Mello, abaixo 
assinados, respectivamente administradores do Cemiterio, Matadouro e 
Mercado Municipais a bem de seus direitos e interesses, vêm, data ve-
nia, solicitar a V. Excia., como medida de equidade e de justiça, a equi· 
paração de seus vencimentos, aos de primeiros escriturarias das sec· 
ções da Prefeitura, apresentando, como fundamento ao seu pedido os 
motivos seguintes : 

a)-As atribuições de seus cargos são, como é facil de imaginar-
se, muito mais numerosas e heterogeneas do que as destes, excedendo 

I 

~ 

' , 
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âs destes sob o . ponto de vista das suas responsabilidades, nada me-
nor~s e nem mats I~yes do que as dos senhores chefes de secção, os 
quats têm como aux1liares subordinados só senhoras e moças de fina 
educação. Assim é que: 

b) -os abaixo assinados providenciam e fiscalizam desde as nu-
merosas atribuições de seus operarios, cujo numero, somente no mata-
douro se eleya a mais de 40, até a escrituração do respectivo departa-
mento, e mats : 

. c) - têm a seu cargo a arrecadação de taxas e impostos sem di-
retto a. porcentagens de qualquer especie, ao passo que os srs. fiscais 
de mwto melhor ordenado e com diarias, quando em serviço, têm além 
de passagens de coupons nos bondes, dois por cento sobre as importan-
cias arrecadadas, acresce mais que : 

d) - são obrigados ao recolhimento da importancia do imposto 
quer tenham ou não recebido da parte como se deu no Matadouro em que 
o marchante depois de feitas tres matanças, desaparece sem saldar os 
talõ~s.. falindo elff seguida com prejuízo de um conto e muito para o 
admmtstrador, e o mesmo tem se dado com os respectivamente do Ce· 
miterio e Mercado, ainda mais : · 

e) - são obrigados a zelar, sob sua exclusiva responsabilidade os 
imoveis e instalações onde funcionam os seus diversos serviços e são 
normalmente forçados a locomoções frequentes no desempenho ae suas 
funções, sem que para isso tenha qualquer verba, de sorte que : 

f)-exercem funções mais arduas e mais dispendiosas do que as dos 
srs. chefes das secções, tendo sob suas ordens, não funcionarias ins· 
truidos e deli~dos como estes, e sim homens rudes, insubmissos muitas 
vezes sem a menor instrução, sendo que por estas exposições não pre-
tendem se equiparar aos senhores chefes de secções e muito menos 
ofende-los sob qualquer ponto de vista, e tão sómente pretendem. 

g)-conseguir melhorar os seus inacreditaveis (para os estranhos) 
v :mcimentos, que não estão de acôrdo com suas arduas atribuições e 
longos trabalhos que vão de seis horas da manhã ás seis da tarde, ao 
passo que os demais funcionarias trabalham apenas das 11 e meia ho· 
ras da manhã âs 4 e meia da tarde, tendo os domingos todos os feria· 
dos e remuneração das horas extraordinarias que costumam a fazer de 
sete ás nove e meia da manhã, sendo entretanto o serviço dos reque-
rentes, que não gosam dos domingos, que não têm feriados e não recebem 
remuneraÇão e nem recebem gratificação do excesso de horas que tra-
balham ativamente, porque o seu serviço é de carater permanente, exi-
gindo vigilancia continua; sendo que 

h)-o administrador do Cemiterio é obrigado em pessôa a assistir o 
sepultamento e exumações de corpos em estado deleterio e portadores de 
germens transmissíveis o que, não só pelo cheiro nauseante como pelo 
perigo de contagio ninguem pelo dinheiro o faria, sendo portanto obri-
gado a fazer mesmo em tempos chuvosos, os serviços acima, e final-
mente, para provar a procedencia de sua petição, querem lembrar : 

i)-que os administradores de serviços analogos nas cidades de S. 
Paulo, Rio, Santos, Niteroi, Recife e muitas · outras percebem seus ad-
ministradores de cemiterio, matadouro e mercado ordenado, em média 
de 2:000$000 sendo que aqui nesta grande Belo-HQrizonte os funcionarias 

4 
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destes tres departamentos têm apenas, o que estranh?s nã_o acredita~ 
450$000 mensais, quantia inferior a dos terceiros escnturanos, que . so 
tem cinco horas na repartição, e menos que o ordenado de um pe~reuo~ 
de um carpinteiro, os quais regulam ganhar por dia 20~; por ISS? e 
que, sendo, por todos estes motivos, perfeitamente eqmtativa a med•_da 
que pleiteiam, os requerentes confiam ao espírito de justiça de V. Exc1a., 
que, com benevolencia e saber, equiparará os vencimentos dos reque-
rentes, ao menos, aos dos primeiros escriturarias. 

Certos, pois, do vosso ato de justiça, confiantes pedem deferimento 
deste. 

Belo~Horizonte, 19 de Dezembro de 1932.- Celso Silveira. - José 
Jeronymo Nogueira Penido.-Damaso Vaz de Melo. 

Informações 

Prefeitura de Belo-Horizonte.-Sr. Diretor. 
Quanto á equiparação que pretendem os req~ere!ltes, penso ser ~a 

competencia do Sr. Prefeito, que julgando ser de JUStiça, por certo, nao 
deixará de pratica~la. 

No entanto não podemos ocultar as multiplas atribuições e as gra-
ves responsabilidades que os senhores admini~tradores, quer co?to che-
fes dos serviços a seus cargós, quer como afirmam, de operanos, que 
na sua maioria são homens rudes e muitas vezes insubmissos; portanto, 
estão eles sujeitos até mesmo a arriscarem suas vidas, quando têm de 
repreender homens que não sabem o que seja regulamento. 

Têm tambem, como alegam a obrigação de arreca~ar t?~os os 
impostos de tais departamentos, no que, como expõem, estao suJeitos a 
prejuízos. 

E' verdade que são forçados a locomoções varias no desempenho de 
seus cargos e tambem a virem diariamente á Prefeitura. 

Enfim, acho que as razões alegadas são verdadeiras. 
Esse o meu modo de vêr e nada tenho a opõr ao que pretendem. 

Portanto, sou pelo que fõr de justiça e esta não deve falhar por moti-
vos estranhos, ao seu imperio. 

2.a Secção, 5 de Janeiro de 1933.-A. Figueiredo, chefe de secção. 
-Abstenho-me de examinar o caso de que é objeto a petição de 

fls. 2/4. 
0 momento é tão delicado para a Prefeitura, que seria imprudencia 

julga~lo objeto de deliberação. 
Quando se cogita de cortes, não se póde pensar em aumentos. 
A mim me parece que devem os requerentes aguardar melhor opor-

tunidade, embora, de fato, sejam diminutos, relativamente aos cargos 
que exercem, os vencimentos que percebem. 

A consideração de V. Excia. Em 11/1/933.- Argemiro Peixoto, Di-
,...._f r. --p . _ ~to r da Receita e Fiscalização. 

~..., v f,;,c'..,. 
D'"' 'Y .. 

' 
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Despacho do Sr. Prefeito 
N~o discordo das alegações dos suplicantes. Os cargos que exer-

cem sao realmente trabalhosos e de certa responsabilidade. Os fiscais e 
escriturarias têm pela tabela, em vigor, aprovada pelo Conselho Delibe-
rativo maiores vencimentos. 

Entretanto, os suplicantes pleitearam as nomeações para esses car-
gos e voluntariamente os tem exercido até esta data. Outros, muitos ou-
tros funcionarias da Prefeitura pedem melhoria de situação. 

Não permitindo a situação financeira, atual, aumento de despesas, 
comecei por dar o exemplo cortando fundo nos vencimentos do prefei-
to, reduzindo-os de cerca de 18 contos de réis anuais. 

Foi a Prefeitura a unica dependencia da administração do Estado 
que manteve e continúa mantendo o numeroso funcionalismo encontra~ 
do em 1930, considerando a crise de falta de trabalho e as dificuldades 
em que iriam se encontrar os que fossem dispensados ou tivessem seus 
vencimentos "diminuídos. 

Como bem informa o zeloso Diretor da Receita- «a época não é 
de aumentos ». 

Os suplicantes devem aguardar melhor oportunidade. 
Além disso, é vedado aos prefeitos, sem prévia audiencia dos Con-

selhos Consultivos aumentar vencimentos, desde que acarretem aumentos 
da despesa total de pessoal na respectiva repartição. 

(Cod. dos Interventores, art. 10 c). 
Ao elevado criterio do Egregio Conselho Consultivo, ao qual vai 

ser enviado o projeto de orçamento, submeto a pretenção dos supli-
cantes. 

Remeta-se ao Conselho, 
15-1-1933.- Luiz Penna, Prefeito. 
-0 processo passa a constituir a Peça n. 156, distribuida aos srs. 

Lorêto de Abreu, Furtado de Menezes e Christiano Guimarães, respecti-
vamente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Recurso interposto por Carlos Hoscken de um ato do Prefeito de Tombos 

(PEÇA N. 157) 

Secretaria de Estado dos Negocios do Interior.-Belo-Horizonte.-
Em 19 de janeiro de 1933. - s .a/6.907.- Remete um processo de re-
curso de Carlos Hoscken. 

Senhor Presidente.-Afim de que se digne o Conselho de emitir 
parecer a respeito, transmito a Vossa Excelencia, em nome do Sr. Se-
cretario, o incluso processo de recurso de Carlos Hoscken contra ato 
do prefeito de Tombos. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelencia os protestos 
de meu elevado apreço.-0 Diretor da Justiça, Arthur Eugenio Furtado. 

Ao Sr. Presidente do Conselho Consultiva do Estado.-Capital. 
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Exmo. Sr. Presidente do Estado. 

Razões do recurso 
A resolução n. 43 de 1.0 de setembro de 1925, da Camara Munici-

pal de Tombos, autorizou seu presidente a conceder ao recorrente privi-
legio para instalação de bo nbas automati as de fornecer gasolina sem 
impedimento da venda desse produto pelos comerciantes, uma vez que 
não seja pelo mesmo meio. 

O contrato de 21 de outubro de 1925 tornou efetiva a concessão 
para exploração na Vila de venda de gasolina por bombas automaticas, 
mediante clausulas nêle estipuladas. 

Seguf1 dO o magistral parecer do eminente mestre Mendes Pimentel, 
que se junta a copia, era licito á Camara fazer a concessão privilegiada, 
desde que se entenda como ela pode valer. A' Edilidade era facultado 
conceder privativamente a faculdade de se utilizar das ruas, praças e 
outros logradouros publicas, para nêles instalar aparelhos de vender 
gasolina. O que ela não poderia era vedar que qualquer particular co-
mercie em gasolina dentro de sua propriedade, mesmo que nela instale 
bombas, desde que esse comerciante não se sirva do Patrimonio Mu~ 
nicipaJ. 

O abastecimento de essencia aos automoveis por meio de apare-
lhos fixados nos' logradouros da cidade têm o carater de serviço pu-
blico e a administração municipal regulará a sua utilização em benefi-
cio da comunidade. 

E é privativa do poder publico a competencia para ocupar, espa~ 
ço aereo e sub-solo dos logradouros para serviço da coletividade. E 
nessa função pode exercer diretamente Otl por pessoa a quem delega 
concessão por meio de contrato. 

A Camara Municipal, com a concessão feita ao recorrente, apenas 
delegou uma sua função no exercício da administração, em proveito da 
coletividade. E essa concessão não pode ser acoimada de inconstitucio-
nal, porque ela não véda e nem proíbe que outras pessoas possam 
vender, em Tombos, gasolina. Todos quantos queiram podem comerciar 
nesse genero de negocio e, podem mesmo o fazer pelo proprio meio 
de bombas automaticas. Não ha, pois, cerceamento do comercio, o que 
inllingiria a Constituição. . 

O privilegio constitue unicamente na utilização dos logradouros pu-
blicas para o assentamento das bombas. 

Nestes, isto é, nas ruas e praças, só o recorrente pode ter bombas e 
só êle pode vender gasolina pelo dito processo. 

Daí, concluir-se, ligeiramente, que a concessão que fere preceito 
constitucional é abusar das regras de interpretação e menospresar os co-
nhecimentos alheios. O parecer do professor Mendes Pimentel deixa pa-
ente a legalidade da concessão. E a proposito ainda acrescenta : 

cJá se encontram na jurisprudencia americana arestos 
sobre a regulamentação dos postos de abastecimento de 
gasolina. E das decisões já put>licas se evidencia que não 
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se põem em duvida a legitimidade da concessão exclusiva 
na via publica pela municipalidade, quando essa recebeu 
para isso expressa autorização legal • . 

O Decreto que organizou o Governo Provisorio da nova republica 
no art. 7, estatue: • · 

«Continuam em inteiro vigor; na forma das leis apli-
caveis, as obrigações e os direito resultantes de contra-
tos, de concessões ou outras outorgas com a União, os 
Estados, os Municípios, salvo os que submetidos á revi-
são, contravenham ao interesse publico e â moralidade 
administrativa •. 

O Prefeito deste município revogou pelo dec. n. 12, o projeto n. 
43, de 1.0 de setembro de 1925, da antiga Camara Municipal que con-
cedia privilegio de instalação de bombas para a venda de gasolina. Vê-
se, desde logo, que é um leigo em materia de legislação e direito o 
orientador doS" destinos administrativos do município. O intuito do de-
creto do Prefeito é visivelmente inutilizar a concessão feita pela antiga 
Camara ao recorrente, mas a língua não o ajudou transformar . em lei 
aquilo que vinha trabalhando seu pensamento. 

Primeiramente, êle revogou o •projet0 n. 43, de 1.0 de setembro de 
1925•. Mas projeto não é lei, não dá nem tira direito a ninguem, é ape-
nas uma proposição que corre seus tramites esperando o pronuncia-
mento das corporações legislativas. 

Só lei pode ser revogada ou derrogada por outra lei. E ei é o pro-
jeto depois de votado e sancionado pelo poder compe'- nte, em um re-
gime regular e organizado. 

Não se pode dizer, assim, que o decreto recorrido tenha revogado 
a lei que concedeu privilegio ao recorrente . Ainda mai , e sa concessão 
foi efetivada pelo contrato de 21 de outubro de 1925. 

E' esse contrato que precisa ser declarado inexiste n~e ou rescindido 
para que se não respeitem as suas clausulas. O Dec. malsinado não re-
vogou o contrato, e êle existe, tem de ser cumprido e será respeitado. 

O Dr. Prefeito não fundamentou o seu decreto dando os motivos 
porque se insurgia contra uma questão de fato existente no município, 
ha mais de seis anos, que não constitue exceção, porque tal concessão 
se fez em todos os municípios da zona da Mata, haja vista em Caran-
gola, que tem á testa de seus destinos um prefei o que vinha exercendo 
o cargo de Juiz e jurista, que não se abalançou a ter o procedimento do 
deste município. 

Pelo decreto federal citado acima, art. 7.0
, as concessões ou outras 

outorgas com os municípios continuam em inteiro vigor, csalvo as que, 
submetidos á revisão, contravenham ao interesse publico e á moralidade 
administrativa•. 

Desde que a concessão não foi anulada, inquinada de inconstitu-
cional, só poderia o ser nos precisos termos da lei federal citada. 

Ora, a concessão da lei n. 43 conta para mais de cinco anos. Jamais 
se arguiu cousa alguma contra ela. Nunca o publico fez a menor recla-
mação. E' ela calcada nos mesmos termos dos que existem nos munici-
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pi?s ~e Carangola, Manhumirim e Manhuassú. Como se poderia, sem 
tn)ustiça, de acoimá~la de transgressora do interesse publico, se esse 
publico jamais deixou transparecer por palavras ou atos esse seu des~ 
gosto ? Ao depois, não basta, pela lei federal, que contravenha ao inte~ 
resse publico; é preciso, tambem, que fira á moralidade administrativa. 
Mas, então, a delegação de um serviço publico, na frase de Mendes Pi~ 
mentel, legalmente autorizada, e que consiste, apenas, no aproveitamento 
dos logradouros do poder publico, pode ser tida por imoral? Quando é 
certo que se trata nem de exceção do município e sim de regra das mu~ 
nicipalidades mineiras? 

E' possível que o Dr. Advogado Geral do Estado tenha, resolvendo 
consulta da Prefeitura, dito que o Prefeito pode, em face do art. 37 do 
Regulamento Mineiro, anular contratos. Mas isto está escrito na lei. O 
que €le não poderia afirmar, sinão em tese, é que o contrato fere interes-
se publico e á moralidade administrativa. 

Anulando a concessão, o Prefeito não atende ao interesse publico 
e sim ao interesse privado de um ou outro interessado. O publico e a 
moralidade administrativa nada lucrariam com o estabelecimento de no~ 
vas bombas, porque os interessados nunca deixaram de vender gasoli~ 
na, apenas não o faziam nas praças e ruas, nem por aquêle meio e sim 
nos seus estabelecimentos e por outro processo. 

O Prefeito para anular a concessão teria de ouvir o Conselho. Este 
se pronunciar por meio de parecer, dando cada conselheiro o seu voto 
por escrito. Seria preciso que houvesse uma representação contra o con~ 
trato para que a anulação se fundasse no interesse publico. 

Na representação que seria distribuída, seria dado o parecer. Mas, 
segundo o art. 37 já citado, o Prefeito não pode nada anular sem que 
o Conselho concorde. Não se pode dizer que o Conselho tenha con~ 
cordado com a revogação da lei e rescisão do contrato. 

Da ata, onde se poderia vêr o que se passou na reunião, não obte~ 
ve o recorrente a certidão, sob o pretexto de que só depois de aprova~ 
da êle forneceria. · 

E é o proprio Prefeito que diz que •confiado na palavra dada em 
plena sessão, em 8 do corrente mês, baixei o decreto n. 12 anulando o 
projeto". Quer dizer que o Prefeito não está cumprindo o seu dever, por~ 
que, enquanto a lei manda que as resoluções sejam tomadas de acôrdo 
com o Conselho que dará seu parecer escrito assinado por todos os 
membros presentes, o nosso administrador toma deliberação das mais 
graves, que pode trazer responsabilidade para o erario publico, sem for~ 
ma nem figura legal e confessa que o faz •confiado na palavra dada 
em plena sessão•. Pura infantilidade. 

A reunião fez~se em 6 do corrente mês e só posteriormente obteve 
o Prefeito a opinião, por escrito, dos senhores conselheiros. Mesmo as~ 
sim, não conseguiu êle aprovação para o seu doentio desejo. De fáto, o 
conselheiro Caetano Torres limitou~se a responder no seu oficio sem dar 
a sua opinião sobre a projetada anulação da concessão. Não disse, 
absolutamente, se concordava ou não com a ilegalidade que o prefeito 
encampava naquêle instante. 

' 
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Tanto João Campos como Alvaro de Mendonça, em seu~ parec:res 
escritos não se manifestaram sobre a questão. Em contrapos1çao a eles 
ha o ~oto magistral de Alfredo Vargas que discutiu . a questão e de~ 
monstrou a inanidade dos fundamentos do ato do Prefeito, para cometer 
tão grave atentado aos direitos individuais. 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado. 
E' para V. Excia. que recorro do decreto do Prefeito deste munici~ 

pio, com os fundamentos acima_: . _ . . v. Excia. que é um padrao da tradiCIOnal honradez do povo m1~ 
neiro, que se envelheceu no amanho sereno do. trabalho com a pre~
cupação de não cometer injustiças e que tem sid? no Governo de ~'11~ 
nas um magistrado que tudo resolve dentro da le1 e sem preocupaçoes 
subalternas, vai se pronunciar sobre o presente recurso: . 

Ele não visa o interesse privado do recorrente e sim a mor~hdade 
da administração que periclitaria para nada mais valer no conceito d~s 
homens sensatos, se vingassem os processos tortuos~s lan~ados _mao 
por quem não tem a madureza necessa~a para medu e d1scermr os 
seus atos, como delegado de um poder mawr. . 

O ato do Prefeito: Exmo. Sr. Presidente do Estado, e mer~ente 
político. E' simplesmen~e uma p~seguição ao recorrente que tem tido ~ 
independencia necessana para nao c_omunga~ com. os seus processos po 
liticos e administrativos. Ele quís, amda ma1s , ~e~u na pesso~ ?~ reco~~ 
rente, o seu sogro, chefe de incontestavel prest1g10 neste muructplO, cuja 
vida governou desde o tempo do saudoso Raul Soares. Es~e processo e 
esse meio não nos intimidarão, porque para nossa ~ar~ntia, temos em 
v. Excia., Sr. Presidente, um espírito temperado na JU Stiça e na hones~ 
tidade. . . .. Como este recurso, V. Excia. irá receber vanos deste mumclplo, 
porque 0 Sr. Dr. Rodrigues Alves, Prefeito Municipal, desmandou-se 
em arbitrariedades e perseguições. Não é êle revestido da couraça da 
serenidade, tão necessaria â função que exerce._ . 

Aliás, o seu passado tem sido se!'"pre asSIJ?· M_ande V- Excta. re~ 
buscar 0 Arquivo da Secretaria da Agncultura, Dueton": d~ Terras, e ve~ 
rificará, com espanto, que a sua passagem pelo~ dtstntos de ter~":s 
de Manhuassú e Aimorés nada deixam a deseJar em cousas edifi~ 
cantes I 0 recorrente espera provimento para o presente recurso, para que 
se restabeleça o imperio da lei e as garantias aos direitos, o que V. 
Excia. fará por ser de JUSTIÇA. 

Tombos, 18 de Abril de 1931.-Carlos Hosken . 

Parecer do dr. Mendes Pimentel 
Ao 1.0 

• • A resolução n. 117 da Camara Munici~~ d~sauton~ou seu _prest~ 
dente a conceder a Gastão José de Souza pnVIl~gto P!lra mstalaçao de 
bombas automaticas de fornecer gasolina sem 1mpej1me~to da venda 
desse produto pelos comerciantes, uma vez que nao se1a pelo mes~ 
mo meio. 
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O contrato de 8 de maio de 1925 tomou efetiva a concessão para 
exploração na cidade de venda de gasolina por bombas automaticas, 
mediante clausulas nêle estipuladas. 

Era licito á camara fazer essa concessão privilegiada, desde que se 
a entenda como ela pode valer. A edilidade era facultado conceder pri~ 
vativamente a Gastão a faculdade de se utilizar de ruas, praças e outros 
logradouros publicos, para nêles instalar aparelhos de vender gasolina. 
Não lhe seria, porém, permitido vedar que qualquer particular comerciasse 
em essencia para automoveis dentro de sua propriedade, mesmo que 
nela fixasse bombas para fornecê-las aos consumidores, uma vez que 
esse comerciante não ocupasse de qualquer maneira (com poços, cana~ 
lisação subterranea ou descoberta, etc.) alguma parte do patrimonio mu~ 
nicipal. Si este fosse o objetivo do privilegio, êle esbarraria de encontro 
ao § 24 do art. 72 da Constituição da Republica, que assegura a bra~ 
sileiros e estrangeiros residentes no pais a liberdade J de comercio. 

O abastecimento de essencia aos automoveis por meio de apare~ 
lhos fixados nos logradouros da cidade têm o carater de serviço publico, 
porque estes bens publicos de uso comum (ruas, praças, parques, etc.) 
estão sob a administração municipal, a cuja discreção cabe regular sua 
utilisação em beneficio da comunidade. Esta competencia do poder pú-
blico para ocupar o solo, o espaço aereo e o sub~solo dos logradouros 
(sem mudar~lhes ou obstar~lhes a destinação), para obra ou serviço em 
proveito da coletividade,-é dêle privativa. E esta função pode êle exer~ 
cer diretamente ou por meio de concessionario, ao qual delega, mediante 
contrato em que ie assegura a• realização do escopo administrativo, po-
der. que precipuamente pertence á pessôa jurídica de direito público (meu 
parecer na Revista Forense, XXXV, 5). 

E' o que acontece com os serviços de telefones, de telegrafos, de 
abastecimento de agua, de luz e de força, de ferro-carris. 

Tais concessões com carater privilegiado não incorrem na censura 
constitucional, vedativa de desigualdade de tratamento dos que exercem 
profissões industriais. Si o fato verificado em todas as cidades do pais 
(pode ser dito assim), não bastasse para mostrar a curialidade do as-
serto, bastaria para torná-lo apoditico a leitura do monumental parecer 
de Ruy Barbosa, publicado na Revista Forense; VI, 107. Nos Estados-
Unidos ninguem duvida da lidimidade de tais concessões; e apenas se 
apura (dada a especial organização comunal naquêle pais) si a municipa-
lidade tem competencia propria para outorgá-las ou si precisa de autori-
zação legislativa estadual para conferHas. 

The power of legislature to make grants of this chara-
cter or to delegate the authority to make them to municipa-
lities, is not questioned, except that in some stats the 
power to grant monopolies is denied, and except that a 
states has been denied the power to part with the whole 
of an importante harbour to a private company. E. Freund, 
Poice Power, § 574, p. 599. 

Concessões dessa natureza, reduzidas a contrato, são irrevogaveis 
e tomam-se imunes á concurrencia. 

• 
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Can the o they and ao exclusive franchise granting 
s pecial rights in public property (laying of pipes, mainte 
nance of a bridge) may be made the subject of a contract 
and of an irrevocable grant, and is protectted against su-
bsequente competing grants by the federal constituion- § 
577, p. 601. 

Nem o poder concedente nem terceiros podem prejudicar ou obstar 
o direito de exclusividade do concessionario . 

When a municipal corporation by virtue of authority 
expressly or impliedly delegated to it by the legislature 
lawfully grants permission to a public service corporation 
to lay its rails, pipes, wires or other structures in a public 
highwa and does not expressly reserve any power of res-
dnding ites grants the permission so granted is not a mere 
license revocable at the wil of the municipal autorities, but, 
whether it be called a franchise, an easement, an incor~ 
poreal hereditafuent or by any other name, it is a property 
right protected by· the constitution from arbitraty revoca-
tion, impairment or destruction by the municipal autho-
rities. 

Ruling Case Law, verb. cMunicipal Corporation• V. 
XIX, § 428, p. li 54. 

The grant of a franchise by a municipal corporation to 
erect and maintain structures in the streets for the servi~ 
ce of the public does, however, confer privileges which 
are exclusive in their nature against ali persons upom 
whom similar rights have not been confered; and any per~ 
son or corporation attempting to exercise such right 
without legislative authority or sanction invades the pri~ 
vate rights of the corporation to whom such franchise has 
been granted, and may be restrained at the instance of the 
owner of the franchise. Idem § 428, pp. li 50-li 51. 

Já se encontram na jurisprudencia americana arestos sobre a regula-
mentação dos postes de abastecimento de gasolina (public regulation or 
authorisation of gazoline filing stations). E das decisões já publicadas se 
evidencia que não se põe em duvida a legitimidade da concessão ex-
clusiva na via publica pela municipalidade, quando esta recebeu para 
isso expressa autorização legal (it may be that a different rule would 
apply if the municipality had been given the right to grant such a perrnit 
by statutes). 

Mesmo que a delegação legislativa não tenha sido explicita e es~ 
pecificada, mas ampla bastante para habilitar a municipalidade a p rover 
discricionariamente por meio de concessões a instalação de serviços 
publicos nos logradouros (for the erection of certain structure such as pu-
blic la vatories, coai chuts and automobilex milepost and routex directi~ 
ons); póde a municipalidade outorgar privilegio para instalação de postos 
de gasolina na via publica. · 

But it was held in Re Bennett (1922) 52 Ont. L. Rep. 
299, li B. R. C. - That a municipality authorized by a 
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statute to make regulations for the safety and welfare of 
the inhabitants had power to enact a resolution granting 
to a company the privilege of installing a gazoline tank 
and pump in a public higway. 

Estes «casos" e respectivos comentarias encontraram-se 'na Ameri-
can Law Reports Annoteded, v oi. XVIII, pp. 95-103, e XXIX pp. 446 -
453. 

Ao 2.0 

Contra o particular que, desrespeitando a concessão privilegiada de 
Gastão, se utilizar do logradouro publico na cidade para nele instalar 
bombas de fornecimento de gasolina- tem o concessionario ação de ma-
nutenção de posse para, por essa via, processual impedir a continuação 
da turbação do seu direito de uso privativo dos bens publicas de uso 
comum do município para os fins do privilegio (ver na Rev. Forense 
XXII, 103, o aresto do S. T. F., apoiado na autoridade de Ruy Barbosa 
Lafayette, Pedro Lessa, Carlos de Carvalho, Andrade figueira e outros 
jurisconsultos brasileiros; consultar Tito Fulgencio. Da Posse e das Ações 
possessorias, pp. 400-402). 

O concessionario de qualquer cousa ou direito, diz Magalhães, Man. 
das Ações Possessorias, 2.8 ed. n. 81, é durante a concessão um verda-
deiro possuidor em nome proprio, e por isso pode usar do direito que a 
lei dá aos possuidores. 

Ao 3.0 

Prejudicado. 
Ao 4.0 

I 
O contrato limitou o privilegio á cidade (cl. 1.8 e 3.8

) . A Camara, 
porém, póde impedir que, sem licença ,sua, se instalem bombas de gaso-
lina fóra da cidade em estradas municipais ou outro logradouro publico. 

Ao 5.0 

A concessão nos termos em que a entendo, não póde ser invalida-
de. Si, entretanto, o seu alcance fosse o de proíbir o comercio de gaso-
lina por meio de bombas automaticas fóra dos logradouros municipais 
seria irrita e nula. E da declaração judicial de sua insubsistencia por 
inconstitucional, não adviria para o concessionario direito de exigir in-
denização da concedente. De um contrato proibido não podem resultar 
vantagens para qualquer dos contratantes. 

Nulo o ato jurídico, por ser Hicito o seu objeto (c. c. art. 145 n. 
11), não póde uma das partes tirar proveito com jactura da outra. 

S. M. J. 
Belo-Horizonte, 26 de Fevereiro de 1928.-F. Mendes Piemntel. 

CONSULTAS 

a) - Era licito á Camara Municipal fazer aquela concessão privile-
giada? ' • 
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b)- No caso de ser, valida a concessão, 'tem o concessionario ação 
contra quem a desrespeite? 

c)-:- Não sendo legal a concessão, póde alguem vender gasolina, 
por meiO de bombas, sem adotar a providencia contida no art. 902 c. 
p. c. ? 

d)- Valida a concessão, a camara ou concessionario podem im-
pedir que terceiro instale bomba, fóra do perímetro urbano ou subur-
bano da cidade? 

e)- Anulada a concessão, o concessionario tem ação de indenisa-
ção contra a Camara Municipal, para haver desta perdas, danos e lu-
cros cessantes ? 

Decreto In. 12 
O Dr. Octavio Rodrigues Alves, Prefeito Municipal de Tombos, usan-

do das atribuições que lhe são conferidas pelo dec. n. 9.847, de 2 de 
fevereiro de 1931; 

Considerando que, atendendo ao que lhe foi requerido pelo comercian-
te José Elias sobrE! a instalação de bomba automatica para venda de 
gasolina na praça publica, ao art. 37 das Disposições Gerais e transito-
rias ào Decreto acima referido e ao parecer, sobre o assunto, do Exmo. 
Sr. Dr. Advogado Geral do Estado, resolve: 

ArL 1.0 
- Fica revogado o projeto n. 43 de 1.0 de setembro de 

1925, elaborado pela antiga Camara Municipal, que concedia privilegio 
de instalação de bombas para venda de gasolina nesta vila. 

Art. 2. 0 
- Revogam-se as disposições em contrario. 

Dado e passado nesta Secretaria da Prefeitura Municipal de Tombos, 
aos oito dias do mês de abril de 1931.- Octavio Rodrigues Alves, Pre-
feito.-Adhemar de Oliveira, Secretario. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. Belo-Horizonte, 26 de Mar-
ço de 1931. 

Por contrato lavrado em 21 de outubro de 1925, o Presidente da 
Camara Municipal da Vila de Tombos, usando das atribuições conferidas 
pela resolução legislativa n. 43 do mesmo ano, concedeu a X. privilegio, 
pelo espaço de 25 anos, para explorar a venda de gasolina por bombas 
automaticas, com proíbição a qualquer outra pessôa de explorar na vila 
a venda de gasolina por esse meio. Pergunta o atual prefeito se pode 
tornar sem efeito essa concessão. 

Abstraindo-se do exame do aspéto jurídico da questão, isto é, sem 
indagar si essa concessão envolve um monopolio, condenado pelg regi-
men constitucional brasileiro (art. 72, §§ 24 e 25 da Const. Federal; C. 
Maximiliano - Com. á Const., pags. 430 e segs.), não se pode deixar de 
reconhecer ao prefeito competencia para anula-Ia, por se tratar sem du-
vida, de um contrato, não só odioso, porque estabelece um monopolio 
pessoal com prejuízo da liberdade de comercio, como danoso ao interes-
se publico, por sufocar a iniciativa e a concorrencia dos outros fornece-
dores de gasolina, como ainda por trazer prejuízos aos cofres munici-
paes e á população - áqueles privados de tributos que lhe poderiam ad-
vir de outras bombas de gasolina instaladas por outras empresas e com-
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panhias e essa obrigada a suportar um monopolio que pode dar facil· 
mente margens a explorações e abusos (art. 37 do dec . 9.847, de 2 de 
fevereiro de 1931, que estabelece o regimen das prefeituras). Dario de 
Almeida Magalhães, Auxiliar do Advogado Geral do Estado. 

- 0 processo passa a constituir a peça n. 157, distribuída aos srs. 
Lucio dos Santos, Christiano Guimarães e Samuel Libanio, respectiva· 
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais. Belo·Horizon· 

te, 5 de janeiro de 1933. N. 13. 
Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-

rais. Acusando o recebimento dos Anais desse Conselho Consultivo, re· 
!ativos ao ano de 1932, organizados pela respectiva Secretaria, venho, 
muito penhorado, agradecer a V. Excia. a fineza da remessa de um 
exemplar a esta Diretoria. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. os protestos 
de minha estima e distinta consideração.-Erimá Carneiro, Diretor da 
Contabilidade. 

-Inteirado. 
Oficio 

Prefeitura Municipal de Tres·Pontas. Em 16 de janeiro de 1933. 
N.to. ' 

Exmo. Sr. Secretario do Conselho Consultivo do Estado de Minas· 
Gerais. Belo-Horizonte. Comunico-lhe o recebimento do n. 9 dos Anais 
do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, referente ao mês de 
setembro preterito. 

Muito penhorado pela lembrança, apresento-lhe meus sinceros agra· 
decimentos e subscrevo-me com elevada estima e mui distinta conside· 
ração. - João Baptista Reis, prefeito. 

-Inteirado. 
Oficio 

Prefeitura Municipal de Mariana. Em 20 de janeiro de 1933. N. 10. 
Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo. D. D. Presidente do Conselho Consul-

tivo do Estado de Minas. Acusando recebidos os Anais do Conselho Con· 
sultivo do Estado de Minas-Gerais,., sob n. 10 e referente ao mês do 
outubro de 1932, cumpre-me transmitir a V. Excia. sinceros agradeci-
mentos por tão valiosa oferta. 

Cumprimento V. Excia. sob protestos de real estima e distinta con-
sideração.-Bernardo Aroeira, Prefeito Municipal. 

-Inteirado. 
Oficio 

Do Secretario da Associação Beneficente Typografica, comunicando 
a eleição da respectiva Directoria para o corrente ano. 

-0 Conselho fica inteirado. Agradeça-se. 

• 
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Requerimento 
-Do escrivão do crime da Comarca do Pomba, pedindo aumento 

de verba destinada ao expediente do juri. 
-Dirija-se ao Governo do Estado. 

A solução do dlssldio entre o Governo e o Conselho 
por ocasião da promulgação do orçam~nto do Estado 

O Sr. Pedro Alei.xo :-Ainda na primeira parte da ordem do 
; ~a, cumpre-me ~om~nicar aos ilustrados colegas que, segundo informa-

çoes que reputo fidedtgnas, parece que o Exmo. Sr. Presidente do Esta-
do não pretende responder ao oficio em que o Conselho fundamentava 
as opiniões emitidas a proposito da proposta orçamentaria. 

Não cabendo ao Conselho Consultivo crear uma situação que seja 
~e entrave e embaraço ti. administração do Estado, em face do dissídio 
acerca da proposta orçamentaria, trago o fato ao conhecimento dos ilus-
trados colegas, salientando que, mesmo depois de uma entrevista do 
Exmo. Sr. Secretario das Finanças, dr. José Bernardino Alves Junior ... 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Essa entrevista foi publicada onde? 
O SR. PEDRO ALEIXO:- No cDiario da Tarde». 
Mesmo depois dessa entrevista, parece que o Conselho ficará sem 

uma solução ao oficio que remeteu a S. Excia. o Sr. Presidente do Es-
tado. 

Segundo me parece, o nosso objétivo, quando suspendemos as ses-
sões do Conselho até que se ouvisse a palavra do Exmo. Sr. Presidente 
do Estado ácerca das razões que nos levaram a fazer impugnações ao 
orçamento de 1933, não foi de maneira alguma hostilizar o Governo do 
Estado: foi apenas ter, nessa resposta, uma orientação segura para fu· 
turas deliberações. 

Diante das informações que tive, julguei de meu dever convocar· o 
Con~elho Consultivo, afim de que ele tomasse, no caso, a deliberação 
qu~ Julgasse. conv~niente, certo de que será d.essa deliberação que resul-
tara uma onentaçao futura, que tenha correspondencia com os mesmos 
sentimentos que nos têm inspirado nas decisões que aqui vimos pro-
ferindo, todas elas no alto proposito de colaborar com o Governo, al· 
tivamente e dignamente (muito bem). 

Trazendo, pois, o fato ao conhecimento do Conselho, eu o ponho 
em debate e aguardo a respeito a solução que mais convier á situação 
que é do conhecimento de todos. 

Discussão 
O Sr. :Fartado de Meaezea: - Peço a palavra . 
O SR. PEDRO ALEIXO : -Tem a palavra o sr. Conselheiro Furta· 

do de Menezes. 
O SR. FURTADO DE . MENEZES:- Sr. Presidente, não tendo com-

parecido ao Conselho no dia em que este resolveu suspender as suas 



CONSELHO CONSULTIVÓ Dó 

sessões, venho declarar que sou solidario com essa deliberação e vota-
ria de acôrdo com a maioria dos colegas, se estivesse presente. 

O SR. PEDRO ALEIXO: - Constará da ata a declaração no nobre 
Conselheiro. 

O Sr. Pedro .A.lelxo: - Peço licença ao Conselho para expen-
der a minha opinião sobre o assunto. 

Nenhum de nós - faço questão de salientar - quando o Conselho 
deliberou aguardar a palavra sabia e ponderada do Exmo. Sr. Presiden-
te do Estado sobre as razões que aqui foram expendidas como funda-
mento ás impugnações feitas á proposta orçarpentaria; nenhum de nós 
teve o animo ou o proposito de hostilizar o Governo do Estado (apoia-
dos gerais. Muito bem I ). 

O Conselho Consultivo que é , por dispositivo expressa de lei, cons-
tituído por cidadãos de ilibada reputação, notoriamente idoneos, não 
poderia ter em vista fugir aos objétivos da sua creação para trazer ao 
Governo do Estado embaraços á marcha da administração publica, ainda 
mais quando, como neste caso, eu interpreto o sentimento geral afirman-
do que S. Excia. o Sr. Presidente do Estado merece da nossa parte todo 
o respeito e acatamento. (Apoiados gerais. Muito bem ! ). 

Como as relações entre o Governo do Estado e o Conselho Con-
sultivo se fazem através de oficios e de comunicações, pareceu-nos que, 
havendo sido promulgad'J o orçamento e depois dessa promulgação 
havendo sido comunicada ao Conselho a razão pela qual não se acei-
tavam determinadas 'sugestões ou se deixavam de lado determinadas 
impugnações; pareceu-nos que esse oficio do Governo deveria ser res-
pondido por um outro oficio. E na redação da resposta, teve o Con-
selho o cuidado de deixar bem saliente o seu proposito de que não 
tinha as suas opiniões como indeclinaveis e irrebativeis, e aguardava 
mesmo, para uma solução definitiva, a palavra sabia e ponderada do 
Exmo. Sr. Presidente do Estado, uma vez que, com essa palavra, po-
deriam desfazer-se as impugnações feitas. 

Infelizmente, a resposta a S. Excia. foi interpretada como sendo 
um ato de hostilidade ao seu Governo. Infelizmente, digo eu, porque 
não houve da nossa parte tal proposito ... 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Perfeitamente. 
O SR PEDRO ALEIXO :-.. , e o unico obejetivo quetivemo sem vis-

ta foi permitir ao Governo do Estado que fundamentasse o orçamento pu-
blicado e que désse, assim, ensejo ao Conselho para, com toda lizura e 
lealdade, proclamar o erro das opiniões emitidas ou, então. para que o 
Governo, convencido de que estas eram legitimas e correspondiam ao 
interesse publico, as aceitasse, fazendo no decreto publicado as emendas 
convenientes. 

E tanto parece que o Conselho agM.t prudentemente, que uma das 
medidas pelo mesmo lembradas, ainda hoje foi objeto de um decreto 
especial, porquanto ficou perfeitamente demonstrado que, no orçamento, 
se deixava de atender, não a uma opinião do Conselho, mas a um dispo-
sitivo de lei, promulgada pelo Governo do Estado. 

Deante da situação creada, parece-me que o Conselho não tem outra 
solução a não ser aquela que leve os seus membros á exoneração dos 
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respectivos cargos, salientando ainda, neste passo, que essa exoneração 
não equivale a uma demonstração de hostilidade ao Governo, mas ape< 
nas oferece a este a possibilidade para a escolha de outros conselheiros 
que estejam com ele em situação tal que as opiniões não se choquem 
tanto e não surjam incidentes como esse provocado por ocasião da pro-
mulgação do orçamento. 

O SR. JULIO DE CARVALHO :- Muito bem. 
O SR. PEDRO ALEIXO : - Como, entretanto, perante o Conselho 

estão postos interesses relevantes para o publico, a exoneração dos 
srs. conselheiros não implicará da parte destes a dispensa do dever de 
examinar essas questões e de sobre elas emitir a opinião que julgar 
conveniente. Isso, porque o Conselho não vai tomar essa atitude em 
virtude de uma hostilidade ao Governo, porém apenas para que a este 
fique facilitada a solução que melhor lhe convenha, e ao mesmo tem-
po fique fixado, de maneira definitiva, o ponto de vista do Conselho 
de que, emitindo a opinião que emitiu, ele o fez conscientemente certo 
de estar com a verdade· e, por isso mesmo, enquanto não fosse' con-
vencido do contrario, a ele não seria possível um recuo ou um rotro-
cesso. (Muito bem I) 

De outra parte, como os motivos da exoneração deverão ser apre-
ciados pelo Chefe do Governo Provisorio, nos termos do art. 6.0 do 
dec. n. 20.348, de 29 de agosto de 1931 , não seria possível que, en-
quanto não se fizer essa apreciação, ficassem sem solução os casos 
submetidos ao conhecimento do Conselho. Assim, este, apenas tendo 
em vista o interesse publico, tomará conhecimento desses casos e re-
solverá como melhor lhe convier. 

O dispositivo do dec. n. 20.348 a que me refiro é o seguinte : 
«A exoneração de membro do Conselho Consultivo 

terá lugar: 
a) A pedido, com declaração do motivo determi-

nante ,. . 
No caso, o motivo determinante é este: o Conselho emitiu opiniões 

que lhe pareceram ser definivas, e sente-se, por isso, no dever de defen-
der essas opiniões até ao extremo, porque as emitiu conscientemente do 
que estava fazendo. 

Nessas condições, será submetido ao conhecimento do Chefe do 
Governo Provisorio, encaminhado pelo Sr. Presidente do Estado, o pe-
dido de exoneração; e enquanto essa exoneração não vier, tendo em 
vista o interesse ,publico exclusivamente, o Conselho continuará a reali-
zar as suas sessões, já tendo fixado o seu ponto de vista, isto é, a sua 
divergencia com o Governo pelo fato de ter sido promulgado um orça-
mento, sem que fossem atendidas as deliberações do Conselho e nem 
tão pouco oferecidas a este razões convincentes do desacerto de tais de-
liberações . 

Submeto á consideração dos ilustrados colegas a minha proposta e 
peço sobre ela os esclarecimentos de Ss. Excias. 

O Sr. Luelo dos Saatos: - Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o sr. conselheiro Lucio 

dos Santos. 
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O SR. LUCIO DOS SANTOS:- Sr. Presidente, faço minhas as pala-
vras de V. Excia. Lamento que a situação seja tal, que a unica solu-
ção digna para nós e mesmo para o Governo, seja esta que estamos 
resolvidos a tomar. 

Não desejo absolutamente como, aliás, V. Excia. acentuou, que esse 
áto possa ser considerado como encerrando, de qualquer• modo, hostilida-
de ao Governo. 

Em hora muito mais grave do que a atual, dei ao Governo, publica-
mente meu caloroso ' apoio, e posso dizer mesmo que agi no sentido de 
evitar-lhe qualquer dificuldade. Não seria, portanto, agora que eu iria 
crear-lhe embaraços. 

Dada a situação, penso que o Governo do Estado, cedendo, cresce-
ria, ao passo que o Conselho, cedendo, desmoraliza-se completamente 
(Muito bem I) ' 

A continuarmos aqui, sem autoridade moral, nada poderíamos 
fazer; portanto, a solução não pode ser outra senão essa que vamos 
tomar. 

Como V. Excia. declarou, Sr. Presidente, ha trabalhos pendentes de 
deliberação nossa, e não me parece acertado que os abandonemos. 
Poderíamos, talvez, marcar um limite para esses trabalhos, referindo-nos, 
por exemplo, aos que se acham distribuídos, quer dizer que somente 
sobre estes continuariam os a deliberar. 

E' este o meu modo de pensar. • (Muito bem I Muito bem !) 
O Sr. Furtado de Menezes:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO: -Tem a palavra o Sr. Conselheiro Furta-

do de Menezes. 
O SR. FURTADO DE MENEZES:- Faço tambem minhas, Sr. Pre-

sidente, as palavras de V. Excia. e as do sr. Conselheiro Lucio dos San-
tos, discordando apenas deste quando propõe que continuemos a deli-
berar somente sobre os trabalhos já distribuídos, porque vem aí o 
orçamento da Prefeitura e se o Governo Provisorio demorar a solução 
do nosso caso, vamos crear dificuldades á administração do Estado. 

O SR. JULIO DE CARVALHO :-Em tal hipotese, quem vai crear 
dificuldades é o Governo Provisorio e não nós, uma vez que já teremos 
pedido a nossa exoneração. 

O SR. LUCI O DOS SANTOS :- Eu procurei uma solução interme-
diaria, de modo a marcar um limite para o nosso trabalho. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- A proposta do Sr. Conselheiro dos San-
tos é razoavel, não ha duvida, mas é necessario que tenhamos em con-
sideração o tempo natural para que sejam aceitas as exonerações. Nem 
por isso o Conselho estará impedido de, amanhã, fixar um outro ponto 
de vista. 

Aceitas as exonerações, o Sr. Presidente do Estado deverá fazer indi-
cação dos substitutos, que serão depois nomeados por um decreto do 
Governo Provisorio. Digamos que isso se verifique em vinte dias. Ora, 
é preciso ter em vista o que poderA acontecer durante esse tempo. 

• ' 

Na verdade, se ficassemos aqui indeterminadamente seria uma si-
tuação constrangedora. Entretanto, a apreciação desses ~lementos futu-
ros caberá ao proprio Conselho. 

O C~ms.elh.o não quer q~e da . a?ude que ele assumir possa resul-
tar o mrus hgeuo embaraço a admm1stração. · 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Sim. Se não examinassemos as ma-
terias sujeitas á deliberação do Conselho poderia parecer um abando-
no de funções de nossa parte. ' 

. O SR. PED~O ALEIXO:-Tanto mais quanto essas funções são sa-
bJdamente gratu~tas, e_ as funções gratuit~s, ao temperamento dos se-
nhor~s conselhe!~o~, sao aquelas que mrus agradam, quer dizer, são si-
tuaçoes de sacnficJO. De maneira que não queremos abandonar os pro-
v~ntos de nossos cargos, queremos aproveita-los até ao fim, mesmo para 
na o trazer embaraços ao Governo ... 

(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. A.nnlbal Gontljo:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Annibal 

Gontijo. 
O SR. AN~IBAL .GONTIJC?:.-Sr. Presidente, tenho sempre acompa-

nhado com o mruor c~rmho e sohCJtude, todas as deliberações do Conselho, 
com ~s qua1s tenho s1do sempre solidario, divergindo apenas quanto á deli-
beraçao to~ada, na ultima reunião, pela maioria, de serem suspensas as 
nossas sessoes, porque essa deliberação anulava, a meu vêr as razões 
que poderiam ter i';lstificado a remessa do oficio que o Cons~lho dirigiu 
ao Exmo. Sr. Presidente do Estado, a proposito de varios pontos do 
orç~ento pr?mul~ado para o corrente exercido. Agora tambem sou 
obngado _a d1ver~r dos colegas, não concordando com a proposta de 
exoneraç~o, por Isso que não vejo motivo que justifique essa medida, 
t~nto mats quanto o Governo de Minas tem sido sempre muito aten-
Cioso para com o Conselho Consultivo. 

Voto, portanto, contra essa proposta. 
O Sr . .Julio de Carvalho:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Julio de 

Carvalho. 
. O ~R. JULIO DE CARV ALHO:-Sr. Presidente, proponho uma me-

dida mais radical do. que a do conselheiro Lucio dos Santos. Acho que 
o Co~selho Consultivo deve dar apenas a sessão de hoje, resolvendo a 
matena constante da ordem do dia. Não iremos, com isso, crear difi-
culdades ao Governo, porque é sabido que este dispõe não só do tele-
grafo como do radio, de modo que, chegando amanhã o nosso pedido 
de exoneração ás mãos do Exmo. Sr. Presidente do Estado, dentro de 
tres_ dias poderão estar demitidos os conselheiros que solicitem exone-
raçao, e nomeados outros para substitui-los. O Governo do Estado, que 
é quem deve ter maior interesse em não prejudicar o publico, por isso 
que é ele que está administrando, poderia providenciar incontinente e o 
prejuízo desaparecia por completo. 

Parece-me que deste modo, resolveriamos melhor a nossa situação, 
por que devemos zelar. 

O Sr. Lorêto de A.breu:-Peço a palavra. 
5 
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O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Lorêto de 
~~- . 

O SR. LORETO DE ABREU:-Sr. Presidente, eu declaro a V. Exc1a. 
que acompanho o voto do Sr. Conselheiro Annibal Go~tijo, não concor· 
dando com a exoneração .da maioria dos srs. conselheiros. V:oto con-
tra essa exoneração, não só pela ação sempre elevada e proficua dos 
mesmos srs. conselheiros, como tambem por continuar a pensar de acor~ 
do com os motivos já expendidos, todos de ordem individual e que cons~ 
tam das notas taquigraficas, salientando o pouco ou nenhum estudo que 
fiz individualmente da proposta orçamentaria. 

Estou, portanto, em divergencia com a maioria e entendo que o Con~ 
selho deve continuar a funcionar na sua totalidade, com todos os seus 
membros atuais. 

E' esta a declaração que tinha a fazer. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Constará da á ta a declaração do nobre 

conselheiro. 
O Sr. Samuel Llbaalo:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Samuel 

Libanio. . d.d d O SR. SAMUEL UBANIO:-Sr. Presidente, eu assmo o pe 1 o e exo-
neração do cargo de membro do Conselho Consultivo de Minas-_Gerais, 
por entender que, assim, facilito ao Governo do Estado uma soluçao para 
0 caso creado com a promulgação do orçamento para o corrente exer-
cício. , 

O SR. JUUO DE CARVALHO:-Muito bem. . . . . o SR. SAMUEL LIBANIO:-Como, porém, V. Exc1a. ]a assmalo_u, 
eu desejo que fique consignado em á~ que a atitude_ do Consel~o nao 
envolve nenhuma hostilidade a S. Excta., o Sr. Pres1d~nte Olegano ~a
ciel, por quem tenho o mais alto apreço e a mats funda conside-
ração. 

0 SR. PEDRO ALEIXO: - O pensamento geral de todos os srs. con· 
selheiros é precisamente esse. (Muito beml). 

O Sr Cbrlstlano OulmarAes:--Peço a palavra. 
0 SR.. PEDRO ALEIXO :-Tem a palavra o sr. Conselheiro Chris~ 

tiano Guimarães. .. 
O SR. CHRISTIANO GUIMARAES:-Antes, de declarar-o que 

aliás parece~me desnecessario, que estou absolu!amente de ~cordo co_m 
0 ponto de vista e com as p~avra~ d~ V. Excm., Sr. P~es1dente, p01s, 
a meu ver não ha outro cammho md1cado pela coerencta e pela 1~
gica que ~ão esse que pretende seguir a maioria do Conselho •. respei-
tando, é bem de ver, a opinião dos dignos colegas 9u~ constituem a 
minoria;-antes de fazer essa declaração, eu deseJana saber .. de V. 
Excia. se podemos estar, efetivamente, bem seguros_ de _q~e nao nos 
virá uma resposta por parte do Governo, porquanto nao fm ~ado praso 
para isso. Se estamos convencidos de q~e essa r~s_pos~ nao nos che~ 
gará, estou de acôrdo em que se tome hoJe a dec1s~o J~ proposta, de 
nos exonerarmos dos cargos que ocupamos; se, porem, runda ha proba-
bilidade do Governo responder ao oficio que lhe en~ereça!fiOS, penso 
que deveríamos aguardar essa oportunidade para, entao, deliberarmos a 
respeito da nossa atitude. 
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O SR. PEDRO ALEIXO :-0 que me cumpre informar ao ilustrado 
colega é o seguinte: o Conselho, em principio do corrente ano, na pe~ 
nultima sessão realizada, deliberou enviar ao Exmo. Sr. Presidente do 
Estado o oficio em que salientava as razões pelas quais havia ele emiti~ 
do determinadas opiniões sobre a proposta do orçamento. Em sessão 
posterior, o Conselho, por maioria de votos, contra os dos srs. Anni~ 
bal Gontijo e Lorêto de Abreu, tomou a deliberação de suspenc fr as 
sessões até que a resposta do Sr. Presidente nos viesse ás mãJS. A 
nossa ultima reunião se realizou ha quinze dias, e embora não se tehha a 
respeito· nenhuma informação de car_ê.ter oficial, ha, entretanto, noticias ... 

O SR. CHRISTIANO GUIMARAES :-Indicias ... 
O SR. PEDRO ALEIXO ... -indicios, de que ficou mais ou menos 

assentado que a resposta deveria vir logo que regressasse á Capital o 
titular da pasta das Finanças, o nosso ilustrado ex~colega, Sr. Dr. José 
Bernardino Alves Junior. Realmente, logo que regressou a esta Capital, 
S. Excia. concedeu entrevista a um vespertino local, dizendo que man~ 
daria um oficio em que expücaria a situação do Governo em face da im~ 
pugnação feita ao orçamento. pelo Conselho Consultivo. 

O SR. LORETO DE ABREU :-E quando se realizou essa entre~ 
vista? 

O SR. PEDRO ALEIXO :-Essa entrevista foi dada, se não me en~ 
gano, terça~feira. Posteriormente, noticias de varias fontes chegaram ao 
meu conhecimento, assinalando que o oficio dirigido pelo Conselho ao 
Exmo. Sr. Presidente do Estado e a suspensão de nossas sessões, es-
tavam sendo interpretados como atos de hostilidade ao Governo, como 
se quizessemos forçar o Governo a uma resposta. Tambem, por infor-
mações da mesma fonte, cheguei á convicção de que o Exmo. Sr. Pre-
sidente do Estado, considerando esses atos como uma demonstração de 
hostilidade por parte do Conselho, tomara a deliberação de não res-
ponder esse oficio . 

Ce:1mo realmente me parece que, no praso de quinze dias, seria 
possível a resposta ao Conselho, tanto mais quanto as questões debati-
das não eram de grande vulto, de grande alcance ... 

O SR. JUUO DE CARVALHO :-De alta indagação. 
O SR. PEDRO ALEIXO .. . ,-julguei de meu dever convocar a pre-

sente sessão, afim de se debater o caso. Porque, se não temos res~ 
posta oficial ao oficio remetido, não teremos tambem resposta, declaran-
do~nos que não nos virá oficio algum. Por isso, submeto o caso ao 
conhecimento dos nobres colegas. 

Evidentemente, a deliberação do Conselho é uma deliberaç~o que, 
tomada, não impedirá que amanhã venham essas ou aquelas soluções. 
O que procuramos é não crear embaraços ao Governo do Estado que, 
a permanecermos aqui, seria constrangido a tratar com conselheiros que 
divergiram da proposta orçamentaria. 

O SR CHRISTIANO GUIMARÃES:-Agradeço a V. Excia. a infor~ 
mação, e declaro que estou de acôrdo com a proposta de exoneração 
hoje formulada, concordando tambem em que não sejam suspensos os 
nossos trabalhos por um espaço de tempo razoavel, afim de não crearmos 
possíveis embaraços á marcha administrativa e aos negocias do Estado. 

(Muito bem! Muito beml) 
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A questão do prosseguimento dos trabalhos do Conselho 
O Sr. Pedro Alelxo:-Acredito que, com as declarações de 

voto feitas, já tenhamos apurado o modo de ver do Conselho, no que 
diz respeito á exoneração da maioria de seus membros. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Resta-nos decidir apenas a ques-
tão dos trabalhos pendentes. 

O SR. PEDRO ALEIXO :-0 Sr. Conselheiro Julio de Carvalho tem 
uma proposta radical. O Sr. Conselheiro Lucio dos Santos tem propos-
ta intermediaria. Assim, contra os votos dos srs. Lorêto de Abreu e 
Annibal Gontijo, ficou deliberado o primeiro ponto, isto é, a exoneração 
da maioria dos membros do Conselho dos cargos que presentemente 
estão ocupando. 

Depende apenas de deliberação definitiva a questão de se saber se 
o Conselho deve ou não prosseguir nos seus trabalhos. O Sr. Julio de 
Carvalho está vencido neste ponto radical, porque somos cinco contra 
o voto de S . Excia., mesmo tomando-se em consideração a circuns· 
tancia de estarem computados como votos preliminarmente contrarias 
os dos srs. Annibal Gontijo e Lorêto de Abreu. Nessas condições é 
opinião vencida a do sr. conselheiro Julio de Carvalho. 

O Sr. Lorêto de Abreu:- Peço a Palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO: -Tem a palavra o Sr. Conselheiro Lo-

rêto de Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU : -A opinião do Sr. Conselheiro Julio 

de Carvalho é muito radical. O Conselho acabou de manifestar-se no 
sentido de que não está ' fazendo nenhuma demonstração de hostilida-
de ao Governo do Estado ; entretanto, se adotarmos a opinião do nosso 
ilustrado colega, parece que fica maniiesta essa hostilidade. 

O SR. JULIO DE CARVALHO . -Parece, mas não é, e vou ex-
plicar. Foi dito aqui que o Conselho e tá creando embaraços ao Go-
verno e eu como não quero crear-lhe embaraço algum, propuz que 
as no~sas deliberações se limitassem á sessão de hoje, de maneira que, 
de amanhã em diante, estaria o Governo com plena liberdade, com a 
nossa exoneração, de trazer para aqui quem não lhe creasse embara-
ços. Ora, si prolongarmos as nossas reuniões, ainda que seja por poucos 
dias, estamos creando embaraços ao Governo. 

O SR. LORETO DE ABREU :- Uma vez que o · Conselho tem o 
proposito, e proposito que acho ser sincero, de. não fazer nenhuma opos!~ 
ção ao Governo do Estado, penso qu~ dev«:na marcar um prazo m~1s 
longo, um mês por .exemplo, p~ra continuaçao dos trabalhos, .ou. sen~, 
talvez mais convemente que nao se marcasse nenhum. A ma10na, afi-
nal, é que resolverá o caso, e eu apenas estou . emitindo a minha opi-
nião. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS : -Muito acatada 
O SR. LORETO DE ABREU:- O Conselho ficaria funcionando, 

até que fossem nomeados outros membros, si é que a solução vai ser 
essa ... 

O SR. PEDRO ALEIXO : -E deve ser essa. 
O SR. LORETO DE ABREU- .... , o que lastimo muito sincera-

mente. 
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O Conselho, repito, ficaria funcionando até serem nomeados outros 
membros e ele proprio- o Conselho atual-trataria de dar posse aos 
novos conselheiros, recebendo-os aqui, demonstrando por essa fórma 
que não está e nem estará fazendo nenhuma hostilidade ao Governo 
do Estado. 

Parece-me que a melhor formula seria essa. 
O Sr. llamuel Llbanlo :-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:- Tem a palavra o Sr. Conselheiro Sa-

muel Ubanio. 
O SR. SAMUEL UBANIO: -Sr. Presidente, peço venia ao emi-

nente colega, Sr. Conselheiro Julio de Carvalho, para discordar de S. 
Excia. 

O pensamento unanime do Conselho é não trazer o menor emba-
raço ao Governo do Exmo. Sr. Presidente Olegario Maciel. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES : -Perfeitamente. 
O SR. SAMUEL~ LIBANIO:- Queremos e facilitar a sua administra-

ção, e aqui estivemos colaborando com S. Excia., leal e francamente, 
assim como divergimos, leal e francamente, de varios pontos da pro-
posta orçamentaria que nos enviou. . . 

Nessas condições, devemos facilitar ao Governo a nossa substitUI-
ção. Assim, não havendo de nossa parte nenhum desejo de hostilidade 
a S. Excia., o Sr. Presidente Olegario Maciel, proponho que permane-
çamoi nos nossos postos, até sermos substituídos; enquanto houver tra-
balho e não formos substituídos continuaremos a trabalhar. 

O Sr .. Pedro Alelxo: -A proposta do Sr . Conselheiro Lu cio 
dos Santos não é contraria a de V. Excia., coloca a questão num ponto 
de vista intermediaria. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:- Eu propuz um limite para os nos-
sos trabalhos. Entretanto, si os ilustrados colegas da maioria entendem 
que devemos ficar até sermos substituídos, não faço questão de retirar 
a minha proposta. 

O SR. PEDRO ALEIXO : - Sempre, porém, com a reserva de to-
marmos uma deliberação posterior, se houver fato novo que nos traga 
situação mais difícil (apoiados). 

Como parece que no presente momento se cuida de fix~ a situa-
ção do Conselho em face do dissídio havido, o que fazemos e demons-
trar ao Governo que reafirmamos, de maneira peremptoria, o nosso 
ponto de vista. As razões que poderiam demonstrar que estam~s em 
erro, não foram produzidas perante o Conselho, de modo qu~ nao te-
mos motivo para abandonar nosso ponto de vista. _ . 

Como o Governo acha que não deve mandar-nos essas razoes, dei-
xamos ao Chefe do Governo Provisorio a solução definitiva sobre o 
assunto, na certeza de que o nosso pedido de exoneração é sincero du-
plamente : não só porque não desejamos crear pessoalment~ entraves 
a administração publica do Estado, como ainda porque deseJamos ser 
substituídos nos cargos que aqui ocupamos (Muito bem!).. . 

Portanto, com a declaração feita pelo Sr. Conselheiro Luc10 dos 
Santos, de que não faz questão, de retirar a sua pr?posta, parece que 
está resolvida a questão. Enviaremos ao Sr. Dr. Getulio Vargas o nosso 
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pedido de exoneração, com a declaração do motivo determinante de 
nosso ato, conforme estabelece a letra a do art. 6. o do decreto 20.348, 
de 29 de agosto de 1931, motivo que, no caso, é a divergencia havida 
entre o Governo e o Conselho, a proposito do orçamento do Estado, 
fixando-se bem que não ha, nesse gesto, nenhuma demonstração de 
hostilidade do Conselho ao Governo do Estado. 

. O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES: -Existe apenas uma divergen· 
cia de pontos de vista. 

p SR. PEDRO ALEIXO : -O pedido de exoneração deverá ser en-
caminhado pelo Exmo. Sr. Presidente do Estado, porque a este é que 
incut.. be fazer a proposta dos nomes dos Conselheiros. 

O SR. CHRISTIANO GUlMARÃES : -E no oficio declarar-se-á que 
não temos nenhum objetivo de hostilidade ao Governo como, aliás, já foi 
dito e repetido aqui. Apenas o que pretendemos é defender o ponto de 
vi!lta em que nos colocamos e no qual temos o dever de permanecer, 
uma vez que não fomos convencidos de que estamos errados. 

O SR. PEDRO ALEIXO : - Perfeitamente. 
Si, portanto, nenhum dos colegas quer usar mais da palavra (oau-

sa), posso anunciar esta 
Conclusão 

Os Srs. Conselheiros Furtado de Menezes, Lucia dos Santos, Sa-
muel Libanio, Christiano Guimarães, Julio de Carvalho e Pedro Aleixo 
exoneram-se de seus Jogares, sem que desse ato, que representa a unica 
solução possível da divergencia havida entre o Governo e o Conselho por 
ocasião da promulgação do orçamento, se possa concluir qualquer hos-
tilidade ao Exmo . Sr. Presidente do Estado. 

Essa resolução foi tomada pela maioria do Conselho, contra os vo-
tos dos Srs. Lorêto de Abreu e Annibal Gontijo, pelos motivos cons-
tantes das notas taquigraficas. 

Ainda o Conselho Consultivo, tendo em vista o interesse publico, 
prosseguirá no exame das materias que lhe estão confiadas, certo de 
que o Chefe do Governo Provisorio da Republica concederá no mais 
breve prazo possível a exoneração solicitada. 

Essa deliberação foi tomada contra o voto do Sr. Julio de Carva-
lho, que propunha que o Conselho não deliberasse mais, a não ser so-
bre os processos que constam da ordem do dia da presente sessão. 

Ordem do dia 
O Sr. Pedro Alel:xo: - Estando a hora terminada, si nenhum 

dos Srs. Conselheiros deseja requerer prorrogação da mesma (pausa) 
continuará para a proxima sessão a mesma ordem do dia dada para hoje, 
com o acrescimo de outras quaisquer materias que, devidamente relata-
das e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a antece-
dencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 
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SIJMABJO a- Ata-Expediente-Explicaçao pessoal do Sr. Annibal Gontijo-
A defesa do parecer do Conselho sobre o fundo rodoviario (Trabalho 
do Sr. Lucio dos Santos) - A corresporrdencia trocada entre o Go-
verno e o Conselho a proposito da promulgaçao do Orçamento do 
Estado-2.8 parte-lsençao de impostos solicitada pela S. A. Empre-
za de Aguas de S. Lourenço-Relatorio e parecer do Sr. Christiano 
Guimaraes-Discusslio-Declaraçao do Sr. Furtado de Menezes-Su-
gestao do Sr. Pedro Aleixo-Conclusao-Prorrogaçao da isençao de 
impostos sobre a exportaçao de minerios de ferro e manganez-Re-
latorio e parecer do Sr. Furtado de Menezes-Discussao --Conclusao-
Proposta de liquidaçao extra-judicial da condenaçao que contra o 
Estado obteve Angelo Raphael Florentino, em sentença irrecorrivel-
Relatorio e parecer do Sr. Lorêto de Abreu-Discussao-Conclusao-
Ordem do dia. · 

A' hora regimental, é aberta a ~essão, com a presenç~ do~ srs. ~e
dro Aleixo, Furtado de Menezes, LuCia dos Santos, Samuel L1bamo, Chns-
tiano Guimarães, Annibal Gontijo e Lorêto de Abreu. 

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

Expediente 
O Sr. Fartado de Menezes - traz ao conhecimento do 

Conselrro o seguinte expediente: 
Oficio 

Requerimento de d. Josina de Lima e Silva 
(PEÇA N. 158) 

Secretaria da Educação e Saude Publica - ~i reto ria da Se~re~a
Oficio n. 14 expedido pela 9.8 secção.- Belo-Honzonte, 16 de Janerro de 
1932. . 

Exmo. Sr. Pesidente- Transmito a V. Excia, a pedido da parte m-
teressada, o processo em que a professora do Grupo Escolar "B~ão do 
Rio Branco" desta Capital, Josina de Lima e Silva, pede que seJa con-
tado, para efeito de aposentadoria, o tempo em . q_ue trabalhou como 
professora do curso anexo á Escola Nor~al Municip_al de ~~rbacena. 

Reitero a V. Excia. os protestos de mmha alta estima e_ distinta con-
sideração- Noralilino Lima, SECRETARIO DA EDUCAÇAO E SAUDE 
PUBLICA. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo, presidente do Conselho Consultivo, 
-Capital 
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Algumas das peças constantes do processo 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado de Minas-Gerais - Josina de 
Lima e Silva, professora atualmente do Grupo Escolar Barão do Rio 
Branco, desta Capital, vem pedir a V. Excia. um ato de justiça. 

Tendo sido professora do curso anexo á Escola Normal de Barba-
cena, desde 25 de Junho de 1894 até 24 de abril de 1908, sendo este 
estabelecimento de ensino OFICIALMENTE RECONHECIDO pelo Go-
verno do Estado, foi transferida, nesta ultima data, para o gtupo acima 
mencionado e, assim contando muitos anos de ininterrupto serviço publico 
prestado ao Estado. 

No desejo de aposentar-se, sem que apesar de sua assiduidade e com-
petencia profissional, tenha logrado ser promovida a melhor cargo unica 
das suas contemporaneas no grupo Barão Rio do Branco que não al-
cançaram este premio, pede a V. Excia. lhe seja contado, para efeitos 
de aposentadoria, o tempo em que exerceu o magisterio publico na Escola 
Normal de Barbacena. 

O Congresso Estadual já reconheceu "A RELEVANCIA DOS SER-
VIÇOS ALTAMENTE VALIOSOS, PRESTADO PELAS REQUERENTE 
Á CAUSA DO ENSINO PUBLICO". 

E trouxe á baila um texto da Constituição do Estado, extranho por 
completo ao assunto, dando-lhe uma interpretação injuridica e pouco be-
nigna, que não poderia servir de empecilho a um ato ou lei que lhe asse-
gure a contagem de tempo. 

Ora, com o patriotico movimento revolucionaria vitorioso, que ele-
vou á Presidente da Republica o eminente Brasileiro dr. Getulio Vargas, 
fóra dos tramites constitucionais, até então seguidos, " ipso facto" , abo-
lida ficou manifestamente a vigencia da Constituição Federal de 24 de Fe-
vereiro de 1891 e, pela mesma razão, aliando-se o nosso Estado em boa 
hora ao movimento reivindicador, abolida virtualmente ficou tambem a 
vigencia da Constituição do Estado que é daquela um ramo ou conse-
quencia, passando o Poder Executivo do Estado a enfeixar uma soma de 
poderes discricionarios, ditatoriais e absorventes, que importam na dis-
solução do Poder Legislativo até que se reorganise o país sob NOVOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS. 

Mesmo sob a vigencia da ex-Constituição. nela não se encontra um 
texto ou artigo que proíba, por leis espeda!s, em casos de manifesta 
equidade ou procedencia de direito, a CONTAGEM DE TEMPO a funcio-
narias para aposentadoria. 

O que nela se proibia era conceder-se aposentadoria aos funciona-
rios que não tenham assentamento em folha ou, por outros termos, des-
de que o funcionaria, quando requer a aposentadoria, não tem assenta-
mento em folha, não pode aposentar-se, pois que na ocasião não recebe 
vencimentos dos cofres publicos do Estado. 

Mas, desde que o funcionaria, como é o caso da requerente, tem as-
sentamento em folha e recebe na atualidade vencimentos dos cofres do 
Estado, pode evidentemente aposentar-se. 

Podendo aposentar-se, a contagem de tempo de serviço anterior 
para ser homogeneamente adicionado ao atual não depende diretamente 
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do assentamento em -folha, pois, do contrario em caso algum se pode-
ria por lei especial mandar contar tempo a funcionarias, porque esta ~on
tagem implica sempre a falta de assentamento e'!l folha, porque SI os 
funcionarias tem assentamento em folha por ele se pode fazer a 
contagem do tempo sem necessidade de lei especial em favor dos mes~?s. 

O que se exige dos funcionarias, quando se lhe reconhece serviço 
anterior não é, assim, que tenham tido assentamento em folha, mas que 
tenham prestado SERVIÇO AO ESTADO. . 

A apreciação de tais serviços, a sua natureza de serviço pres~do 
ao Estado são determinadas em cada CASO CONCRETO, por um ente-
rio pratico de equidade e nunca condicionado dentro de uma norma ma-
terial, como erroneamente se poderia pretender. 

Ora, a requerente exerceu o magisterio publico em _uma Escola Nor-
mal oficialmente reconhecida pelo Estado e que se destina ao preparo de 
professoras estaduais. . . . 

Si o serviço por estas prestado ao Estado e. estadual, e eVId~nte e 
intuitivo que os prof~sores que as preparam dedica-se a um serviço de 
interesse para o Estado. 

Nada obsta, portanto,·-que a este serviço se reconheça o carater de ser-
viço publico estadual, na apreciação pratica e concret~ do mesmo, estand? 
deste modo satisfeito o requisito de equidade necessano para ser reconheci-
do e contado a favor do funcionaria, que o tem. . 

Para doutrinação do assunto as idéas a serem estabelecidas em con-
quencia são : 

1. 0 - Não podem aposentar-se, pelo Estado, os funcionarias que ~a 
ocasião sejam municipais, porqt:íe quando pede!" a aposentadona nao 
tem assentamento em folha e não recebem vencimentos do Estado, mas 
sim somente estes ; 

2.0 -Quando os funcionarias tem assentamento em iolha pod~m 
aposentar-se e somente não pode ser reconh_ecido a seu f~~or o serviço 
que ::>orventura haja prestado de cara ter restritamente muructpal, tal como 
o que presta o fiscal de uma Camara. . 

Para que mais se saliente a procedencia do argumento e do pedido, b~s
ta se ter em vista alei n. 1.230, de 22 outubro de 1930, por V. Excia. 
sancionada e que, em dispositivo amplo e ge~er~co (art. 3) garante aos 
funcionarias de qualquer natureza do Estado o direito de lhes ser conta~o 
para aposentadoria o serviço prestado ao Estado, reconhecendo-se ~ss!m 
que ao serviço publico de interesse para o Estado corresponde o direito 
correlato de ser contado para aposentadoria. 

E' de notar que esta tei elaborada pelo Congresso do _Estado auto~is~ o 
Governo a mandar contar nomeadamente "aos funcionanos da com1ssao 
construtora da Capital e aos ex-funcionarias da Prefeitura o tempo presta-
do a estas repartições". 

E' pois o proprio Congresso que em lei contrariando 0
0 

parecer da 
comissão do Senado, reconhece que o texto do art. 109, ~ 3. da Co~st. 
do Estado não é de ordem e de força a impedir a _vigenCia. de uma lei ou 
ato que em casos concretos, considere como serviÇO public_o estadual_ o 
tempo de serviço que funcionarios, a prevalecer ~a I!lterpretaçao 
contraria, estariam excluídos do beneficio pelo texto.constituc1onal. 
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Efetivamente, funcionarias de uma comissão construtora, exercen· 
do funções transitarias e funcionarias da Prefeitura, repartição municipal, 
uns e outros sem assentamento em folha, estariam todos compre-
endidos na proibição do texto que se refere tambem caos que exerce-
rem cargos transitorios de comissão". 

Em ultima analise, abolido como se encontra o poder legislativo, 
que é hoje exercido por V. Excia. e estabelecidas como se acham as 
condições para que a requerente possa aposentar-se e lhe· seja reco· 
nhecido o tempo que prestou á causa do ensino publico, como nesse 
sentido já se pronunciou uma comissão do Senado, espera a peticio· 
naria que V. Excia. expeça a seu favor um decreto ou ato que lhe 
mande contar o tempo, praticando, assim, V. Ex., um ato de iniludivel 
Justiça.-Josina de Lima e Silva.-Belo-Horizonte, 7 de janeiro de 1931. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.- Belo-Horizonte, 13 de 
fevereiro de 1931. 

Sr. Advogado Geral do Estado.-D. Josina de Lima e Silva, pro· 
fessora do Grupo Escolar «Barão do Rio Branco", desta Capital, em 
requerimento dirigido ao Sr. Presidente do Estado, pede a sua aposenta-
doria no referido cargo, alegando ter sido professora da Escola Normal 
de Barbacena durante o período de25 de junho de 1894 a 24 de abril de 
1908 e solicitando que lhe seja computado esse tempo para efeitos de 
sua aposentadoria. A Escola Normal-de Barbacena era um estabeleci-
mento municipal, custeado e mantido pela Camara e reconhecido ofi· 
cialmente pelo Estado. A suplicante antes de se dirigir no presente re-
querimento ao Sr. Presidente do Estado, já havia encaminhado identico 
pedido ao Senado Mineiro que, por sua Comissão de Instrução Publica, 
impugnou o pedido feito , sendo a referida petição arquivada. 

A Suplicante instrue o presente requerimento com uma certidão 
passada pelo auxiliar do diretor da Escola Normal de Barbacena e pela 
qual se verifica que, de fato, a peticionaria ali lecionou durante o pe-
ríodo de 25 de junho de 1894 a 24 de abril de 1908. Juntou tambem 
ao requerimento a pagina do «Minas Gerais • que publicou a lei n. 
1.230, de 22 de outubro do ano passado, que concede vantagens aos 
funcionarias publicos para efeitos de aposentadoria. 

O art. 109 da Constituição do Estado, que regula o processo para 
a concessão de aposentadoria, prescreve no seu § 4.0

., alínea, a, com 
as modificações do art. 14 da lei adicional n. 12 de 17 de setembro 
de 1928: •computar-se-á para aposentadoria: a) o tempo de serviço 
publico prestado no exercício de cargos provinciais ou estaduais; em 
Minas Gerais ». 

Ora, pela simples leitura dessa disposição constitucional, vê-se logo 
que a requerente não pode ser atendida, uma vez que a sua pretenção 
entra em franco conflito com a disposição constitucional citada. Acresce 
ainda uma circunstancia: a propria lei 1.230,de 22 de outubro do ano pas-
sado, que a peticionaria juntou ao presente requerimento para funda· 
mentar seu pedido, em seu artigo 3.0 refere-se explicitamente a «Serviços 
prestados ao Estado, pelos ex-funcionarias da Prefeitura, da Comissão 
Construtora da Nova Capital e de outras repartições publicas do Estado• 
e, a esses, somente, a esses, manda-lhes contar o tempo de serviços 
prestados nessas repartições. 

• • 
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Como a propria requerente declara, o tempo de serviço que pede 
lhe seja computado, foi prestado a um estabelecimento municipal, visto 
como a circunstancia de ser o mesmo reconhecido pelo Estado não po· 
dia e nem pode equiparai-o á categoria de estabelecimento publico es· 
tadual, uma vez que o mesmo era mantido e custeado pela Ca~ara Mu~ 
nicipal de Barbacena, e que a simples assistencia que lhe fazia o Esta-
do, tendo junto a ele um fiscal, pois a tal equiyalia o reconhecimen~o, 
não era suficiente para tranformal-o em estabelecimento, onde os funciO· 
narios tivessem as regalias e os favores concedidos aos funcionarias es· 
taduais. 

Houve engano da parte da req~erente na sua declaraçã~ de qu~, 
em 24 de abril de 1908, foi transfenda para o Grupo cBarao do RIO 
Branco», desta Capital, pois a transferencia de funcionarias s~mente se 
pode verificar tratando-se de estabelecimentos da mesma ~ategona, _donde 
a conclusão logica de que, legalmente, a professora Josma de L1ma e 
Silva não podia ser transferida da Escola _!-lormal_ de Barbacena, estab~
lecimento municipal, pcua o Grupo cBarao do RIO Branco" , estabeleet-
mento publico estadual. _ . . 

Em conclusão: o requenmento ora em apreço deve ser mdefendo, 
uma vez que atenta flagrantemente contra o disposto no art. 109 da 
Constituição Mineira. . 

A' consideração de V. Excia.- Bolivar T. Minmro. 
Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado de Minas-Gerais. - Josina de 

Lima e Silva, professora do Grupo Escolar «Barão do Rio-Branco>> desta 
Capital pediu a V. Excia., em requerimento anterior, lhe seja reconhe-
cido, para efeitos de aposentadoria, o tempo de quatorz~ . (14) anos de 
exercido do cargo de professora na Escola Normal Oficial de Barba-
cena. 

Afim de justificar a procedencia do pedido e a justiça que, e~
tá certa, não lhe ser! negada, a peticionaria aduziu razõe~ e~sencirus 
que, a favor de seu caso especial, concorrem, para tornai-o mteuamente 
oportuno e susceptível de deferimento. 

Para melhor realçar a justeza do pedido, vem ainda a r~quere~te 
demostrar a V. Excia., como se enquadra nos moldes da mrus estrita 
juridicidade um ato de V. Excia., reconhecendo a uma servidora do Es-
tado um largo tempo de valiosos serviços ao me~~o pr~stados .. 

V. Excia. que, verbalmente, prometeu ~ peticiOnana .e:calll!-"ar com 
simpatia o seu caso, verá que a benevolenc1a do alto espmto liberal de 
V. Excia. coincide dentro da lei, com lidima justiça. 

Para tanto a suplicante abrirá mão de argumentos que se origine.r;n 
do estado de fato que a revolução trouxe á vida_ con_stitucio~al _do Prus 
e do Estado e passará a argumentar com a leg~slaçao constituCional do 
Estado. . . 

Apenas cumpre salientar, e não poderá ser contraditado, que, meXIs-
tente atualmente o poder legislativo estadual, V. Excia. tem em suas at· 
trbuições as funções desse poder . 

A interpretação legislativa que o Congr~sso do Es~do !em dado ~o 
art. da Constitu:ção, que veda a aposentadona aos funciOnanos que nao 
têm assentamento em folha, é que tais funcionarios, por nenhu~a folha 
que não possuem na ocasião em que pretendem se aposentar nao pode-
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riam, evidentemente, receber vencimentos dos cofres do Estado, a titulo 
de aposentadoria. 

Significa isto proibir que se reconheça a funcionarios que, na oca-
sião em que pedem a aposentadoria têm assentamento em folha, o tem-
po de serviço anteriormente prestado ao Estado, ainda sem assentamen-
to em folha? 

-Não! 
E' o Congresso do Estado, o legitimo interprete dos textos constitu-

cionais, ANTES DA REVOLUÇÃO, que assim o diz. 
Para não fazer menção de varias leis pelo mesmo constitucional-

mente votadas e constitucionalmente sancionadas e ainda em vigor cons-
titucional, basta citar a lei n. 965, de 1927, que em seu art. 4. o e paragra-
fo unico permitiu cque os atuais empregados titulados das Secretarias 
d'Estados contem, para efeito de aposentadoria, o tempo em que servi-
ram como - Contratados". 

Contratados são, insofismavelmente, empregados sem assentamento 
em folha creados pela lei 844, de 1923 que pelos mesmos substituiu a 
extinta classe de colaboradores, tambem sem assentamento em fo-
lha. 

E' o que frisantemente disse o Dr. Armando Viotti de Magalhães, 
Advogado Geral do Estado, no li volume de seu relatorio apresentado 
ao Presidente do Estado, pags. 78, in verbis: 

c E' que o col~borador nunca foi, nas Secretarias d'Estado, - funcio-
nario efetivo , permanente, com assentamento em folha e só percebia gra-
tificação, nos termos dos regulamentos das Secretarias, assim como já 
não o era o praticante, na provinda". 

cDe modo que o colaborador nunca fez parte do quadro do pes-
soal, não tinha assentamento em folha e só recebia gratificações com-
patíveis com as forças da verba de cada Secretaria". 

cA lei de 1923 autorisou cada Secretaria a contratar dentro da 
verba orçamentaria empregados ou auxiliares com o nome de pratican-
tes. O antigo colaborador passou a chamar-se praticante, não perten-
cente, então, como hoje, ao quadro do pessôal, funcionarios contratados, 
com remuneração ao arbítrio do Secretario, dentro das verbas orçamen-
tarias distribuídas á cada Secretaria". 

Por onde se vê que a interpretação dada pelo Congresso do Esta-
do á Constituição é que não se proíbe a atuais funcionarios do Esta-
do o reconhecimento de serviços anteriores, ainda sem assentamento 
em folha 

Ao lado desta consideração oferece-se ainda outra, baseada na 
natureza especial do serviço prestado ao Estado pela requerente e cal-
cada no confronto pelo caso dos colaboradores. 

Não tendo estes assentamento em folha e, assim por falta de titu-
lo, não se podendo concluir que os mesmos tenham prestado serviço 
ao Estado qual, então, o criterio que adotou o Congresso para reconhe-
cer-lhes, como sendo ao Estado prestados seus serviços? 

' 
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Si não eram funcionarias do Estado, como prestaram serviços ao 
Estado? 

Outra não póde ser a conclusão: foi o interesse de seu serviço 
para o Estado, isto é, uma razão material e pratica, o criterio de equi-
dade que prevaleceu para o seu reconhecimento. . 

Mas, si o colaborador de uma Secretaria, contratado cad-hoc", 
cujas funções devem ser subalternas e sem especial relevo, tem o pri-
vilegio de ver reconhecido seu valioso serviço, que se dirá dos serviços 
de uma docente de Instituto de Ensino Secundario, oficialmente reco-
nhecido pelo Estado e cujo fim precípuo é formar normalistas que, por 
sua vez, se transfoJmam, pela capacidade que lhes dão os diplomas, em 
outra~t tantas funcionarias do Estado? 

E' de dotar que a peticionaria não era professora de escola muni-
cipal, mas docente de uma Escola Normal reconhecida pelo Estado 
para preparar professoras estaduais. 

Si se supõe ou se receia que o reconhecimento de serviços conce-
d-ido á peticionaria ,seja compreensivo e extensivo ás demais profes-
soras municipais, haveria um grande erro, porque: 1.0 a requerente 
não foi professora da escola municipal, reconhecida unicamente por Ca-
maras municipais, mas docente de um instituto de ensino secundario, 
reconhecido pelo Estado e que a ele prestava serviços, fornecendo-lhe 
pessôal habilitado para o magisterio publico estadual; 2.0 a peticionaria 
é atualmente funcionaria do Estado legitimada pelo titulo respectivo. 

Estes dois requisitos particularisam de tal modo o seu caso e o 
especialisam que, por uma forte razão de lei e de equidade, V. Excia. 
certamente assim o considerará por ser de Justiça. 

A requerente pede que este seu presente requerimento seja distri-
buído á mesma secção dessa Secretaria á qual já foi distribuída sua pe-
tição anterior, afim de ser junta á mesma (secção das Escolas Normais) 
-Josina de Lima e Silva. 

Belo-Horizonte, 12 de abril de 1931. 
Exmo. Sr. Dr. Olegario Dias Maciel.-D. D. Presidente do Estado 

de Minas-Gerais.-Josina A de Lima e Silva, professora do Grupo Es-
colar «Barão do Rio-Branco ,. , desta Capital, vem requerer a V. Excia. 
lhe seja contado, para efeito de adicionais, o tempo, correspondente ao 
período de 25 de junho de 1894 a 24 de abril de 1908 em que exerceu 
o cargo de professora do curso anexo da Escola Normal Oficial de 
Barbacena. 

O que a peticionaria pede é legal, e sobre legal, justo. 
Varias leis, para esse fim, foram elaboradas pelo Congresso deste 

Estado, ao tempo em que funcionava como Orgão Legislativo Cons-
titucional. 

Para comprová-lo, basta citar a lei n. 952, de 3 de setembro de 
1927, publicada no Orgão Oficial do Estado, de 12 e 13 de Setembro 
de 1927. 

Esta lei que contem precedente claro e analogo ao que requer e 
pede a signataria dispoz no seu uni co art. 1. 0 : 

c Serão contados á professora da cadeira de costura e trabalhos 
manuais da Escola Normal da Capital, d. Alexandrina de Santa Cecilia, 
de acOrdo com as leis em vigor, e para o efeito de adicionais os exer-
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cicios de 1905 e 1906, em que prestou serviços na Escola Normal de 
Juiz de Fóra. 

Si, para legalizar, 2 exercícios, o Congresso do Estado entendeu 
legitimo o direito da beneficiada na lei que especialmente elaborou, para 
tornar identicamente legitimo o direito da peticionaria, em caso identico, 
maiores razões lhe assistem, ainda, pois: 

a) o período do tempo, despendido pela requerente á causa do en, 
sino em que nele consumiu grande parte de sua vida, é maior e assim, 
melhor justifica a legitimidade do pedido; · 

b) a peticionaria não era professora de escola primaria, mas pro, 
fessora em Escola Normal, isto é. num estabelecimento reconhecido 
pelo Estado, em que se prepararavam professores para serviço do Es~ 
ta do; 

c) á vista de tais serviços a requente, por apreciação do Gover, 
no e seu ato, foi promovida á professora da Capital, no primeiro e 
modelar estabelecimento de Grupo Escolar fundado no Estado; 

d) é a unica de suas contemporaneas que não alcançou a ser pro, 
movida Diretora de Grupo, apesar de sua assiduidade e dedicação 
comprovadas no exercício de seu cargo. 

Confiada, assim, na benevolencia com que V. Exda . lhe prome-
teu, verbalmente, dar solução a este caso, não se lhe podendo, legal, 
mente, deixar de reconhecer a função legislativa, na ausencia e desa, 
parecimento do Congresso do Estado e cex,vi• das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Dec. n. 19.398 de 11 de novembro de 1930, do 
Governo Provisorio Federal, espera a peticionaria, de V. Excía. um 
ato de reconhecida justiça, pe.dindo 

Deferimento. 
(Em anexo a certidão de seu exercício como professora da Esco, 

la Normal de Barbacena, no tempo a que se refere).-Josina A. de Lima 
e Silva. 

Belo-Horizonte, 7 de maio de 1932. 
Gabinete do Advogado Geral do Estado.- Belo-Horizonte, 12 de 

Junho de 1931. 
Sr. Advogado Geral. O dr. Secretario da Educação pede seja no, 

vamente ouvido este Gabinete sobre o caso de d. Josina de Lima e Silva, 
professora do grupo cBarão do Rio Branco• , desta Capital, que deseja 
lhe seja computado o tempo de serviços que prestou á Escola Normal 
Municipal de Barbacena, para efeitos de sua aposentadoria . 

A requerente juntou um novo e longo requerimento, em que _a 
abundancia de palavras justificando a sua pretenção, ao envez de modi-
ficar o ponto de vista que sustentamos em parecer de fls., mais ainda 
fez se arraigar em nosso espírito a convicção de que falecem, por com, 
pleto, á requerente, motivos preponderantes que possam influir em sua 
defesa no sentido de ser deferida a sua petição, dirigida ao exmo. sr. 
Presidente do Estado. De fáto, em seu recente requerimento, a suplican, 
te invoca em seu favor a lei 965, de 1927, que em seu art. 4.0 paragra-
fo unico permitiu que os atuais empregados titulados das Secretarias 
de Estado contem, para efeito de aposentadoria, o tempo em que servi, 
ram como contratados, esquecendo-se, porém, que a lei citada não a 
beneficia como passamos a demonstrar. O dispositivo legal que acaba 

' ' 
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de se~ citado, teve co~o objétivo favorecer os empregados publicas es, 
tadurus, que, na qualida~e de contra~dos, prestaram serviços ao Esta-
do, e que, ao serem efetivados postenormente, estavam na iminencia de 
perd.erem_ o tempo em que serviram ao Estado, na qualidade de seus 
func10nanos, por ~le nomeados _e perce~endo gratificações estipuladas 
na competente rubnca orçamentana. Da simples exposição ora feita re, 
salta ~ara logo q~e e~se inciso legal não póde aproveitar á requer~nte, 
que nao. ~ra func10na!la contratada do Estado e sim professora de um 
estabeleCimento man~do e cust~ado_pela Camara Municipal de Barbace, 
na, don~e a conclusao que se 1mpoe de que a sua pretensão não pode 
ser def~~da, _por atentar contra o art. 109, alínea a da Constituição, com 
as modificaçoes do art. 14 da lei adicional n. 12 de 17 de setembro de 
1928, em torno do qual_ já expendemos algumas considerações em nosso 
parecer de _fls. . . Esse e, P?rtanto o po~to nuclear da questão em apre-
ço e q_ue nao sofre~ a mrus leve objeçao, não tendo sido invalidado, 
nem s1quer, contradit~do pela requerente em sua nova petição de fls ... 
Quanto á a.egação de que o~ serviços prestados pela requerente na sua 
qualida~e de funcionaria municipal, preparando professoras em b~neficio 
do ensmo_ em nossa terra, poss~ influir no animo dos nossos gover, 
nantes, afim ~e que ess~ caso seJa encarado com simpatía, da qual tam, 
bem. compartilhamos, VIsto como vai beneficiar uma velha e dedicada 
serv~dora do Estado, nesse caso será indispensavel um decreto do sr. 
Pres1 dente que, usando das atribuições que lhe confere o decreto n. 
19.398, de 11/~ 1/30, poderá atender a requerente, mandando lhe seja 
con_tado o penado de_ tempo decorrente de 25 de junho de 1894 a 24 de 
abril de 1908, para efeitos de sua aposentadoria como funcionaria doEs, 
ado, reformando assim o citado dispositivo constitucionaL 

A' consideração de V. Excia.-Bolivar Mineiro. 
Subscrevo o douto parecer supra.-Belo,Horizonte, 20 de Junho de 

1931.-Pedro Baptista Martins, Advogado Geral do Estado. 

Despacho do Presidente do Estado 
~· vista do parecer do Sr. Advogado Geral do Estado não póde ser 

atendida.-27/6/31.- Olegario Maciel. 
Gabinete do Consultor Jurídico da Secretaria da Educação e Saude 

Publica.- Belo,Horizonte, 20 de Julho de 1932. 
. Sr. S~cret~rio. As noyas alegações da professora Josina A de Lima 

e Silva nao tiveram a virtude de lhe modificar a situação jurídica, e 
cons~quentemente, a de alterar a solução já dada por S. Excia. 0 sr. 
Presidente do Estado, em seu despacho de fls. 14. 

Ao contrario disso, elas vieram robustecer a doutrina sustentada 
pelos pareceres de fls:. 9 e 14, s~mariada no postulado de que c falta com-
petencia legal ao orgao executivo do Estado para permitir se adicione 
ao tempo de serviço contado para aposentadoria de seus servidores 0 
que por ventura tenha seu funcionaria em tempo de serviço ao muni~i
pio ou â União•. 

. Só ~ orgão le~is~a~vo dos Estados póde de acôrdo com as respe-
ctivas leis e constituiçoes resolver sobre as qualidades indispensaveis 
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ao gozo da aposentadoria, prescrevendo-lhe a forma requisitos e pro-
ventos. 

E', aliás, a proprio requerente que ~e encarrega de mostrar a in-
teira juridicidade do asserto, quando invoca o precedente da lei estadual, 
n. 952, de 3 de setembro de 1927, em virtude da qual se mandou con-
tar uma professora, para efeitos de adicionais, dous anos de serviços 
prestados pela mesma como professora de uma Escola Normal Munici-
pal. Invocando tal precedente, esqueceu-se a peticionaria ás folhas 16 
de que seu ponto de vista, ali sustentado, vem confluir na mesma tor-
rente em que o nosso se encontra. Invocando tal lei, demonstrou ela 
que o ato em apreço era, como foi, legislativo, e assim sendo, escapa á 
competencia do executivo. 

A peticionaria, porém, terminando seu requisitorio, lembra que o 
sr. Ptesidente do Estado póde, nos termos do decreto n. 19.398, de 11 de 
novE-mbro de 1930, que instituiu o Governo Provisorio da Republica, conce-
der-lhe o que pede, visto como entende que a ele ficaram atribuídas as 
funções legislativas que competiam ao Congresso Mineiro, desde a data 
do triunfo revolucionaria . 

Parece-me que, ainda ai, não tem razão a requerente. 
Efetivamente, é esse mesmo Decreto que, em seu art. 11, estabele-

ce o seguinte: 
O Governo Prm:isorio nomeará um interventor fede-

ral para cada Estado, SALVO PARA AQUELES JA' OR-
GANIZADOS, em os quais ficarão OS RESPECTIVOS 
PRESIDENTES investidos dos poderes aqui mencionados" 

O art. 6. o desse mesmo Decreto a seu turno prescreve: 
«Continuam em vigor as Constituições Federal e Es-

taduais, as demais leis e decretos federais, assim como 
as posturas, deliberações e outros atos municipais, todos 
porém, inclusivé as proprias constituições, sujeitos ás mo-
dificações e restrições estabelecidas por esta lei ou por de-
cretos ou atos ulteriores do Governo Provisorio ou de seus 
delegados, na esfera de atribuições de cada um ,.. 

Si, em nosso Estado o Governo Provisorio, por sua lei organica, 
expressamente manteve o Presidente, dando-lhe, adminicularmente, as 
funções de inteventor, parece-me intuitivo que, tambem mantendo a 
Constituição do Estado, além de outras, na parte relativa á concessão 
de aposentadoria aos funcionarias publicas (art. 109 e seus paragrafos) 
estabeleceu a qualidade, o modo e o tempo necessarios á mesma, sem 
cogitar, evidentemente de funcionarias outros que não os do Estado. 

Seria portanto, claramente inconstitucional o ato do Sr. Presidente 
concedendo aposentadoria a quem não fosse funcionaria do Estado que 
tanto valeria concede-Ia, computando-se como tempo de serviço ao 
Estado o tempo de serviço prestado ao município ou á União. 

Só o Congresso do Estado poderia, por lei, essa mesma susceptível 
da coima de inconstitucional, mandar considerar como tempo de serviços 
ao Estado outro que não fosse, precisa e especificamente, tido como 
tal. 

' ' 
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Si, como Presidente do Estado, sua Excia. o Dr. Olegario Maciel não 
pode, sem usurpar funções, decretar nessa conformidade, ainda menos 
como interventor federal poderá faze-lo. 

O dec. fed. n. 20.348, de 29 de agosto de 1931, que c institue conselhos 
consultivos nos c Estados. Distrito Federal e nos munícipios e estabelece 
normas sobre a administração local". vulgarmente chamado Codigo dos 
Interventores, prescreve, em seu artigo 11 : 

E' VEDADO AOS GOVERNOS DOS ESTADOS, como dos municí-
pios SEM PREVIA E EXPRESSA AUDIENCIA E AUTORIZAÇÃO DO 
GOVERNO PROVISORIO, mediante parecer anterior do Conselho Con-
sultivo: a) o o o o b) . .. . c) .. o o d) modificar ou derrogar a respectiva 
Constituiç4o ou lei organica, e, em geral, PRATICAR TODO E QUAL-
QUER ATO EXCEDENTE DA COMPETENCIA DO RESPECTIVO LE-
GISLATIVO ORDINARIO . . . , 

Vemos, assim, que, si em período constitucional, o Presidente do 
Estado não póde fazer o que pretende a peticionaria, menos ainda pode 
faze-lo o interventor, numa fase de precariedade constitucional como 
esta que estamos viveq~o ... 

Pelos motivos expostos penso que o despacho de S. Excia. o sr. <Jr. 
Presidente do Estado a fls. 14 deve ser mantido. 

Apresento a V. Excia. meus protestos de cordial estima e elevada 
consideração.- Navantino Sontos, Consultor Jurídico. 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado de Minas-Gerais. -Instituído 
pela Lei da Organisação Constitucional do Governo Provisorio da Re-
publica, como orgão legal consultivo para a administração de todos os 
Estados, um «Conselho Consultivo do Estado", a este são encaminha-
das as petições, que envolvem materia legislativa para o Estado, a ser 
decretada pelos respectivos Interventores, como acontece, mesmo neste 
Estado, o e aconteceu no caso concreto e recente da professora d. Anna 
Ferreira Guimarães (cMinas-Gerais", 6 de novembro deste ano). 

Em o numero destes assuntos, está o presente requerimento, em que 
a peticionaria pede lhe sejam estendidos os favores que a lei n . 952, 
de 3 de setembro de 1927 concedeu, em caso identico, á professora d. 
Alexandrina de Santa Cecilia. 

Diz o art. 1. 0 desta lei: 
cSerão contados á professora da cadeira de costura e trabalhos ma-

nuais da Escola Normal da Capital, d. Alexandrina de Santa Cecilia, de 
acôrdo com as leis em vigor, e para o efeito de adicionais, os exercícios 
de 1905 e 1906, em que prestou serviços na Escola Normal de Juiz de 
Fóra" 

(cMinas-Gerais,, de 12 e 13 de setembro de 1927). 
A requerente é igualmente professora da Capital e prestou servi-

ços como professora da Escola-Normal de Barbacena, durante o período 
de 25 de junho de 1894 a 24 de abril de 1908 (- 14 anos), pelo que pede 
lhe sejam contados estes exerdcios para o efeito de adicionais. 

O que a peticionaria requer é, pois, legal, e sobre legal, justo. 
Se, para legalizar 2 exercícios, o Congresso do Estado, em sua alta 

soberania legislativa, entendeu legitimo o direito da beneficiada pela lei 
que especialmente elaborou, para tornar igualmente legitimo o direito da 

Q 
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requerente, em caso identico, maiores são as razões, que lhe assistem, 
ainda, porque: 

a) a propria existencia de uma lei em vigor no Estado, indicando que 
os motivos em que ela se baseiou já foram devidamente apreciados pelo 
Congresso do Estado, como procedentes e capazes de legitimar a exis-
tencia, a respeito, de um favor legal igual, em um caso em que os fun-
damentos do pedido são integralmente os mesmos, dispensa â requeren-
te maiores considerações sobre a justificabilidade das razões, em que se 
poderia estribar, para solicita-lo; 

b) a peticionaria não era professora de escola primaria municipal, 
mas docente em uma Escola-Normal-Oficial, isto é, num estabelecimen-
to de ensino-secundario reconhecido pelo Estado, como apto a prestar 
serviços de interesse estadual, pois, preparando professoras para o mes-
mo, cipso facto • , serve aos seus interesses pela conhecida regra de que 
cquem pode o mais pode o menos »; 

c) o período de tempo gasto pela requerente, na causa do ensino, 
em que nela consumiu grande parte de sua vida e cuja arduidade é co-
nhecida, é maior, e assim, melhor justifica a legitimidade do pedido; 

d) á vista de tais serviços, a peticionaria, por aprecidção do Gover-
no e seu áto, foi promovida á professora na Capital, onde, ha mais de 
24 anos, exerce ininterruptamente esse cargo, no Grupo-Escolar Rio· Bran-
co, o primeiro e modelar estabelecimento nesse genero fundado no Es-
tado; 

e) é a unica das professoras nomeadas contemporaneamente com ela, 
que não alcançaram, ainda, a ser promovidas a Diretora de Grupo, ape-
sar de sua assiduidhde e dedicação comprovadas, no exercício do cargo, 
o que prova que «os favores oficiais sabem para quem se destinam•; 

f) se bem que conte grande período de tempo consagrado ao ser-
viço publico, particularmente ao que, embora relevante para o basico 
problema educacional do cidadão, é ingrato, dificil e mal remunerado, 
e se bem que se sinta cançada de exercer o magisterio, no qual conta 
mais de 38 anos de serviços constantes, . não tem podido aposentar-se, 
porque, de um lado o obstaculo que se costumava invocar, com as 
leis da antiga Republica, (-cujo espírito, apesar de morta, parece querer 
continuar a governar os vivos)-na tríplice distinção resultante de um 
falso conceito federativo, de funcionarios (federais, estaduais e municipais), 
de outro lado, a enormidade de tempo que as leis vigorantes exigem 
para a aposentadoria dos funcionarias estaduais (não correspondentes á 
media da longevidade em nosso pais), a isso tem obstado, justo e equi-
tativo é, assim, que se lhe conceda uma pequena vantagem compensatoria 
em seus parcos vencimentos; 

tanto mais quanto, 
g) o Governo Provisorio, remodelando a legislação geral, expediu 

os Decretos ns. 19.576 e 19.582, determinando princípios comuns sobre 
institutos que interessam â organização geral do funcionalismo de ctodo 
o Pais• e sobre os quais, outr'ora, legislava cada Estado, privativamen- / 
te, creando assim um Estatuto Geral do Funcionalismo Publico, no que 
se aboliu, pois, expressamente a vigencia do preconceito da distinção fe-
derativa do serviço publico; 
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h) em regime democratico, que é o que nos governa, onde exis-
tem os casos e os motivos em que se inspira e basêa uma lei, para re-
gula-los (sendo precisamente a noção jurídica e filosofica de uma clei•, 
a sua igualdade para todos)-aplica-se esta aos casos identicos, porque, 
por odiosas, não existem leis de privilegias, proprias dos regimes aris-
tocraticos, e a mencionada lei n. 952, de 3 de setembro de 1927, como 
se viu, é inteiramente cabível ao pedido pleiteado pela requerente, que 
deste modo exerce um direito democratico. 

Confiada, pois, na certeza de que V. Excia., como verbalmente lhe 
prometeu, dará solução favoravel a este caso, não se lhe podendo le-
galmente deixar de reconhecer atribuições legais para isso, na ausencia e 
desaparecimento do antigo orgão legislativo do Estado, cex-vi•, do Dec. 
do Governo Provisorio n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, espera 
a peticionaria de V. Excia. um áto de reconhecida justiça, concedendo-
lhe o deferimento desta. 

Releva notar que o parecer de um consultor jurídico de qualquer 
das Secretarias tlo Estado, dada a natureza parcialisada de suas funções, 
adstritas aos negocios administrativos particulares das Secretarias a que 
se referem e que giram em torno unicamente de direito constituido, não 
seria legitimo para que sobre ele se fundamente um áto de V. Excia., 
em assunto, que é legislativo. 

Faltando, assim, aos referidos consultores competencia legal para pa-
receres legislativos, em casos que não interessam á ordem jurídica par-
cial das mesmas Secretarias e que são de ordem jurídica geral, requer 
á peticionaria que, se não ouvir V. Excia o Advogado-Geral do Estado 
e dependendo a solução do parecer prévio de um orgão consultivo legal; 
seja esta encaminhada ao «Conselho Consultivo do Estado•, para o re-
ferido fim. 

Nestes termos, P. deferimento, 
Belo-Horizonte, 19 de Novembro de 1932. -Josina de Lima e Silva. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 158, distribuída aos srs. 

Lucío dos Santos, Christiano Guimarães e Lorêto de Abreu, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 159) 
Secretaria da Agricultura .Diretoria Geral.-N. 75 Inspetoria de Conces-

sões e fiscalização de contrátos. Belo-Horizonte, 23 de Janeiro de 1933. 
Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Estado 

de Minas-Gerais. 
De acordo com o que determina a letra e do art. 10 do decreto n. 

20.348, de 29/8/31, do Governo Provisorio, a venda de lotes de terras 
devolutas, cujas âreas ultrapassem a 100 hectares, deve pender de au-
torização do Conselho Consultivo do Estado, e por isso venho solicitar 
desse Conselho aquela autorização para o lote ocupado pelo sr. Rai-
mundo Alves Carvalho, sito na cLagôa Marola», distrito e município de 
Vila-Mesquita, com uma área de 2. 684.500 metros quadrados, na forma 
do regulamento em vigor. 
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Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia, e a 
seus dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta consi-
deração.-Carlos LuB, Secretario da Agricultura. 

O oficio passa a constituir a peça o. 159, distribuída aos srs. Sa-
muel Libanio, julio de Carvalho e Furtado de Menezes, respdctivamente, 
relator, 1°. e 2? revisores. 

Oficio 
Prefeitura Municipal do Prata. Estado de Minas-Gerais. N. 395. Prata, 

18 de janeiro de 1933. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-

Gerais. Belo-Horizonte.-Tenho em meu poder um exemplar de cAnais• 
desse ilustre Conselho referente ao mês de outubro ultimo, cuja remessa 
penhoradamente agradeço. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Excia. os protestos de ele-
vaqa estima e distinta consideração. Saude e fraternidade. O prefeito, 
Edmundo de Novais.-0 Conselho fica inteirado. 

Explicação pessoal 
O Sr. Annlbal Gontljo:-A quem não me conheça devidamente, 

Sr. Presidente, poderá parecer, através dos comentarios que têm feito 
alguns jornais sobre o caso da divergencia havida entre o Governo e o 
Conselho a proposito da promulgação do orçamento do Estado, que a 
minha atitude é passível de uma critica talvez pouco lisonjeira, tendo eu 
me colocado, conforme esses comentarios, em situação de menos inde-
dencia e dignidade que os meus illustrados colegas da maioria. (Não apoia-
dos gerais). 

Conforme já tive oportunidade de declarar, acompanhei sempre o 
Conselho em todas as deliberações, tendo dele divergido apenas quando 
resolveu suspender suas sessões, e agora, nessa exoneração da maioria 
de seus membros, contra a qual, igualmente, eu me pronunciei. 

Em ambos esses casos coloquei-me em ponto de vista diferente do 
de meus colegas e deles divergi. Não se poderá, porém, dizer, sem in-
juria ou injustiça, que essa divergencia, sincera e leal, importa em um 
gesto menos digno. Divergí, repito, mas levado somente pelos motivos 
qu:e me ditaram a conciencia, nunca pelo amor que porventura pudesse 
ter a esta cadeira. E entre os motivos da minha divergencia, eu me 
permito agora salientar somente um: ser o Conselho Consultivo 
de Minas, neste passo que profundamente lamento, privado da colabo-
ração de homens que até agora vinham aqui prestando os mais rele-
vantes e assinalados serviços e que, todos, me dispensaram as provas 
mais inequívocas de uma cordial amizade, que muito me desvanece e 
que não sei se terei tido a felicidade de bem corresponder, de tal arte 
9ue eu seria levado a pedir-lhes que relevas~em quaisquer faltas que, 
Involuntariamente, embora, eu haja cometido. 

O"SR. PEDRO ALEIXO:-Nunca houve falta da parte de V. Excia. 
(Apoiados gerais). 

. o SR. LUCIO DOS SANTOS:-E' muito natural divergirmos, sem 
que 1sso redunde em quebra de qualquer manifestação de simpatia. Em 
todas as corporações se verifica isso. 

' 
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O SR. FURTADO DE MENEZES:-0 que seria admiravel -""é}que 
não houvesse divergencia. _ ' ·:--; . - ..•. : . 

O SR. CHRISTIANO GUIMARAES:-Na ultima sessão,~um de nós 
fez sentir aqui o respeito e acatamento que mereciam todas as opiniões 
da minoria (apoiados gerais). 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Perfeitamente. Nós declaramos respeitar 
integralmente as opiniões divergentes, pelo mesmo motivo por que re-
solvemos tomar a atitude que então tomamos, isto é, porque nos supu-
nhamos desrespeitados em nossas opiniões. Tínhamos, portanto, o dever 
de respeitar as opiniões adversas. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Se não, seriamos contraditorios. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-A despeito da minha divergencia, fui 

ontem a Palacio depositar em mãos do Exmo. Sr. Presidente Olegario 
Maciel o meu pedido de exoneração, não pelos motivos que fundamen-
taram o requerimento dos illustres membros da maioria, mas para deixar a 
S. Excia, o Sr. Presidente do Estado, plena liberdade de agir nesta questão. 

No decurso de umano da mais cordial convivencia, acompanhei sem-
pre os meus prezados colegas, no nobre e elevado empenho de bem servir 
o Estadq. Assim, fazendo de 'mL'lha fraqueza força, procurei sempre des-
empenhar-me dos trabalhos que me eram confiados, o que, de certo, 
não terei conseguido com exito (não apoiados gerais), porquanto para so-
lução de casos, muitas vezes complexos, aqui ventilados, eu não dis-
punha de recursos outros sinão os que me proporcionavam a minha boa 
vontade e os meus pequenos conhecimentos de comerciante. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Aliâs, o prezado colega aqui representa 
precisamente o comercio. O Conselho teve oportunidade de examinar 
varias vezes interesses dessa classe e V. Excia. emitiu sempre sua opi-
nião na defesa desses interesses. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Com estas palavras, Sr. Presidente, 
penso ter justificado a minha atitude que, pelo fato de ter sido diversa da-
quela c:ue assumiram os ilustrados solegas da maioria, nem por isso 
merecerá ser acoimada de menos digna, não se podendo dela tambem 
dizer que foi norteada por intuitos subalternos, que jamais os tive. 

(Muito bem! Muito bem I) 

A defesa do parecer do Conselho sobre o fundo Rodoviario 
O Sr. Pedro .A.Iemo:-Ainda no exped.ente, tenho uma proposta 

a fazer: acabei de lêr um trabalho do professor Lucio dos Santos, defen-
dendo o parecer que teve oportunidade de emitir no Conselho Consul-
tivo. a respeito do projeto do Fundo Rodoviario. E como a defesa que 
S. Excia. faz é a defesa de um parecer votado no Conselho, eu proponho 
a meus prezados colegas que esse trabalho sejo incorporado aos nossos 
Anais para que se verifique, em qualquer tempo, que S. Excia. não se 
limitou a emitir seu parecer: atacado, ele se defendeu (apoiados gerais 
Muito bem!) 

Se os nobres colegas estão de acordo (sinais gerais de assenti-
mento), declaro aprovada a minha proposta . 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Agradeço muito a prova de const-
deração que acabam de prestar-m~ os ilustrados colegas. 
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E' este o trabalho do sr. Lucio dos Santos: 

PRELIMINARES 
· ~ara d~struir o Parecer sobre o Fundo Rodoviario, de que fui in-

cu~btdo, sam a campo, . cheio de hostilidades e empanturrado de sabe-
dom':, o gradua~o SupermtendenJe de Departamento de Viaç-ão de Mina 
Gerais, engenheiro José Soares de Mattos. s 
C 0

1
:arCecer qu~ desencadeou a tormenta, foi publicado nos Anais do 

onse . . o onsultivo (*) e vem aqui fielmente reproduzido. 
~mguem, mesmo dentre os que divergirem de mim no modo de 

~precJar o ass~mto em debate, poderá contestar a afirmação que aqui 
aço A segura o firme: ~ Par~cer é uma peça absolutamente s~rena, im-

pessoal e. adequ~da ~ matena; e!e não assenta na vaidade ; dele não se 
deduzem mtranstgencia~; nele nao ha demasias e, sobretudo, nada se en-
contr~ que poss_a melmdrar quem quer que seja. Nele 0 ê · 
Supenntendente Igno_r;;mcia, leviandade, temeridade e má fé. p r m, VIU o 
d f EJa, talvez, legttimo q~e vies~e a publico o autor do projéto, para 

e en er o seu ponto de VIsta, nao, porém, com a afoiteza de que deu 
prova, e os ares de. superioridade que assumiu. 

SóA as duas pagmas do livro do Superintendente, 13 e 14 bastam 
para por d~ manifesto a arroga.I!c!a. e, sobretudo, a pouca delic~deza de 
que S. ExcJa., mesmo antes de IDICiar a critica ia dandc as mais exube-
rantes provas. ' 

Indispensa~el se me tornou rebater a agressão, quando mais não 
~~~~~: em atençao ao Conselho Con5'Ultivo, para o qual foi redigido 0 Pa-

N? seu livro, ~ais do que demonstrar o proprio merecimento, are-
ce te_r tomad? a ~e1to o Superintendente negar a competencia e, mais do 
que Isso, a smcendade do autor do Parecer 
. . S. Excia · não soube ou não costuma c~nservar-se no terreno das 
Jdeas! ~ enveredou pelo das intenções, acreditando talvez que ao lado 
das hço~s de ciencia rodoviaria, possa dar as de Etica profis~ional no 
que mmto s~ enga21a. f} terreno das idéas é aberto a todo mu~do 
mas n? das mtençoes n~o se vaí entrando assim, com tão pouca ce-
rem~ma. Quem o Supermtendente julgaria mais impertinente e intoie-

l
rhave -tro garoto que lhe atirasse pedras no telhado ou o individuo que 

e en asse aos couces em casa? 

d 
. Si ~ã? tem escru~ulos em devassar a consciencia alheia como po-

era eXIgtr que respeitem a sua? ' 
~nterpretando de modo tão desleal as idéas dos outros torna suspeito 

o ar
1
hor tcom que def~nde ~s proprias, ou, peJo menos, p~rde 0 direito a 

que e ornem a seno os mtuitos e os ímpetos. 

Ficou talvez demaziadamente cheia de citarões a · h Houve porem razão para isso. " mm a resposta. 

N. 2. Fevereiro de 1932, 

" • 
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No Parecer, apesar de levar em conta idéas gerais sobre o assunto , 
idéas validas em toda a parte, tive em vistã apenas o caso mineiro: o 
povo mineiro, o territorio mineiro, as condições politicas e economicas mi-
neiras. Não havia nessecidade de invocar autoridades alemãs, inglêsas, ame-
ricanas ou de qualquer outro pais. Bastava o simples bom senso. 

Tratava-se de problema, cuja solução se deve pedir muito menos á 
uma erudição livresca do que a um conhecimento objétivo do nosso 
povo e da nossa terra, da situação penosa em que se acham os nossos 
agricultores e criadores, das nessecidades do nosso comercio e indus-
tria, dos onus que pesam sobre todos e dos verdadeiros deveres dos go-
vernantes na hora amarga em que vivemos. 

Isso porém são velharias que o Superintendente encara com sobe-
rano desdém, podendo dizer do alto de suas tamanquinhas, como Sga-
narelle quando lhe chamavam a atenção porque invertera as posições 
relativas do fígado e do estomago: 

Qui cela était autrefois ainsi,mais nous avons changé tout cela et nous 
faisons maintenant la medicine cfune methode tout nouuelle. 

No seu livro só se encon~a a preocupação de exibir um plano 
novo, cientifico, perfeito, apoiado pelos melhores mestres e recomenda-
do por varios congressos . · 

Colocada assim a questão pelo Superintendente, precisava eu, na 
resposta, combate-lo com as suas proprias armas, mostrando os equívo-
cos e confusões em que caiu, ao citar ás vezes de outiva, salientando 
a inocuidade de muitas de suas citações, e opondo ás autoridades invo-
cadas, outras de maior valia. Citei em varias linguas: fi-lo, porém, menos por necessidade do 
que em homenagem ao Superintendente, o qual, no seu livro, até lati-
nista se revelou, além de dar entre parentese a tradução, infelizmente 
errada, de palavra alemã. Porque não aprende o Superintendente as 1in-
guas de que pretende fazer garbo em publico? 

Tão afoito se mostrou o Superintendente, que varias vezes citou em 
falso o Parecer, aliás transcrito integralmente por ele. 

Além disso, S. Excia. caiu em varias contradições, ora com o Pa-
recer, ora com autores que cita, ora consigo mesmo. Re ulta daí a im-
pressão de ser o seu livro uma obra coletiva, em que colaboraram varios 
autores, incumbindo-se uns de pesquizar o Parecer a demolir, outros 
de traduzir as citações a fazer, outros de argumentar, outros de em-
brulhar, outros de injuriar, outros de ajustar os emplastros, outros, enfim, 
de passar á maquina o resultado final. 

Basta-me citar aqui um exemplo. 
Na pagina 13, para começar, diz o Superintendente, referindo-se a 

mim: «Combate as taxas propostas, deixando de se referir áquelas que 
pretende apresentar mais adiante como idéa sua,.. 

Quer dizer que combato as idéas alheias, sem encontrar no meu 
vasio cerebro outras para oferecer como sucedaneo . 

Pois bem, na pagina 186, no capitulo das conclusões, julga o mes-
missimo Superintendente do Departamento de Viação ter provado: que 
Q sistema proposto pelo ilustre Relator (me miserum), para finaucia,-
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mento das estradas de rodagem, além de não resolver o problema eco-
nomico em questão, etc. 

Assim, pois, conforme as necessidades de sua cerebrina argumen-
tação, o Superintendente ora me dá como vasio de idéas em materia 
rodoviaria, ora me julga capaz de um plano de financiamento de es-
tradas de rodagem ! 

Ou o Superintendente estava sofrendo de uma desagregação psyco-
logica da personalidade, ou foi vitima dos seus colaboradores, ou atro-
pelou a verdade, sinão duas vezes (como, aliás, é o caso), pelo menos 
uma vez, necessariamente, por isto que as duas afirmações são contra-
ditorias, inconciliaveis. 

Relativamente ao exemplo de S. Paulo, avaliei em 2.000:000$000 
o produto do Fundo Especial, creado naquele Estado pelo decreto n.0 

4.216, de 30 de dezembro de 1926. Depois de estar composta a minha 
defesa, pude obter o Relatorio apresentado pelo Secretario da Viação e 
Obras Publicas ao então presidente Julio Prestes de Albuquerque, rela-
t:~-o ao ano de 1927. 

Por esse relatorio se vê que a renda foi de 2.053:807$320 naquele 
ano. 

Entretanto, conforme se verá, essa renda baixou consideravelmen-
te, tendo sido orçada em 300:000$000 para 1930, havendo, além disso, 
o Governo nomeado uma comissão para estudar novamente o assunto. 

Ao concluir, consolou-se o Superintendente ameaçando-me com a 
vitoria do projéto, que combati. O •Fundo Rodoviario •, lá diz ele, é 
idéa vencedora; vão adota-la os Governos da União e do Estado. 

Si o Superintendente conhecesse um pouco de Psycologia social e 
Historia, não desejaria uma vitoria tão pronta ás idéas de que se cons-
tituiu paladino. Só o que vem lentamente, trazendo por assim dizer o 
pó de uma longa viagem, tem probabilidades de vitoria definitiva O 
que se impõe de outro modo, mesmo que vença, não vinga; póde al-
cançar o :mcesso de um momento, mas não produzirá frutos perma-
nentes. 

Como quer que seja, a ameaça do Superintendente me autoriza a 
supôr que S. Excia., quando tem algum parecer a lavrar, indaga pre-
liminarmente de qual a orientação vencedora, maxime em assuntos go-
vernamentais. 

Outros são os meus habitos. Estudo o assunto e sigo a minha con-
ciencia. Não se me dá, do que venha a acontecer. 

Não importa que prevaleça ou seja vencida a minha opinião; não 
terei arrebatamento num caso nem perturbação no outro. 

Tenho já deixado cargos de relevo, por me não submeter ás idéas 
dominantes no momento. E esse processo, que tão consolador é para 
a conciencia e a dignidade, jámais Constituiu obstaculo a que eu ven-
cesse na vida. 

LUCIO JOSE' DOS SANTOS. 

( . • 
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·· PORQUE? 
O Conselho Consultivo de Minas-Gerais tem opinado sobre multi-

pios e variados casos, alguns de gran~e relevan~ia, contrariando ás ve~es, 
o pensamento do Governo ou o deseJO de particulares, sem .repr~salu~s, · 
sem resistencias sem aborrecimentos. Evidentemente, essa s tuaçao nao 
podia perdurar, devendo surgir censuras e agressões oriundas de inte-
resses contrariados. 

Esses ataques tivemo-los de uma empresa de eletricidade; t~mo-los 
agora da parte de um um alto funcionario do Estado, ao q~al co~na pelo 
menos a obrigação de ser mais comedido e, sobretudo, mrus dehca~o. 

Na sessão de hontem (*), foi-nos distribuído um livro de autor~a do 
Sr. Superintendente do Departamento de Viação do Estado de Mmas-
Gerais, sob o titulo: .. o PROBLEMA DAS ESTRADAS DE RODAGEM •, 
e o subtítulo «Introdução. Financiamento das Estradas de. Rodagem. O 
projeto de lei do Fundo Rodoviar!o no f!onselho Consultwo do Estado 
de Minas. Relatorio do CQnselheLro Lucw dos Santos. Resposta ao Con-
selheiro Lucio dos Santos». 

-Acreditei que fosse o estudo daquele engenheiro, como memb~o 
da comissão de técnicos eleitos pelo Conselho para estudarem a q~estao 
do cFundo Rodoviario • . Verifiquei, porém, que não se tratava disso; e 
folheando o livro, mesmo ligeiramente, reconheci com pasmo sincero o 
modo grosseiro por que era alí tratado. . 

Acompanhada de uma exposição de motivos e de vanos quadros e 
tabelas, enviára o D. D. Secretario da Agricultura a.o ~onselho Con-
sultivo, uma minuta de decreto creando o Fundo RodoVIarto (F. R.). ~or 
mal dos meus pecados, fui incumbido de relatar o assunto e sobre ele 
emitir parecer. . . 

Pelo que depreendo do conteúdo do livro, a que me refiro, eu so 
tinha dous caminhos a seguir: -dar um parecer favor~vel ou co.nfessar 
a minha ignorancia, declinando da incumbencia. Preferi um t~rcei.ro ~
minho, o apontado pela conciencia que tenho do meu dever, Isto ~· a~e~
tei a penosa tarefa e emiti o meu modesto Parecer, o qual, por ~elict
dade mais minha do que do projeto, foi contrario a este. Inde zrae. 

Todos conhecem a minha atitude em relação ao atual Governo de 
Minas. Entre os tres professores eleitos pelo Conselho Univ.ersitario 
para o cargo de Reitor, fui o escolhido P.elo Presidente Olegano. Por 
êle fui indicado para o Conselho Consultivo. Dou-lhe_ o meu cal?roso 
apoio, nesta dolorosa quadra. Mantenho COII_I o en!ao Secretari? da 
Agricultura, excelentes relações. Por que m~tivo seria eu contr~Io ao 
projeto? Não é evidente que, si eu fosse um tgnorante na matena, pre-
feriria concordar com o Governo na creação do F. R.? 

O Sr. Superintendente não quis refletir ass~n;t e só ~u, no Patecer, 
ignorancia e má fé. Bastava um desses dous VICios; e alias, no caso, um 
excluiria o outro. . 

Vem dai estes aborrecimentos exatamente quando de mais calma 
precisa o meu espírito, dada a minha ~ituação atu~, situ~ção gue o 
ilustre Superintendente não quis respeitar. Q seu livro fm termmado 

(*) lQ de setem'bro . 
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em Abril passado. Quer dizer pois que, quando s. excia. aqui veiu , 
em hora amarissima, trazer-me o conforto do seu amplexo de condo-
lencias, tinha já na gaveta ou no prelo as paginas com que esperava, 
ofendendo-me e caluniando-me, cobrir-me de ridículo. 

Esse é um triste aspecto do seu carater, que eu absolutamente não 
lhe conhecia. 

S. Excia. é de Cachoeira do Campo, minha terra; pertenc~ a um~ 
Familia que, com honra para mim, se diz aparentad~ . com a mm~a; f01 
meu aluno na Escola de Minas; nunca tivemos o mmimo desagmsado. 
Porque isto? Porque? _ . 

A resposta, creio te-la tido em duas informaçoes que me VIeram. 
Segundo uma, S. Excia. tem mUito da formosa ave d~ Juno. Segundo 
outra, S. Excia. estava preparando, com este negocio do F. R., uma 
esplendida cama para si. . 

Póde ser, que assim não seja. O Sr. Superin~endente devm com-
preender, porém, que não viria impunemente a publico, para lançar sobre 
a probidade alheia, as mais graves suspeitas. 

A experiencia da vida e os dissabores por que tenho pass~do 1~ m.e 
tornaram impermeavel ao odio e ás paixões su~altern~s.. N~o atnbm-
rei, pois, a uma prova de máu carater o procedimento ms?hto do s .r. 
Superintendente. Prefiro acreditar, que seja um fructo da e~oca, mats 
uma das manüestações dá diatese geral, hoje tão patente e tao lamen-
~~ . 

Não estou longe de considerar-me figura do passado, e cederei 
de boamente o lugar aos novos, principalmente áqueles que pretendem 
avançar, pisando e acotovelando, para chegar mais depressa, parecen-
do terem tomado como modeld aquele deus da fabula, que Homero can-
tou no segundo dos hinos que lhe são atribuídos, Mercurio, o qual, na~
cido pela manhã, já ao meio dia tocava lira e, á noite roubava os b01s 
de Apolo. 

Tenho, porém, um patrimonio de honestidade e de .trabalho, . q~e pr~
tendo transmitir integralmente aos meus filhos, e cu)~ destrmçao . nao 
estará assim nas mãos de qualquer Superintendente azomado. Por Isso, 
fiz minhas aquelas palavras de Bismark, quando ferido na sua honra, no 
Parlamento : Minha honra está nas minhas mãos e nãp nas de outrem. 
Minha honra deante de Deus e dos homens é propriedade minha; dela 
tomo tanto quanto julgo merecer, e não me deixarei dela déspojar». 

Vou, portanto, defender-me, examinando objetivamente o .as~unto . 
Levarei em conta os argumentos e não me afligirei com a grttana do 
Superintendente, seguindo o conselho de Virgilio a Dante, no Inferno (*) 

Aliás, é bem possível que aconteça ao Superintendente,. o mesmo 
que aconteceu a Ajax, disputando a Ulisses o premio nas corndas or~a
nizadas por Aquiles, pelos funerais de Patroclo, incidente que tanto nso 
provocou nos guerreiros da Helade. (**) . 

Em um conto interessante de Bourget, um moço •. depms de ~a':er 
facilitado a fuga de uma jovem anarquista que, perseguida pela mul~tdao, 
se refugiara na sua casa, sentiu-se possuído de amargura. Parecia-lhe 

(*) Canto ill, VS. 48-51 . 
~·•) fliaç(a , Çapto XXIII, 
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que, em "vez de uma lealdade elementar, déra prova de grande egoísmo. 
Salvára aquela jovem perniciosa para não caus~r sustos á propria mãe, a 
qual, gravemente enferma pela morte do esposo, um general que acaba-
va de ser assassinado precisamente por aquela mocinha, correria certa-
mente o risco de morrer, com o alarme dado na casa. 

Cheio de angustia, sae á rua e encontra presa e quasi linchada pela 
multidão, a jovem. 

Ao ve-lo, julgando-se por ele traída, a joven cobre-o de baldões e 
injurias; 

Nesse momento, teve ele a convicção de haver cumprido o seu de-
ver, readquirindo a paz da conciencia. 

Si eu precisasse tambem de alguma prova mais, para convencer-
me de haver cumprido o meu dever, tel-a-ia na atitude insolita e agre-
siva do Superintendente para comigo. Não creio, que só pelo desejo, 
que todos nós temos, de ver o nosso Estado de Minas-Gerais dotado 
de boas estradas, como já o vai sendo, viesse ele a publico para maltratar 
o amigo, colega e professor. 

Dividirei em cinco partes es exposição. Na primeira parte, reprodu-
zirei o malsinado Parecer; na segunda, mostrarei os processos críticos 
do Superintendente; na terceira exporei as bases do seu plano; na quar-
ta, responderei os argumentos contra o Parecer; na quinta, farei consi-
derações sobre o F. R. , justificando o Parecer; 

I 

FUNDO RODOVIARIO 
(PARECER) 

Sobre o projeto do Governo do Estado, creando o fundo rodoviario, 
destinado á Ctlnstrução e conservação das estradas de rodagem e pontes 
estaduais: 

Esse fundo especial será constituído pelas tres taxas seguintes: 
t.a - Taxa rodoviaria. E' creada a taxa de 1 o f o sobre cada conhe-

cimento de arrecadação de impostos ou de qualquer outra contribuição, 
deposito, etc., sendo de 200 réis o mínimo da arrecadação. 

2.a - Taxa de testada. De um e outro lado, paralelamente ao eixo 
da estrada, consideram-se tres faixas ou zonas, a primeira tendo 4 quilo-
metros de fundo e as duas outras 2 quilometros. Na primeira, haverá uma 
taxa sobre o alqueire de terras, ad valorem, de 0,4°/0 , na segunda, uma 
taxa de 0,2°/ 0 , na terceira, uma de 0,1°/0 • Toma-se como base a ava-
liação feita para a cobrança do imposto territorial. Os mínimos de arreca-
dação nas tres faixas de terra, serão de $100, de $050 e de $025 por 
equitare, respectivamente. 

3.a - Taxa de licença. Para transitar nas estradas estaduais, cada 
veículo pagará uma licença de acordo com a tabela anexa ao projeto, 
variando de 40$000 a 388$000. 

-Para o lançamento, a arrecadação e recolhimento dessas taxas 
~erá expedido regulamento especial, P~ua, ~sse fiJD, o Depart~entQ <le 
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Viação, creado pela reforma da Secretaria da Agricultura, terá uma 
Contadoria. 

Mediante acordo com a Secretaria das Finanças, a arrecadação das 
taxas será feita pelas coletorias estaduais, sendo registrada em livros 
especiais. O produto da arrecação será enviado á Contadoria do Depar-
tamento de Viação, até o dia 5 de cada mês. 

Essa verba ficará á disposição do Departamento e será empregada 
nos serviços de estradas de rodagem e pontes. O Departamento organi~ 
zará o orçamento das obras, aprovado pelo Secretario da Agricultura, 
mandará executar e pagará o serviço. Quando o Secretario julgar opor~ 
tuno, será a arrecadação feita diretamente pelo Departamento de Viação. 

Tres questões devem ser examinadas e resolvidas: 
l.a - Preliminarmente: convém a especialização da receita, quanto 

á sua fonte e aplicação? 
2.a - Resolvida afirmativamente a primeira questão, pelo menos em 

relação ao caso vertente, pergunta-se: quais as taxas que deverão cons-
tituir o fundo rodoviario ? 

3.a - Resolvida a segunda questão, surge uma outra: são aceitaveis 
as taxas estabelecidas no projeto, tanto pela natureza como pelo valor 
das :mesmas? 

I 
Convém crear impostos especiais com destino especial? Questão é 

essa, que foi bastante controvertida, Hoje, porém, ao que me parece . 
está respondida negativamente pela quasi unanimidade das autoridades 
na materia. • 

Na propria Inglaterra, onde antigamente predominou, está este sis-
tema quasi completamente abandonado hoje. 

Baseava-se esse sistema no principio individualista, que a muitos 
parecia logico e equitativo, isto é, que o cidadão deve contribuir, em 
impostos para a sociedade, com uma parte proporcional aos beneficios 
que dela recebe, não sendo justo que pague serviços de que não se 
aproveita. 

Levado ao extremo, teria esse principio, como consequencia neces-
saria, a especialização absoluta de todos os impostos, em que o cidadão 
pagasse diretamente o preço dos serviços, que recebe. 

Parece a muitos, que isso se dê rigorosamente com os correios e 
telegrafas, em que o individuo só é taxado por esses serviços, quando 
a êles recorre. Na realidade, porém, não é isso que acontece. Com efei-
to, se esses serviços dão deficit, alimentam-nos os Governos com re~ 
cursos procedentes de outras fontes de receita; se dão saldo, emprega-o 
o Governo em outros serviços. 

Um exame mais detido da questão, tanto pelo lado pratico como por 
motivo de ordem social, nos levará a condenar o sistema, e a concluir 
que, sem exageros e com algumas atenuações, o melhor sistema é o de 
um fundo comum de todas as receitas, para prover a todas despesas. 
Vejamos: 

1.0
- Sendo extremamente difícil, sinão impossível, proporcion-ar bem 

a receita Çtssim especializada, sobre determinada base ás q.ecessidades da 
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despesa especial correspondente, o Governo sacrificará esses serviços 
ou recorrerá a outras fontes de receita para mantê~los, si houver deficit, 
e desviará facilmente para outros fins as verbas arrecadadas si houver 
superavít. Quer dizer que o sistema é inutil, pois que é isso qu~ se 
passa no sistema comum. . . . . _ . 

2. o - Inutil na abundanc1a, o Sistema de espeC1alizaçao da receita 
se tem revelado perigoso nas épocas de penuria, quando são grandes e 
multiplas as necessidades do Estado. E' um sistema que conduz mais 
facilmente ao exagero que á moderação das despesas. . 

3. 0 - A especialização de impostos e taxas traz uma grande comph~ 
cação á contabilidade, exige pessoal numeroso e torna mais di~pendiosa 
a arrecadação. 

Se fosse aplicado com rigor e estendido a varios impostos, esse sis~ 
tema conduziria a uma serie de contabilidades, de que só poderiam re~ 
sultar desordem e confusão. 

E tudo isso sem falar na dificuldade de estabelecer bases equitativas 
e racionais para as tax'as especiais. 

4.0 - No ponto de vista social, é condenavel o sistema. Com efeito, 
o cidadão não tem apenas o dever de pagar a parte de beneficios, que · 
recebe· êle é solidario da ordem social; deve contribuir para tudo aquilo 
que re~ulte em proveito geral; deve tomar urr.ta parte ~os ma!es _P~blic?s, 
quando mesmo para êles não tenha concorndo. Sena um mdiVIdualis~ 
mo condenavel, ou antes um egoísmo monstruoso, não querer aceitar 
e pagar sinão o quinhão dos beneficios que diretamente recebe. 

Sou, pois, contrario á creação do fundo rodovi~rio. Esse é um ser-
viço publico de grande importancia; outros ha, porem, d_o mesmo. vulto. 
Não poderão reclamar identicos sistemas d~ manutenç"':o o serVIço de 
higiene e saude publica, o de ensino, o de se~rança pubh?a? 

Considero grave erro crear uma contadona, como vru te:la o Depar-
tamento da Viação, a qual poderá mesmo fazer a arrecadaçao das taxas 
diretamente, podendo, por enquanto, fazê~la por intermedio dos coletores 
estaduais, complicando a escrituração destes e aumentando~lhes a tarefa. 

A arrecadação geral dos impostos, bem como o pagamento das des• 
pesas, com pequenas exceções em certos casos de pagamentos, devem 
estar concentrados na Secretaria das Finanças; e melhor fôra, se nenhu-
ma exceção houvesse. 

Sem isso não é possível conseguir ordem e exatidão na nossa con~ 
tabilidade. 

E' de esperar que o Governo, mesmo sem o fundo rodoviario, dóte 
satisfatoriamente, no orçamento, o serviço de estradas e pontes, mesmo 
graças á elevação de alguns impostos ou creação de outros. 

11 

Quais as taxas que deverão constituir o fundo rodoviario? 
A questão, sob essa fórma, está prejudicada, em vista da resposta 

dada á primeira. 
Podemos, entretanto, examinar as taxas, independentemente do fun -

do rodoviario ~ 



94 CONSELHO CONSULTIVO DO 

E' questão bastante controvertida essa, mesmo nos Estados-Unidos, 
que nos podem dar lições na materia. Lá, as taxas de que se tem lan-
çado mão, são as seguintes: 

a) Taxa direta sobre a propriedade, principalmente no ~aso de con-
servação das estradas ou de pequenos melhoramentos locais; 

b) f::missão de titulos e obrigações em geral a prazo curto; 
c) Taxas especiais, usadas dentro de limites não muito vastos, no 

caso de estradas, de agua e esgotos, etc. 
Pode-se tomar como base seja a frente linear da propriedade na es-

trada, seja uma faixa de terreno marginal. 
d) Auxilio do Estado, que era o sistema principal, ant~game~te. 

Póde ser o auxilio direto, a garantia de juros ou a subvençao qmlo-
metrica. 

e) Auxilio do município, que não difere essencialmente do precedente: 
f) Taxas sobre os veículos, sobre o combustivel etc. 
- Tres são as taxas propostas no projeto: Uma geral, de 1° I o sobre 

o produto dos impostos ordinarios; uma sobre a propriedade marginal; 
outra sobre os veículos. 

1.a A taxa geral, condenamo-la pelos motivos expostos, nada pre-
cisando acrescentar. Poderei vota-la, si necessario, como receita geral. 
sem especialização. . . . . 

2.a O sistema de taxas á propnedade margmal, seJa por lmha 
de testada, seja por faixa de determinado fundo, é em_ regra injusto. 
Frequentemente, uma estrada corta, ~m gr~d~ exte~sao, terreno de 
valor quasi nulo. Por serem as mrus subdiVIdidas, sao as terras de 
maior valor atravessadas em menor extensão pela estrada. Certo é que 
a taxação se faz ad valorem, mas nem sempre a diferença de valor 
compensa a de extensão. 

Muitas vezes uma propriedade não adjacente á estrada é por esta 
grandemente valorizada, ao passo que a propriedade, cortada n?s ~n
dos por uma estrada, de que não se serve, faz as suas comumcaço~s 
por uma segunda estrada, que passa mais proximo da frente. A pri-
meira "Jropriedade não paga a estrada, de que se serve; a segunda 
paga dÜas estradas, só se aproveitando de ur_na. 

Ora, é difícil, sinão impossível na pratica, levar em conta todos 
esses elementos. 

Nos Estados-Unidos, a experiencia tem condenado o sistema de 
taxação da propriedade marginal. Só. deve~os empregá-la, si a neces-
sidade a isso nos levar, com o max1mo cmdado. 

3.a A taxa de licença considerada em si mesma, isoladamente, é 
injusta pois onera igualmente pessôas cujas frequencias de transito na 
estrada podem ser muito diferentes. 

No caso de Companhias de transporte, com serviço regular _de 
passageiros ou de cargas, é facil estabelecer a taxa pela lotaçao, 
pela carga transportada, pela força em cavalos, natureza das rodas, etc. 

O mesmo, porém, não acontece com os veículos isolados, de 
particulares ou de aluguel. 

Como póde ser grande a injustiça, c?nvêm que essa taxa tenha 
valor modico, sendo empregada concomitantemente com outras, de 
modo a permitir um resultado geral equitativo. 
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No caso de veículos 'àutomotores, a taxação sobre o combustível 
é, evidentemente, a mais racional e equitativa de todas. O consumo de 
gazolina, alcool, etc. e proporcional tanto ao peso transportado pelo 
veiculo como á frequencia com que o mesmo transita na estrada. 

Ouvem-se queixas frequentes contra os impostos sobre a gasoli- · 
na, causadores do alto preço desta. 

E ha razão nisso. Dado, porém, que sejam reduzidos ao limite 
razoavel os outros impostos e taxas, é fóra de duvida que o consumo 
da gasolina fornece a medida da atividade do veiculo e dos beneficios 
do · seu dono, devendo ser a base a adotar por mais simples, mais 
exequivel, mais racional e mais equitativa. 

Nos Estados-Unidos tem-se verificado que, no total das receitas 
provenientes dessas varias taxas sobre veículos, a gasolina entra com 
perto de 50 °10 • 

m 
São aceitaveis as taxas estabelecidas no projeto, tanto pela sua natu-

reza como pçlo seu valor ? 
Deixando de lado a primeira taxa , a 2eral, de 1 °{0 , que conside-

ramos prejudicada, examinemos as duas outras. 
A) Taxa de testada: O projeto supõe, de cada lado da estrada, 

tres faixas marginais A, B e C, 
tendo os fundos de 4 kms. 2 kms 2Km. 
e 2 kms. respectivamente, em--------~t----------
em relação á estrada EF. 8 0.2% 2 Km 8 Km. . 

Tomando como base o va·---------J.E'-----;-----
lor do terreno,pela avaliação fei 
ta para o fim do imposto territo-
rial, são estabelecidas as taxas 0.4% lfKm. 
de0,4°l0 emA, 0,2 °10 em B-~-::-------...._ ___ ...._ ___ _ 
e 0,1 °lo P.m C, ad valorem. E F 

A fração mínima de arrecadação será de $100 em A, $050 em B e 
$025 em C, por equitare. 

Aparentemente, não são elevadas as taxas. Um alqueire de terras, 
avaliado em 100$000, estará sujeito ao pagamento de $400, si estiver na 
faixa A; $200, si estiver em B; e $100, si estiver em C. 

Consideremos, porém, mais de perto o caso. 
. O alqueire de 100$000, na primeira faixa, em A, pagará $400, como 

acabamos de vêr, para o fundo rodoviario. 
Ha, porém, o imposto territorial, com um~ taxa fixa de $100 por al-

queire e uma taxa de 0,6 °lo ad valorem. (Ó Conselho Consultivo propoz 
0,6°lo em vez de 1°10 pedido pelo Governo). Teremos: 
Imposto ad valorem = 100$000 X 0,006 ==. 
Taxa fixa 
Total . . . . . . 
Abatimento de 20 ° I o para benfeitorias 
Imposto territorial . 
Teremos, por alqueire : Imposto territorial 
Taxa rodoviaria . 

Total 

$600 
$100 
$700 
$140 
$560 
$560 
$400 
$96Q 

I 
I 
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Esse alqueire, porém, com fundo de 4 kms. tem 12,ml0 de testada na 
estrada; portanto, o seu proprietario pagará 960 $0 9 34 -- = 7 , por me-

12,10 
tro corrente. 

Si a propriedade estender-se por 1 km. de estrada, o seu dono pa-
gará : 79$340 por ano. 

Com a taxa de 1 ° I 0 ad valo rem, em vez de 0,6 ° I o , teriam os : 
105$700. 

Para o alqueire de 1 :000$000, teríamos : 793$000 por quilome-
tro-ano. 

A modicidade da taxa é, pois, meramente aparente. 
A exposição justificativa do projeto contribue para esse equivoco, 

como vamos vêr. 
Suponhamos um alqueire de terras, a 100$000, abrangendo as tres 

faixas; teremos : 
faixa A : 50$000 X 0,004 = . 
fai""<a B : 25$000 X 0,002 = . 
faixa C: 25$000 X 0,001 = . 

$200 
$050 
$025 

Total $275 
Diz a justificação : Dada a hipotese do proprietario ser dono das 

tres faixas marginais, na extensão de um quilometro, mas de terem as 
terras valor que as coloque acima do mínimo estabelecido, a responsa-
bilidade do mesmo será, para: 

a) alqueire do valor de 1Q0$000:-$270. 
b) (segue uma tabela, para valores do alqueire até 1:000$000). 
Ora, na realidade, esse alqueire terá uma testada de 6m,050 na es-

trada. Portanto, si o proprietario tiver terras compreendendo as tres 
faixas na extensão de um quilometro, êle pagará : 

275 . -- X 1.000 = 45$450 por qmlometro-ano. 
6,05 

E' poil:., muito diferente. Um quilometro de estrada por um fundo de 
oito quilometros (as tres faixas) corresponde a 165 alqueires. 

Com o imposto territorial, teríamos : 138$000 por quilometro-ano. 
Ha, na justificação, um equivoco. Aí se diz que, na hipotese dos 

preços minimos estabelecidos por equitare, o proprietario de terras abran-
gendo as tres faixas, na extensão de um quilometro, ~agará $052 por 
alqueire, o que corresponde ao preço de 25$000 o alqueue. Ha engano. 
Vejamos .quanto se deverá pagar por alqueire de 25$000, abrangendo as 
tres faixas : 

Na faixa A: 
Na faixa B: 
Na faixa C: 

Total 

12$500 X 0.004 = . 
6$250 X 0,002 = . 
6$250 X 0,001 == . 

$050 
$012,5 
$006,25 

$068,75 
Bastava notar que, pela tabela, a importancia a pagar, por alqueire 

de 100$000, é de $275; por alqueire de 25$000, deverá ser a quarta 
,parte, que é de $068,75. 
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Por quilometro, será: 11$360; incluindo o imposto territorial: 34:500. 
Na hipotese do alqueire de 500$000, abrangendo as tres faixas, 

incluindo o imposto territorial, teríamos 637$000 por quilometro-ano. 
No caso de um alqueire de 1:000$000, teriamos, nas mesmas con-

dições, 1:261$000. 
São, pois, evidentemente excessivas as taxas. 
Esse sistema, alem de tudo, é impraticavel. 
Como será possível determinar, em cada propriedade, as porções 

abrangidas pelas tres categorias de faixas? 
Dir-se·á que, para o imposto territorial, tambem não dispomos de 

base segura, pouquíssimas sendo as propriedades medidas com exati-
dão; e, entretanto, o imposto é cobrado, com resultados satisfatorios. O 
caso, porem, é muito diferente. E' facil a um proprietario conhecer, com 
aproximação suficiente na pratica, o numero de alqueires de suas ter-
ras; sabem-no tambem os seus visinhos. Não será difícil apurar isso . 

Mas, saber que a distancia da estrada fica a divisa da propriedade, 
em extensão talvez grande d~ estrada, com traçado possivelmente irre-
gular da estrada e provavelmente mais irregular da divisa, é muito di-
fícil; é impraticavel. Direi mais ainâa; mesmo na hipotese de se dispor 
de uma planta exata, onde venham traçadas a estrada e as divisas e 
onde se possam destacar as faixas, não será facil a determinação exi-
gida, pelas irregularidades naturais das linhas, pelo fato de se penetra-
rem ás vezes as propriedades e pela incerteza frequente das divisas. 

Ninguem irá, para pagar este imposto, levantar uma planta e em-
pregar o planímetro ou usar a formula de Simpson. 

Semelhante sistema não deve ser aceito. Embora pareça justo em 
teoria, não o é de fato, com a agravante da impraticabilidade. 

Si, pela premencia do momento, fôr necessario onerar essa proprie-
dade, que o seja sob a forma de um reforço no imposto territorial. Po-
der-se-á então, quanto a propriedade marginal adotar um dos tres 
meios: Aumentar a taxa ad valorem; aumentar a taxa fixa; ou, o que 
parece mais simples e menos pesado, suprimir, para essa propriedade, 
o beneficio da redução de 20 ° I o para levar em contas as benfeitorias. 

Evitar-se-ão assim os inconvenientes da determinação de distan-
cias e de áreas, impossível de se fazer n'l maioria dos casos. Poupar-
se-á não pequena dóse de resistencias e aborrecimentos, nãe se fará al-
teração sensível no sistema atual de taxar a propriedâde rural. 

B) Taxa de licença - O projeto estabelece taxas de licença 
anual para transito de veiculas nas estradas, varíando de 40$000 a ..... . 
338$000, conforme a especie . 

Seriam aceitaveis essas taxas, apezar dos defeitos que assinalamos, 
si outras taxas e impostos estaduais e municipais não houvesse, que 
bastante oneram já os proprietarios de veículos. 

Tomemos um exemplo. Atualmente um automovel comum de pas-
sageiros, de 5 lugares, paga: 

Matricula ....•.....•.•. ... ....... ... .. ........ . . .. .... •. . . 
Numeração . ... . .. . ..... . .. .. ... . .. . . . . . .....• . . . . .. . . 
10° I o adicionais sobre esse total . . ... .. .. . . . .... . . . . .. . 
Tem-se ainda, por ano: Vistoria ..... .. .................. . 

50$000 
15$000 
6$500 

16$000 
1 
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Exame .. . . . . ...... .. . . · · ·. · ·. · · · · · · · · · . · · · . · · · · · · · · 
Imposto Estadual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · ·. · · · · 

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

5$000 
20$000 

113$000 
Ora, pela nova tabela proposta pela Prefeitura, só a matricula pas-

sa a 150$000. Assim, mesmo sem alteração do mais, iremos ter 223$400, 
isto é, 97°/0 mais. 

Com a taxa de 40$000, para o transito em estrada, teremos 243$400. 
Considero exagerados os aumentos propostos. 

CONCLUSÕES 
l.a Sou contrario á especialização da receita, contrario, pois á 

creação do fundo rodaviario, maxime com uma contadoria especial. 
2.a A ser imprescindivel onerar a propriecade marginal ás estradas, 

prefiro que o seja mediante uma majoração razoavel no imposto ter-
ritorial. 

3. a Quanto a taxa de licença dos veículos, julgo preferível confiar 
o exame do conjunto a uma comissão de especi~stas, não ~ó. ~ara 
que não se exagere a taxação como tambe~ para ev1tar a multiphcJda-
de de taxas e impostos, como atualmente, ststema que torna a arreca-
dação incomoda ás partes e dispendio.s~ para o Poder Publico. . 

4.a A ser indispensavel aumentar os Impostos e taxas sobre os veicu-
los, penso que esse aumento deve recair sobre o combustivel, por ser 
essa a forma de imposto mais equitativa e mais simples. 

Tal é o meu parecer, salvo melhor juizo. - Luoio José dos Santos. 
li 

Processos criticas do sr. Superintendente 
Primeiro que tudo, a intervenção critica do Superintendente é in-

tempestiva. 
A praxe do Conselho Consultivo é, que se faça um relatorio, emi-

tindo-se depois o parecer . Em virtude, porém, do que me haviam dito 
varios colegas, que desejavam ter, antes de tudo, um estudo meu sobre 
o assunto, estudo que não seria possível em parecer verbal, fiz ao mes-
mo tempo um relato rio e parecer . . 

Lido este e submetido á discussão na sessão de 11 de fevereiro 
passado, sobre ele ~e manifestaram !avorav~h~ente q':lasi !odos os Co~
selheiros. O propno Sr. Conselheiro Chnstiano Gu1maraes, que pedm 
vista do Parecer, para melhor exame, declarou que, em principio, esta-
va de acôrdo comigo . 

.Na sessão seguinte, a 13 daquele mês, o citado Conselheiro reque-
reu nomeação de uma comissão de técnicos para examinarem o assun-
to. Unanimemente se votou essa proposta e se elegeu a comissão, que 
ficou composta dos seguintes engenheiros-Arthur da Costa Guimarães, 
Caetano Lopes, Americo Giannetti, Pedro Rache, Benedicto Santos e o 
Sr. Superintendente. _ . _ . 

O engenheiro Pedro Rache nao aceitou a nomeaçao. Os engenhei-
ros Arthur Guimarães e Benedicto Santos já emitiram por escrito os seus 
modo i de vér. Restava que se manifestassem os tres outroi. 
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Certamente, o Conselho não ma nomear uma comiss~o composta 
de elementos de incontestavel valor moral e mental, si não estivesse 
disposto a examinar novamente o assunto, com a possibilibade e mes-
mo probabilidade de mudar de opinião. Pela minha parte, assim o de-
clarei expressamente: «Talvez eu mesmo possa votar esse substitutivo", 
referindo-me ao que, por acaso, viesse da Comissão . 

Si o Conselho tivesse idéa preconcebida no caso, não representaria 
uma comedia; rejeitaria o requerimento do colega divergente e aprova-
ria o Pareoer. 

Que fez o Superintendente? Não esperou solução para o caso, nem 
do Conselho nem da Comissão; não atendeu, a que não ha necessida-
de de tanta p·ressa, maxime nos tempos difíceis que correm; armou-se 
como poude; adotou uns ares de incomparavel superioridade; e veiu a 
campo . 

Era um dever elementar seu retirar-se expressamente da Comissão, 
antes de vir a publico. Estou absolutamente certo de que os outros 
colegas da Comissão podem aprovar as idéas rodoviarias de S. -Excia., 
mas não subscreverão os conceitos que emitiu a meu respeito. 

A sua intervenção foi, pois, intempestiva, destemperada e, sobre-
tudo, contraproducente. 

Diz S . Excia., nas pags. 12 a 14: O projéto caira em mãos de um 
engenheiro, que deveria conhecer melhor do que nós as necessidades 
desses serviços técnicos; e tratava-se de um engenheiro de de-
cantada cultura, a quem de modo algum poderia escapar o conheci-
mento do que se vinha fazendo no mundo para a resolução do proble-
ma rodoviario. O plano seria defendido brilhantemente; as falhas e de-
feitos inevitaveis do projéto seria.JJ corrigidos e relevados generosamen-
te pelo espírito e lucida inteligencia do Relator. 

Qual não foi, pois, o nosso desapontamento quando lemos o rela--
torio do Conselheiro Lucio dos Santos e tomámos conhecimento da dis-
cussão que se travou no Conselho sobre a creação do Fundo Rodovia-
rio ! O trabalho do Conselheiro Lucio dos Santos é um libelo desarticu-
lado contra todas as medidas propostas. S. Excia. não estuda as van-
tagens do projéto; examina-o desdenhosamente, como coisa vasia de 
interesse, de onde não se pode tirar uma idéa aproveitavel; critica-o 
com superioridade, como se tratasse de coisa muito banal, perfeitamen-
te conhecida de S. Excia.; ataca e condena as bases do plano, como se 
houvera ali um erro de palmatoria, combate as taxas propostas, deixan-
do de se referir áquelas que pretende apresentar adiante como idéa sua; 
afirma, finalmente, ser impraticavel o sistema, revelando, em tudo, in-
disfarçavelmente a idéa preconcebida de condenar o projeto. E essaz 
idéa domina-o a ponto de eclipsar, mais de uma vez, sua brilhante in-
teligencia. Perde-se em divagações inoportunas, procurando condenar de 
inicio o Fundo Rodoviario, por questões doutrinarias inteiramente inapli-
caveis ao caso; discute minucias e aparas, descobrindo dificuldades que, 
ainda mesmo que existissem, não constituiriam elemento bastante para 
justificar a condenação desejada; vai buscar casos esporadicos e tra • 
argumentos, apanhados ás pressas e ao acaso, que, serenamente anali 
sados, apenas servem para contrariar as conclusões a que S. Excia 

/ 
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pretendeu chegar; condena sumariamente, sem apontar vantagens nem 
inconvenientes, as medidas contra as quais não achou argumentos con-
denatorios; finalmente, com calculos e afirmações temerarias, lança a 
confusão no espírito dos Conselheiros, não tolerando mesmo, que se 
discuta devidamente Q assunto. Em certa altura, S. Excia. diz que fui eu o 
autor do projéto, talvez para agravar a desvalia deste•. 

Nesta tirada, ha enganos, suspeitas, ironias, injurias, calunias, e 
muita vaidade. V amos por partes : -

1.0
- Não sendo eu, quem decanta a minha suposta cultura, não 

me cabe culpa alguma no caso. 
2. 0 

- Pelas esperanças que despertei e pelas desilusões que provo-
quei no Superintendente, concluo que ele se incorporaria ao côro dos 
que decantam a minha suposta cultura, si eu tivesse aprovado ou pelo 
menos elogiado o projeto. 

3. o - Não sei o que seja critica desarticulada, pois, ao contrario, o 
meu parecer é articuládo, disposto por artigos. 

4.0
- Embora todo parecer encerre naturalmente uma critica, eu 

não estava criticando o projeto, no sentido corrente da palavra, mas 
cumprindo o dever que me competia, de examinar o assunto . 

5.0
- Nada ha, no parecer, que autorize a dizer ter eu assumido 

ares de superioridade. Olha, quem quer falar em ares de superioridade! 
Vejam aquele plural : tomámos conhecimento ! 

6.0 -Não apresentei idéa minha. E' bôa I O que são as quatro con-
clusões a que cheguei? Podem ser erradas, ineptas ou o que o Supe-
rintendente queira; mas, são idéas. E, aliás, S. Excia. não deve ignorar, 
que um parecer não Ci)nclue sempre por um substitutivo. Não foi meu 
intento organizar um substitutivo. 

Além de tudo, o fato de não ter eu idéas bôas em materia de F. 
R.. não prova que S. Excia . as tenha. Duas proposições contraditarias 
se excluem; mas, duas contrarias podem ser ambas falsas. 

7.0
- No meu parecer não ha uma só divagação, mesmo sem o 

inoportuna. 
Tudo que ali está, refere-se ao assunto. 
Quais as questões doutrinarias, que tratei, inteiramente inaplicaveis 

no caso? 
Porque o Superintendente não citou ao menos uma 1 
Por causa de uma referenda mais adiante, sei que S. Excia. tinha 

em mente a consideração relativa ao individualismo, que condenei, afir-
mando a solidariedade social que deverá haver entre os homens. E' ex-
tranha ao assunto essa consideração 1 

8. 0 -Argumento vale, o que vale; não importa que tenha sido apa-
nhado ás pressas ou com vagar. 

9. 0 -Si eu tivesse discutido apenas minucias e aparas, escusava o 
Sr. Superintendente escrever um livro contra o meu Barecer. 

1 O. 0 - Si eu não falei nas vantagens do projeto, é porque não nas 
encontrei. 

11.0 -Julga o Superintendente que, na discussão, disse eu ser de 
sua autoria o projeto, com o objetivo de depreciar.este. Aconselho para 
este caso o uso da agua de flor de larangeira ou da agua de melissa. E' 
bom para os nervos. 
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12.0
- •Como sí tratasse de cousa perfeitamente conhecida de S. 

Excia. • . Sem nervosismo algum, pondo apenas na forma positiva o 
pensamento do Superintendente, devo deduzir dali a afirmação de que 
sou um ignorante na materia. Até ai, porém, não haveria mal, pois, 
ninguem é obrigado a possuir a ciencia no mesmo gráo em que dela 
dispõe o Superintendente. O mal, o mal gravíssimo está no fato de al-
guem aceitar a honrosa e difícil tarefa de dar parecer sobre assunto , 
que ignora, numa instituição de tanta relevancia e responsabilidade 
como é o Conselho Consultivo, e, mais ainda, com o objetivo de enga-
nar. Que nome tem e que castigo merece o individuo, que tão grave 
falta cometeu 1 

Pois bem, é simplesmente esse papel indigno, que o Superintenden-
te, na sua delicadeza, me atribue. 

Examinemos mais de perto o caso. 
•A questão de subvencionar um sistema nacional de estrada de ro-

dagem deve ser:. tra ada fundamentalmente como uma questão de im-
postos: assim se exprillle E. W. James, alto funcionario do Bureau de 
Estradas Publicas dos Estados-Unidos, na sua •Construção, Administra-
ção e Subvenção de Estradas de Rodagem • . Para dizer esta verdade, 
não precisava eu invocar a autoridade de pessoa alguma; mas, o Supe-
rintendente é o homem das citações; e, além disso, trata-se de autor 
cuja opinião é tambem invocada por ele. 

Não é, pois, uma questão de engenharia; não é uma questão que 
só possa ser versada pelo exímio engenheiro que o Sr. Superinten-
dente supõe ser. E' uma questão de impostos, uma questão economi-
ca e financeira . Ora, nesse terreno, o Conselho Consultivo dispõe de 
competencias muito superiores á de S. Excia.; e delas mereceu aplausos 
o meu Parecer. 

A ninguem, e muito menos a mim, diz novidade o Sr. Superinten-
dente, quando alega a minha ignorancia. Vejamos, porém, até onde ela 
vai, neste caso. Não tenho necessidade de possuir uma biblioteca sobre 
o assunpto em discussão, que não constitue objeto de minha especiali-
dade. E', porém, ridiculo supor o Superintendente, que eu não acompa-
~h~ ou não po~sa acompanhar tais assuntos; salvo si leva mais longe o 
nd1culo, acreditando que me faleçam bases para o estudo de materias 
que só S. Excia. supõe serem extremamente transcendentes. 

Na minha bibliotéca ou nas Escolas de Minas e de Engenharia, sou 
leitor assíduo de revistas alemãs, americanas, inglêsas, francêsas, italia-
nas, espanholas e latino-amiricanas, que me põem ao correr mesmo dos 
assuntos que não são de minha especialidade. Ora, frequentemente, as 
grandes novidades de interesse técnico ou cientifico surgem primeira-
mente nas revistas, com avanço de um, dous ou mais anos sobre os li-
vros. 

Poderei citar, entre outras, sem falar nas que dizem respeito á mi-
nha especialidade, as seguintes: Revista Bra11ileira de Engenharia, Via-
ção, Engineerlng News Record, Scientific American, Civü Engineering, 
The Engineer, Génie ctvil, Annales des Ponts et Ohaussées, etc. 

Só a Zeitschri{t des Vereines deutscher lngenieure, excelente revis-
ta que assino desde 1920, basta para por-me ao corrente do que se pas-
sa no mundo, em ma teria de Engenharia. 
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Além dos excelentes ~umeros comuns, dá essa revista, de quando 
em .v~z, numeras especiais, magnificos, consagrado cada um a uma es-
pecmhdade -estradas, pontes, portos, maquinas hidraulicas, machinas a 
vapor, saneamento, aviação, navegação, industrias varias, etc. 

Recebo, além disso, as publicações da Confederação pan-americana 
de educação ferroviaria, por intermedio da União Pan-Americana de 
Washington, onde tenho relações. ' 

Si com isso não consigo apreender o conteúdo e a importancia 
de tais assuntos, só por muita burrice. 

_E, a proposito, noto que o Superintendente não parece muito forte , 
relativamente_ a publicações. per!odicas. Pois, olhe, isso será util a quem, 
como S. ExCia., gosta de Ciencm fresquinha, demier cri, dernier bateau, 
up to-date. 

13.0
- c Finalmente, com calculas e afirmações temerarias, lança a 

confusão no espírito dos Conselheiros, não tolerando mesm9 que se 
discuta devidamente o assunto•. 
. O Sr. S_upe_rintendente não é mais uma criança. Já não se deixa co-

zmhar na pnme1ra fervura. Não posso, pois, acreditar que lhe escape o 
alcance das proprias palavras. 

'!--' proposito lembrei-me de uma frase de Napoleão, em Santa Hele-
na. S1r Hudson Lowe dirigira-lhe uma das suas frequentes amenidades, 
menos amena, aliás, do que essa que me vem do Superintendente do 
Departamento de Viação do Estado de Minas-Gerais. 

Que resposta devo dar? indaga o Marechal Bertrand. 
Trop bête; pas de reponse: replica Napoleão. 

O prisioneiro de Santa Helena, porém, só falava ao seu agressor. 
Esse não é o meu 'Caso. Falo ao publico. 

Na ~essão de 13 do corrente, na declaração que fiz e consta da ata, 
declar.açao publicada no cMinas-Gerais • do dia seguinte, citei a frase do 
S~pe~mtende~te, acrecentando: O que ai está, é mais que uma inexati-
dao; e l!m aleiVe. Nem sou capaz de confundir os meus colegas (apoia-
dos gerais), nem eles são sucetiveis de confusão (muito bem).• 

. No_ correr deste estudo, ver-se-á de que especie eram as minhas 
afumaçoes e quanto procurei impedir fosse suficientemente estudada a 
questão. 

São de bom proveito e de grande vantagem, no esclarecimenio de 
um assunto, as citações de autoridades na materia, citações adequadas e 
a proposito. Louvo e aplico o processo. 

. Ha, porém, duas considerações geraes, que se não devem perder de 
VIsta. 

Em primeiro logar, as citações não supprem as idéas, quando es-
tas faltam. Pessoas ha, que não dispõem de idéas proprias, e, pois, 
procuram fazer figuração , montando nas alheias, pensando esmagar o 
adversario só com argumentos de auctoridade. 

E' isto assim?... Não; ha um auctor allemão, que diz o contrario. 
A verdade está deste lado? Que esperança! Ahi estão auctorida..-

des americanas para dizer que não. 
. f?eve ser esta a conclusão ? Não; ouvi estes escriptores francezes 

e Italianos, que adaptam o contrario, 
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Quer dizer que a razão está com aquelle, que dispõe de mais livros. 
A pessôa não valerá pela intelligencia, pela reflexão, pela experiencia, 
pelo bom senso; mas, pelo numero de livros. 

Quando Sganarelle, medico á força, se via em apuros, nas suas ex-
planações, appellava para Aristoteles : 

SGANARELLE 
Aristote lá-dessus dit de fort belles choses. 

GERONTE 
Je le erois. 

SGANARELLE 
Ahl c'etait un grand homme. 
O Superintendente cita em francez, inglez, italiano, . allemão .e la-

tim. E como é certo que elle não· conhece todas essas hnguas, fica-se 
penssndo no prazer que experimentariam as Preciosas Ridiculal de 
Moliére, que talvez ainda existam, si pudessem encontrar, ao lado da-
quellas línguas, tam.bem o grego. 

A segunda consideração é que, o modo de pensar de um .auctor 
pode ficar grandemente deformado, si n~o falsificado, por . uma ~itação 
que, mesmo sem má fé, se faça delle. l alvez o trecho citado nao tra-
duza todo o pensamento do auctor, ou seja invocado para um_ caso que 
elle não tinha em vista. Demais, o modo desleal por que, vanas vezes, 
me citou o Superintendente, torna suspeitas as ~uas citações. . 

Accresce ainda que o argumento de auctondad~ dev.e ser <;> ultimo 
inv&rado, por ser o mais fraco de todos. Quem disse Isso, e exacta-
mente um homem, a cuja escola mais se atribuiu, erradamente aliás, o 
máu veso de apoiar, nos simples argumentos de autoridade, as suas 
conclusões; é Santo Thomaz de Aquino: Locus ab auctoritate quae fun-
datur super rattone humana, est infirmissimus. (*) 

No caso concreto, que nos interessa aqui, temos em presença o 
Brasil e, no Brasil, o Estado de Minas-Gerais. 

Ora si afirmo que a propriedade está muito onerada, e aconselho 
os Pode;es publicas a que não aggravem essa situação affitiva; si asse-
vero que tal ou tal systema não é praticavel entre nós, pela natureza 
mesma das nossas condições: isso sô póde ser destruido por alguem, que 
se levante para demonstrar que assim não acontece! q~e a re~da ~a 
terra é magnífica; a lavoura bem amparada; os propnetanos em s1tuaçao 
folgada; os impostos, taxas, fretes, tarifas, tudo . baixo; . que as nossas 
condições são perfeitamente identicas ás dos pruzes, CUJO exemplo se 
invoca, etc., etc. . 

Descarregar, porém, sobre mim um diluvio de citações_ em vanas 
línguas, não resolve a questão, não esclarece o assunto, nao nos faz 
caminhar um passo. 

/gnoratio e/enchi chama-se esse sofisma, que consiste em perd_er 
de vista a questão para argumentar arbitrariamente, provando de mrus, 
não provando bastantemente, ou pro_vando á margem da assunto, 

Summa Tbeolo~Pca, l, 9, 1, a. 8, ad. ~. 
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O individuo intenta resolver, não a situação que a realidade objetiva 
lhe oferece, mas a que subjetivamente lhe crearam na cabeça os livros, 
que leu. Tanto v~eria tentar extrair leite de uma vaca pintada na pa-
rede .. para me sel"Vlr de uma comparação que li algures. O sujeito es-
folara os dedos e estragará a pintura; leite é que certamente não obterá. 

III 
As bases do plano do sr. Superintendente 

Cumpria ao Sr. Superintendente assentar em bases seguras, as idéas 
de que se constituiu paladino. 

Não o fez, porém, devidamente. Ao iniciar a magestosa construção 
do F. R., S. Excia., abriu largas e profundas cavas, esquecendo-se, no 
entanto, de ali lançar, com materiais de bôa qualidade, os necessarios 
alicerces. A sua obra ficou meio no ar. E' o que vamos ver. 

As pedras das fundações da obra são as seguintes: 
. l.a - "A necessidade de um organismo autonomo que funcione 
mdependentemente de qualquer outra atividade administrativa, para 
d!rigir os serviços de estradas" - Excusez du peu I 

2.a - "A necessidade de um fundo especial e unico para tais ser-
viço~, fundo constituído de determinados recursos, permitindo que as in-
versoes se façam sob normas precisas e com objetivos definidos". (pag. 
151). 

E acrescenta: - Estes dous princípios se resumem na tese pela qual 
me bato ha longo lempo" . Talvez queira o Sr. Superintendente dizer 
o contrario, isto é, que a sua tese é que se resume nesses dous princí-
pios, aliás - duas necessidades, disse ele . . 

Sem querer açular as iras do Sr. Superintendente, permito-me obser-
var que S. Excia. viola frequentemente um dos princípios fundamentais 
do raciocínio, isto é, o principio da identidade; pois, S. Excía. identifica 
principio, postulado e necessidade. Um pouco além, identifica opinião 
teoria, doutrina, sistema e problema: e, afinal, justiça e equidade. 

V amos porém adiante. 
Como nos torna o Superintendente aceitaveis aqueles dous princípios 

ou aquelas duas necessidades? 
Simplesmente pela afirmação de que, nesses dous "postulados ba-

sicos", assenta a extrutura da modelar organização rodoviaria dos Esta-
dos Unidos". Só isso. 

A um homem que veiu a publico, com a farronca do Superintendente, 
vendo ignorancia, má fé e temeridade no proximo, corria o estrito dever 
de provar que: 

1.0 -Nos Estados Unidos, aqueles dous princípios são realmente 
reconhecidos e aceitos, pacificamente. 

2. 0 - Os resultados da aplicação dos citados princípios tem sido 
os melhores, que era possível desejar. 

3.0 
- As condições do Estado de Minas são de tal modo seme-

lhantes ás dos Estados Unidos, que não ha hesitar na adoção ime-
diata dos mesmos princípios aqui. 

-Essas tres provas, em vão as procurará o leitor no livro do Su-
perintendente. S. Excia. fez uma longa citação em italiano; disse alguma .. 
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cousa, muito sumariamente, sobre a Inglaterra, França, Nova Zelandia• 
Canadá; e deu-se por satisfeito. 

Tal é o material, que finge de pedra nas fundações do Superinten-
dente. 

Viajei no grande trem da Pensilvania Railroad, o "Havana Speci~", 
de New York a Key West na ponta sul da Florida, em quarenta horas. 
E' admiravel, talvez o melhor do mundo, pelo conforto, rapidez, por 
tudo enfim. E' um trem de composição colossal - carros de bagagem, 
carros-dormitorios de duas categorias, carros-refeitorios, carros-salões, 
etc., etc. 

Si, ao aqui voltar, aconselhasse eu a realização daquele trem entre 
Belo-Horizonte e Rio, desceria até ao ridículo. Entre o que vi e o que 
aconselhava, existiam varios fatores que era do meu dever tomar em 
conta: As condições técnicas da nossa via ferrea, a intensidade do tra-
fego, as condições economicas do Brasil, a nossa situação financeira, o 
problema do combustivel, o material rodante, etc., etc. 

Fui aos Estados Unidos, em rapida excursão. apenas para estudar 
assuntos de ensino. Po1.s bem, não aconselhei a aplicação aqui de tudo, 
que lá encontrei de bom, chegando mesmo o desaconselhar no Brasil muitas 
cousas que, na grande republica do norte, dão excelentes resultados. (•) · 

E, aliás, alguns professores de grande merecimento, conhecedore s 
do Brasil, me premuniram contra a adoção de uns tantos metodos, 
processos e instituições que, entre nós, com a mais segura previsão 
seriam de efeito desastroso. ' 

Mas, o Sr. Superintendente não se aperta. 

Vejamos agora a argamassa das fundações. 
"E' pacifica a doutrina pela qual as despesas com a execu ão das 

obras publicas devam ser custeadas direta ou indiretamente pelos que 
delas recebem beneficios". 

Feita a demonstração, resumida apenas no adjetivo - pacifica, sal-
ta logo o Sr. Superintendente á conclusão: Devemos então procurar os 
principais beneficiados com as estradas de rodagem e dividir equitativa-
mente as despezas entre eles, na razão dos beneficios usufruídos". 

A doutrina empalmada pelo Sr. Superintendente só não é pacifica, 
no sentido em que a toma ele. E a demonstração disso começará a ser 
feita por ele mesmo. Admitamos, entretanto, que o seja in totum. 

Ficou pelo Sr. Superintendente resolvido o problema. O resto é facil. 
E' só: 

1.0 -Descobrir os "principais beneficiados" . Ora, no caso concreto 
de estradas, seria facil esse descobrimento dos beneficiados, si se tra-
tasse s6 dos proprietarios dos terrenos marginais e dos proprietarios de 
veículos . Mas, serão esses os unicos beneficiados? Não haverá, nas ci-
dades servidas pela estrada, um grande numero de pessôas que, sem 
usarem a estrada, lucrarão com ela mais talvez do que os proprietarios 
dos terrenos atravessados ou os dos veículos? 

Certamente ha ali um cauteloso-principais. 
Mas, não ficaria com ele agravada a dificuldade? 

(*) ".Missao Universitar~a", por Lucio José dos Santos, 
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Na realidade não ha beneficiados principais; o Superintendente dà 
em cima de todo~. principais e acessorios. como se verá, pois, ha uma 
taxa geral. . 

2.0 -Dividir equitativamente é dividir proporci(;m~men~e. Tudo e~ta 
no descobrir a raBão. Nela falla, com a max.Ima dispbcenc1a, o Supenn-
tendente. O que é fóra de duvida, porém, é que ela não passa de ~m. a 
priori, o que quer dizer, no assunto em causa, o resultado do arb!tr1~. 

Determinados, porém, os três elementos- a s despesas, ~s pnnet-
pais beneficiados e a razão, só não concordará com o Supermtendente, 
quem não souber Aritmetica. 

E' só equiparar o fornecimento de estradas ao de agua ou energia 
eletrica. 

Como é bom argumentar com abstrações! 

Sem pedra nem argamassa ou quaisquer o:utros ~ateriais adequados, 
ficou sem fundações o F. R., o que não impediU contmuasse o Sr. Supe-
rintendente a sua construção · 

Considerando provadas as suas bases, passa o Superintendente a 
levantar a lista dos beneficiarias da t:strada, invocando, como sempr~, 
idéas exoticas: c Consideremos, como o Comité de Transportes Rodovt-
arios da Camara de Comércio Internacional Americano (ufa!) quatro gran-
des grupos: 

1. o A sociedade em geral; _ . 
2. o A propriedade em geral e particularmente as que estao proxtmas 

da estrada; 
3. o Os que usam as estradas; . . 
4. 0 Grupos definidos, tais como as industrJas ferr_?cams,. mineiras, 

florestais e manufatureiras, a agricultura, a navegaçao fluVIal., etc . " 
(pag. 21 ) . . . _ . . . 

Acreditei que se tratasse de uma classificaçao de benefiCianos. As-
sim, porém, não acontece. . . 

Com efeito, na opinião do Superintendente, os que mau;>~es _!Jene~I
cios recebem, são os do terceiros grupo. Lego, não ha classificaçao, seJa 
na ordem crescente de beneficios, seja nà descrescente. Vamos ade-
ante. 

«Conhecidas as fontes de rendas, cumpre-nos estudar os meios de 
obter os recursos, de maneira equitativa e justa•. (pag. 24 (*) Ecco la 
questione. 

«Como bem observa Juan Aqustin Valle, o financiamento das estra-
das de rodagem está compreendido nos do~s prim~iros_prmcipi?s funda-
mentais estabelecidos por Wagner, no seu hvro cSctencia das Fmanças•, 
ao referir-se ás funções do Estado para satisfazer aos compromissos que 
elas lhe impõem, são• : (pag. 24). . .. 

1.0 -0 Estado deve fazer integralmente os gastos do exercicto .de 
suas funções, recebendo entradas gerais ou impos.tos, de sorte que o In-
dividuo recebe o beneficio sem pagamento. especial 

(*) Os grilos sao flleUli 
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2. 0-0 Estado organiza os serviços necessarios ao desempenho de 
suas finalidades, mas exige que sejam tais serviços pagos pelos que re-
cebem o beneficio ou causam a despesa, por meio de contribuição, es-
pecial ou seja de uma taxa• . (pag. 24). 

«Baseadas nestes princípios, surgiram varias opiniões sobre os mo-
dos de prover e aplicar os fundos: podemos sintetisal-as nas cinco teo-· 
rías seguintes • : (pag. 25). 

Tenho para mim que o Superintendente está citando Wagner de ou-
tiva, sem o ter examinado diretamente, através, parece, de Juan Agus-
tin Valle. 

Não digo isso apenas por querer apanhar o Superintendente em fal-
so, mas para tirar conclusões uteis ao nosso caso. Vejamos. 

1. 0 
- Elle se refere ao principio das taxas, de Wagner, por mais 

de uma vez, no seu livro, como uma descoberta daquele autor; alguma 
causa como o principio de Archimedes, o de Newton ou o de Galileu. 
E diz mesmo : Todos os financistas, de que tenho noticia, têm apoiado o 
principio das taxas ». (pag. 122). 

Ora, não se trata disso, absolutamente. 
Estudando (Livro 11, capi.!tllo I, n. IV, § 133) as funções do Estado 

e as despesas correspondentes, despesas que devem ser pagas pela co-
letividade, Wagner distingue 4 grupos de modo de exercido e retribui-
ção de tais funções . São os tais 4 princípios. Não disponho da ·'-'di-
ção alemã de Wagner; tenho á mão a tradução italiana feita por M. Fer-
raris e G. Bistolfi, em 1891 (La Scienza delle Finanze de Adolpho Wag-
ner, 2 vols.). 

Ignoro qual o termo empregado no original alemão e traduzido por 
principio. Isso, porém, não importa. 

Pelo 1.0 principio (principio della pure speza deUo Stato), o Esta-
do desempenha todas as suas funções, faz as despesas, sendo estas co-
bertas pelos tributos e contribuições, por todo o corpo social. 

Pelo 2.0 principio (Principio delle tasse), o Estado cobra uma con-
tribuição, para cobrir aquelas despesas, dos cidadãos que obtiveram van-
tagens no caso, ou provocaram as despesas em questão. 

São as tax<1s. 
Pelo 3.0 principio (principio puramente economico privato ed in-

dustriale), o Estado assume uma função industrial ou crêa uma determi-
nada instituição por motivos financeiros, para obter uma fonte de rendas. 

Pelo 4. 0 principio (Principio puro dei diritti regali e quindi deUa 
tassazione), o Estado exerce ainda uma função industrial por motivos 
financeiros, procurando, porém, realizar um resultado superior ao que 
poderia conseguir pelo sistema de concorrencia economico-privada. 

Dai certos monopolios, privilegias, etc. 
-Não se trata, pois, de princípios propriamente ditos, mas, como 

se exprime o proprio Wagner, cde pontos de vista, os quais, na-pratica, 
se misturam de modo quasi indiscernivel». 

A aplicação de impostos e de taxas, os privilegias, monopolios, etc. 
tudo isso era já cousa corrente. Wagner apenas fez uma classificação. 
Aliás, esse é um metodo muito usado por esse tratadista. Assim, quan-
do trata das qualidades do imposto, ele formula 9 princípios, distribuin-
do-os em 4 grupos, 
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2.0 
_c O Superintendente, seguindo Juan Augustin Valle, apoia nos 

dous primeiros princípios citados, os 5 sistemas de financiamento de es-
tradas de rodagem. Está no seu direito ; mas, não pode alterar o pensa-
mento de um autor, para te-lo ao seu lado. 

3.0
- Wagner não é tão favoravel ao ponto de vista do Superinten-

dente, quanto este o apregôa 
Antes de enunciar os 4 princípios, Wagner diz: Surge a tarefa até 

agora pouco estudada: de comparar as vantagens e inconvenientes que, 
em dadas circunstancias, se prendem á pratica de uma disposição do Es-
tado, de acôrdo com cada um dos princípios financeiros possíveis e co-
nhecidos, e de escolher o que, para um dado país e dada época, é re-
lativamente mais justo•. (*) Ele não se dá, pois, como tendo desco-
berto princípios, e nem os apresenta como exclusivos. 

4.0
- Na pag. 26, o Superintendente cita, como sendo principio de 

Wagner, o seguinte: •2?) O principio das taxas. O Estado, para qual-
quer de suas finalidades publicas, organiza uma série de serviços, mas 
exige dos que se beneficiam com eles ou que causal!l os gastos cor-
respondentes uma tributação como contribuição especial, ou seja uma 
taxa, cuja importancia total torne possível cobri-los parcial ou integral-
mente • . 

Note-se que, nessa pagina, o Superintendente não fala no numero 
de princípios de Wagner; refere-se aos «dous primeiros ». 

Na pag. 122, o Superintendente volta a falar no principio das taxas, 
que Wagner definiu •entre os 4 princípios fundamentais ». E reproduz 
o principio, mas de outro modo nestes termos: 

•O Estado, para qualqyer de suas finalidades publicas, organiza uma 
série de serviços mas exige daqueles que se beneficiam com estes, ou 
são causa de estraqos correspondentes, uma tributação co~o contr~bui
ção especial, ou seja uma taxa, cujo imvorte total torne poss1vel cobn-l~s 
parcial ou integralmente ». Grifei as palavras que na segunda citação, dt-
erem das empregadas na primeira. Ora, o superintendente dá como 
textuais, as duas citações, das pags. 24 e 122. 

Como se explica isso? Não pode ser exato. 
Na segunda citação, a palavra qastos vem transformada em estragos 

Que historia é essa? Wagner expõe os 4 princípios de um modo geral. 
O 2.0 principio não se refere só a obras publicas. Trata-se aí de fun-
ções exercidas pelo Estado, as quais, para os que adotam o 2. 0 princi-
pio, ou antes, o 2? ponto de vista, devem ser pagas só pelos interes-
sados. 

Na Inglaterra, por exemplo, pais classico das taxas dessa especie, 
havia a watch fax, taxa especial para o policiamento. A vingarem as 
idéas do Superintendente, talvez venhamos a ter a taxa especial do 
guarda noturno, assim como temos a de calçamento, de agua, etc. 

Mas, naquele caso, qual o estrago ? Estrago de que ? Só si é do 
fardamento. 

5. 0 
- Mais longe, no capitulo ll, Wagner trata do financiamento das 

estradas e varias obras publicas. Fa~ considerações sobre o assunto e 

(*) O grifo é do proprio autor. 
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manda que não se perca de vista, o que fôra dito no capitulo anterior, 
quanto aos quatro princípios gerais. 

Assim, pois, o Superintendente, ou alguem que ele seguiu, deixan-
do de lado as considerações de Wagner sobre o financiamento das ro-
dovias, aplicou a este assunto o 2. 0 principio do mesmo, (como se Wa-
gner o tivesse enunciado para esse caso), e desprezou as outras consi-
derações expendidas por esse mesmo autor, sobre a materia em apreço. 

Voltarei, na ultima parte desta exposição, a examinar essa face do 
assunto. 

Ha outras citações que o Superintendente não tirou diretamente doS 
respectivos autores e que são, visivelmente, citações de citações. Quan-
do o Superintendente cita um autor, que lhe está nas mãos, é sempre 
mais preciso, costumando mesmo indicar a pagina, o ano, etc. 

Pergunto, por exemplo: Terá o Superintendente á mão a obra de 
Justi - Staatswirthscha{t, de que aliás cita a edição, o volume e as 
paginas, menos o ano7 (pag. 121). 

A segunda edição da.. obra de Justi, exatamente a citada pelo Su-
peritendente, data de 1758; é raríssima. Poderia, entretanto, ser compul- . 
sada em alguma bibliotéca publica. Não é aí, porém, que pega o carro 
como se vai vêr. 

O Superintendente, depois de citar Adam Smith e Justi, diz, a pro-
posito da porta aberta que ele arromba com tanto garbo e força, isto é, 
a distinção entre imposto e taxa: Quem precisou, porém, esta dis-
tinção foi o financista alemão, Rau, que deu a essas contribuições especiais 
o nome de «Gebührin • (aliás Gebühren) ou, taxa, em vernaculo" pag. 
122), (aliás, taxas, pois a palavra alemã está no plural). Ora, é Seligman, 
citado pelo Superintendente, quem diz isso. 

Com efeito, Leroy Beaulieu nos informa, referindo-se á opinião de 
Seligman, exposta nos seus Essays on taxation: ll attribue a Rau le 
mérif.e d'auoir fait une distinction entre •fees", droits, et les impôts ou 
taxes, en opposant les prémiers, sous le nom de •Gebühren•, aux se-
conds sous le nom de • Steuern ,. . Il reconnait; cependant, que Adam 
Smith auant lui, sous le nom de contributions particuliéres, •particular 
contributions ,. , opposées aux contributions générales, auait fait une dis-
tinction de ce genre; qu' elle se trouuait, en outre, plusieurs décades 
d'années auant Smith, chez un ecriuain aUemand appelé Justi (Sttats-
wirthscha{t, deuxiéme edition, 1758). {*) · 

E' claro, pois, que o Superintendente não viu nem Adam Smith nem 
Justi, e dá como citações colhidas diretamente nestes autores, as que 
poude apanhar em Seligman. 

E' assim a sua probidade científica. 
Aliás si o Superintendente tivesse tido em mã.os o Wagner, que ci.ta, 

aí encontraria melhor estudo sobre o ponto debatido do que em Sehg-
man. Veria que, de fáto, se deve a Rau a falada distinção,. embora 
incluísse este, entre impostos, contribuições que devem ser consideradas 
taxas. 

Traité de la Science des Finances. 
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~estes princípios (os dous primeiros principios de Wagner), diz o 
Supenntendente, baseiam-se varias opiniões, as quais podem ser sinte-
tisadas em cinco téorias•. Salada pura! · 

Releva notar que, para o Superintendente, é pacifica a doutrina con-
substanciada no 2.0 principio de Wagner. Portanto, si o Superintendente 
não está aqui a violar novameJtte o principio de identidade, devo con-
cluir que a primeira doutrina está abandonada, morta, não se animan-
do a defende-la senão os retrogados, ignorantes, enfezados. 

Ora, ele mesmo enumera, examina e estuda cinco téorias, das quais 
a primeira é exatamente o tal primeiro principio; a segunda, rigorosa-
mente o segundo principio; a terceira uma modalidade da segunda; a 
quarta a que ele adota, um mixto da primeira e da segunda; a quinta um 
aperfeiçoamento da quarta! ' 

E chega mesmo a dizer, que a primeira téoria é a solução preferível 
em certos casos I 

Que homem singular é este I Qual é, para ele, a doutrina pacifica ? 
A rasão disso está em que ele, para combater-me, figura-me como 

partidario do primeiro principio; e dá, portanto, como vencedor pacifico 
hoje, o segundo. ' 

Quando, porém, lhe surgem dificuldades, entra tambem no primeiro 
principio e dele se serve, considerando-o tambem doutrina pacifica. 

E' interessante esse carater de doutrina pacifica que ele dá a tudo, 
que quer tornar aceitavel aos outros. Tudo é pacifico; só ele não o é. 

Passemos, porém, a examinar as opiniões baseadas nos dous prin-
cípios e sintetisadas nas cinco téorias. 

1. a- Sendo os transportes pelas estradas uma função do Estado 
devem ser estas custeadas com o produto dos tributos gerais, que recaém 
SQbre toda a sociedade. 

O Superintendente acoima de injusto esse sistema c pelo seu exclusi-
vismo ,. (sic). E acrescenta:- é incontestavel que as terras proximas das 
estradas se valorizam consideravelmente, e que os proprietarios dos 
veículos tiram muito maior proveito da estrada que qualquer outro be-
neficiado ,. (pag. 26). 

Reflete, entretanto, sem ligar muita importancia á verdade que lhe 
acudia: cHa casos, porém, em que só esta téoria pode ser aplicada. Assim 
é nas regiões pouco habitadas ou mesmo desconhecidas, como as temos 
mUitas (*) no nosso país, em que as estradas tem função colonizadora 
e não podem ser construídas e conservadas sinão com os recursos pro-
vindos da sociedade em geral ,.. 

2.8
- Os que usam a estrada, é que devem paga-la. Todo o peso das 

despesas deve reeaír sobre o proprietario de veículos. 
Essa doutrina é ctambem injusta pelo mesmo motivo,. (sic). Acre-

scenta que, nas regiões pouco habitadas ou nas estradas de pouco tra-
fego, o onus sobre os proprietarios de veículos seria demasiado. Só con-
vem em países populosos e de grande trafego, como os Estados-Unidos. 

3. a- A sociedade em conjunto paga a construção da estrada, e os 
que dela se servem, a conservação. -Esta não resolve o problema, por ... 

(*) O 2rilo é meu . 

. 111 :. 

que, continua ele, prevê .a aplicação de verbas, como si nós já dispuzes-
semos delas, quando na realidade procuramos ainda obte-las. Ela só po-
derá ser adotada em países onde as rendas são suficientes e abundan-
tes para os provimentos indicados• . 

4.a-A quarta doutrina é a de cooperação. As despesas totais são 
pagas pela sociedade em geral, pelos proprietarios em geral, pelos pró-
prietarios mais proximos da estrada e pelos proprietarios de veícul.os. 

5.a- A ultima téoria é exposta pelo Superintendente por meio desta 
belesa de estilo e claresa: Pela quinta téoria, deve fazer-se uma conci-
liação das taxas gerais e especiais aos veículos auto-motores, sobre a 
base de usar os fundos proporcionados por estes ultimos para qualquer 
melhoramento das estradas de uso e interesse gerais, de maneira que 
não se constitua uma carga injusta sobre os automobilistas, ficando para 
as estradas locais as taxas gerais locais, que poderão ser estabelecidas 
de acordo com os beneficios que elas proporcionem ,. (pag. 26) . 

Esta téoria, exposta de uma maneira que só póde ter procedido de 
tradução mal feita,considera-a o Superintendente,simples aperfeiçoamento 
da anter'or. ' 

A primeira doutrina baseada na solidariedade social, é condenada 
pelo Superintendente, como exclusivista. A segunda doutrida, que está 
no polo oposto, porque baseada no individualismo, considera apenas 
um grupo de pessôas como responsaveis pelas despezas, é condenada 
pelo mesmo motivo! 

A terceira doutrina é condenada por defeito, que não póde deixar de 
existir em todas cinco. Com efeito, em todas elas, trata-se de obter ver-
bas para depois aplica-las. 

O Superintendente adota a quarta doutrina, embora afirmando que 
a quinta é mais perfeita; vê na quarta uma cooperação que não encon-
trou na primeira. Ora, não é evidente que maior é o grau de coopera-
ção nesta do que naquela? 

Qual a razão porque o sr. Superintendente adota a quarta solução? 
Esse é um ponto interessante da obra do ilustre engenheiro. S. Excia. 

escreveu não pequeno livro, onde tanta cousa verdadeiramente util se 
encontra, no meio embora de muito bagaço e de muita farofia. Entre-
tanto, no ponto nevralgico da questão, onde devia justificar o sistema 
que adota para a constituição do F. R., S. Excia. escreve apenas onze 
linhas, pão para esclarecer, mas para escamotear o assunto. Ei-las:-
A quarta talvez não seja, sob o ponto de vista da justiça tributaria, per-
feitamente equitativa; é, porém, a mais razoavel, atendendo-se á capa-
cidade das fontes de rendas. Ela reune em si as duas primeiras teorias, 
isentas do seu exclusivismo, e apresenta-se como uma solução comum 
para o Cé!SO das regiões onde a estrada tem função puramente coloniza-
dora. E', portanto, a teoria aplicavel em paises extensos, como o nosso, 
onde ha zonas populosas e zonas despovoadas ,. . (*) (pag. 27). 

Si o sr. Superintendente estudou longos anos, em muitos livros, 
para vir argumentar desta maneira, pode limpar as mãos á parede. Ana-
lisemos o caso: 

(*) Os irilos sao todo& meus. 
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1.0 -Nas zonas vastas e desertas, onde a estrada tem função colo-
nizadora, a teoria aplicavel é a primeira, dí-lo o Superintendente; isto 
é, a estrada deve ser paga pela coletividade. Em consequencia, deve 
crear-se uma taxa geral, cujo produto se destine á construção e conser-
vação das rodovias. Por isso, o projeto crêa a taxa rodoviaria, de 1 °/0 , 

sobre cada conhecimento de arrecadação de imposto ou qualquer outra 
contribuição, sobre o valor total, sendo de $200 o mínimo. 

2.0 -Nas zonas populosas, a estrada deve ser paga pelos beneficia-
dos diretos da mesma, que são os proprietarios dos terrenos marginais 
e os proprietarios de veiculas. Portanto, cream-se taxas especiais sobre 
os mesmos (a tal doutrina pacifica) 

3. 0 -Nos cpaises extensos, como o nosso•, (*), em que se encon-
tram as duas situações, é só misturar as soluções correspondentes. 

Este é um remedio contra dôr de cabeça; aquêle, contra dôr de bar-
riga. Quando o paciente tiver as suas dôres, misture os remedios. Não ha 
indagar, si as duas dôres juntas denotam um estado morbido diferente 
dos estados de que cada uma daquelas dôres, isoladamente, poderia 
proceder. Misture e mande, isto é, misture e tome. E' simples. 

-E' essa a argumentação do Superintendente. Mas, prudentemente, 
algo desconfiado, êle levanta uma objeção, uma só, e dá tres razões com 
facilidade. Vejamos. 

Objeção: No ponto de vista da justiça tributaria, esta solução 
talvez não seja perfeitamente equitativa •.-No ponto de vista da jus-
tiça tributaria, justo é o imposto que satisfizer as tres condições-neces-
sario, geral e equitativamente distribuido.-Em se tratando de taxas, o 
mesmo se poderá dizer em , relação aos beneficiarias dos serviços de que 
elas procederam. 

Ora, em primeiro lugar, é necessaria a taxa rodoviaria? Si neces-
saria, em tese, é de tal modo inadiavel a satisfação dessa necessidade, 
que se devam fechar os olhos a todas as reflexões, que está a despertar-
nos a situação penosa em que nos debatemos ? 

Questões são essas, que se não resolvem apenas com as belêzas 
descobertas e aconselhadas pelos técnicos em rodovias, embora os mais 
competentes. 

Em segundo lugar, é geral a taxa? 
Ha, no projeto, a creação de quatro taxas. A primeira, a taxa rodo-

viaria, é de fato geral. Além disso, é distribuída proporcionalmente, uma 
vez que sob a forma de sobretaxa de 1 °/0 sobre impostos e contribuições. 
Resta saber si é equitativa essa sobretaxa, pelo menos na atual quadra. 

As outras tres taxas, a de testada, a de matricula de veiculas e tri-
butação de gasolina, e a de licença e circulação incidem em individuas 
já submetidos á primeira e não é geral. Resta saber, si são aceitaveis os 
valores dessas taxas. 

Em terceiro lugar, são equitativamente distribuídas essas taxas? O 
proprio Superintendente manüestou as suas duvidas. 

O Superintendente, pois, não resolveu a propria objeção. 

(*) Respeito as expressoes do Superintendente . 

.I 
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1. a Razão :- No ponto de vista da capacidac{e das fontes de ren-
das, a solução proposta é- a mais razoavel•. O sr. Superintendente não 
fez a prova disso; e mesmo que o tivesse feito, isso só não bastava 
para que se considerasse razoavel a taxa. 

2.a Razão:- A quarta solução, reunindo em si as duas primei-
ras, está isenta do exclusivismo destas •. A primeira teoria é absolu-
tamente geral. Todos ds contribuintes, sem exceção, pagam a taxa rodo-
viaria. Onde o exclusivismo ? Não existe. 

De acôrdo com a segunda teoria, sim, ha exclusivismo, no sentido 
em que o Superintendente toma esta palavra, uma vez que são excluídos 
das taxas muitos contribuintes. 

Condenar a. bas, isoladamente, pelo mesmo motivo de exclusivis-
mo, e aceitá-las combinadas pela razão de que assim de aparece esse de-
feito, é verdadeir~mente magistral. Si a questão é de exclusivismo, por-
que não adotar a primeira solução, que a ninguem exclue da carga? 

3.a Razão:- Essa solução •apresenta-se como uma solução 
comum para o caso das regiões de trafego intenso e para o das re-
giões onde a estrada tem [)lnção puramente colonizadora •. 

A solução só é comum aos dous casos, porque o diz o Superin-
tendente. S. Excia. não fez mais do que, de um lado, misturar duas si-
tuações diferentes-zona de colonização e zona muito povoada; e, do 
outro lado, misturar as soluções respectivas, isto é, a taxa geral aconse-
lhada para a primeira, e as taxas especiais indicadas para a segunda; e 
acredita convencidamente haver obtido uma solução média, satisfatoria 
para ambas as situações. Engana-se. As situações não se misturam. A 
zona pouco povoada·continuará ao lado da muito povoada. Os poucos 
proprietarios da primeira vão aguentar sosinhos todas as taxas. 

Dirá o sr. Superintendente que, com a tal solução comum, de varias 
taxas, os proprietarios das zonas de colonização ficam sujeitos a uma 
contribuição menor do que si fosse adotada a taxa unica, geral. Isso, po-
rém, é argumento de quem quer oprimir de qualquer forma; de quem fi-
xou a importancia a arrancar do contribuinte e quer parecer que está a 
escolher o meio mais suave de esfolar. 

Em toda essa argumentação, como no resto do seu livro, incide fre-
quentemente o sr Superintendente no sofisma da fallacia compositionis, 
atribuindo ao conjunto,o que só se pode dizer das partes,ou no da fallacia 
divisionis , que é o vicio contrario. 

Depois de tão brilhante argumentação, S. Excia. conclue adotando a 
quarta solução . 

Feito isso, o Superintendente passa a indicar as fontes a que se deve 
recorrer, e diz: Podemos considerar os seguintes grupos de impostos 
e taxas para estradas de rodagem : 

I - Rendas gerais; 
li- Impostos sobre a propriedade em geral e taxas sobre as proprie-

dades marginais da estrada; · 
III- Taxas sobre veículos automoveis; 
IV- Taxa sobre gasolina". (pag. 35). 

8 
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Aqui, poderia eu dizer as seguintes novidades : 
t.a- Renda não é imposto nem taxa; portanto, o Superintendente 

confunde essas cousas. 
. 2.a- A contribuição exigi~a da propriedade, em geral, uma vez que 

a _titulo d_e remunerar os serviços prestados pelas estradas, é uma taxa e 
nao um Imposto. Quer dizer que S. Excia. incide na confusão, contra 
a qual tanto clamou. 

!'la~a ~irei, entretanto, uma vez que, pelo livro do Superintendente, 
se v~ nao Ignorar êle essas cousas. Vejamos, porém, como procedeu 
comigo. 

Referindo-me aos Estados-Unidos, no Parecer, disse: Lá, as taxas 
de que se tem lançado mão, são as seguintes • : E indiquei-taxa dire-
ta s??re a propriedade •. _emissão d~ ~t.ulos e obrigações, taxas especiais, 
aUXIlio do Estado, auxilio do Mumc1p10, taxas sobre veículos combus-
tivcl,cl~ ' 

O Superintendente exultou,e concluiu que co sr. Relator não conhece 
o principio das taxa~, aceito e aplicado hoje em todos os países cultos• , 
c S .. Ex?ra. conf~nde Impo~to _com taxa e contribuições especiais• , e po-
dena dizer - ate com emi~soes e obr!g~çõe~.-Tudo isso vem na pag. 
116. E tratou logo de ensmar-me a distinguir essas cousas citando em 
alemão, inglês e latim. ' 

. Im~ginem, que ha um longo trecho de um professor da Columbia 
Uruversity, só para explicar a distinção entre imposto e taxa 1 

~Dá-~e com os sujeitos que aprenderam uma cousa muito antiga, mas 
por eles ~~~o~ada, o mesm~ qu~ com os nouveaux-riches: tem o pruri-
do da «:XIbiçao- ~ns da Ciencia, outros da riqueza. 

VeJamos, porem, o valor dessa perola, que tanto fez cacarejar o Su-
perintendente. 

Lj o parecer tirado á maquina, e, horresco referens ! lá está a ex-
pressao -taxas de que se tem lançado mão. 

Fui ás minhas notas manuscritas e lá está, bem claramente : Os re-
cursos _de que s~ tem lançado mão ,. . E aliás, essas informações, tirei-as 
da revista amencana - Engineering News Record (numeros de 2-1-1930 
e 3-12-1931). Aí se diz: Revenues. 

_Co!fiO se poude _dar ess~ troca, do manuscrito para a maquina? Não 
o sei d1zer. Certo e ql!e nmguem, que me conheça e não esteja ani-
mado dos mesmos sentimentos que o Superintendente levantará seme-
lhante questão. ' 
. Aliás, como mo~trarei_ mais adiante ha quem dê á taxa o nome de 
1mposto, quru:d~ ~brigatona,_ reservando essa denominação taxa para o 
caso d~ contnbm~a? f~cultativa. Qu~rendo fazer figuração científica, a 
pr~posito dessa distinçao_ entre _taxa e 1m posto, é o Superintendente quem 
cru numa grande confusao, pOis,_ confunde essa distinção com o principio 
das taxas, de Wagner, cousa diferente, que se refere não ao conceito 
mas á aplicação das taxas. ' 

Mas, aínda quando se prestasse aquele trecho a uma conclusão dessa 
natureza, é fó~a de duvida, pelo conjunto do Parecer, que não incido 
em tal confusao. Lá se encontram as expressões- a especialização de 
taxas e impostos, serviço taxavel, etc. 
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Entretanto, poderja simplesmente desculpar a minha ignorancia com 
a do Superintendente, sendo nisso tanto mais justificado quanto se 
revela êle sabido e documentado. Citarei mais tarde, outros exemplos . 

O Superintendente não confundiu rendas, impostos e taxas, apenas 
fez uma cousa para a qual não lhe assiste autoridade bastante : 

A estes impostos damos (nós, o Superintendente) o nome de ren-
das gerais,. (pag. 36). 

. Fez como aqueles musulmanos, de que me falaram na Syria, os 
quais comem a carne de porco sem violar o preceito do Alcorão, dando 
a esse animal o nome de carneiro de Argelia. 

. . - ~ã.o havia necessidade de ir tão longe o Superintendente, para 
d1stmguu rmposto de taxa. Talvez que lhe tivesse sido de maior provei-
t~ lêr o nosso Viveiros de Castro (Tratado dos Impostos) . Teria apren-
'did? ..9ue a dol!tr~na que ter;tde a prevalecer, e que tem figurado já em 
dec1soes da autondade publica entre nós, é que se deve-considerar como 
mposto, a contribuição por serviço prestado pelo Estado, desde que obri-

gatoria. Assim, a taxa dagua passaria a ser considerada imposto. 
A denominação taxa seria reservada ao caso de pagamento faculta-

tivo, exigido . apenas dos que se utilizam do serviço, assim - taxa postal 
taxa telegrafica, taxa de exame, taxa de frequencia a bibliotecas, etc .. 

Assim, pois, desde que a taxa se torna obrigatoria. passa a ser 
considerada imposto. 

Ultimamente, diz-nos Viveiros de Castro, citando Salerno, tem surgi-
do uma categoria de contribuições especiais, que tem por fim cobrir as 
despesas de certas obras publicas ou melhoramentos que redundam em 
vantagem de uma classe determinada de pessôas. Na Inglaterra, cha-
mam a isso- betterments taxas; nos Estados-Unidos - special asses-
ments. Diferem dos impostos, porque produzem vantagens de interes-
se particular, ao passo que os impostos se referem a serviço de ordem 
geral e são regulados pela capacidade contribuitiva. Diferem das taxas 
porque não são equivalentes de serviços determinados, singularmente 
requisitados e recebidos (correio, telegrafo, etc.); remuneram um servi-
ço coletivo apreciavel, que um certo numero de cidadãos necessariamen-
te recebem, -e que não não perde, entretanto, o carater de utilidade pu-
blica. (*). 

O Superintendente se refere aos betterments, aos Beitraqe, e diz que 
são adotados na Alemanha, especiamente na Prussia, na Inglaterra e na 
Belgica, "desde epocas desconhecidas" (pag. 120). Não quereria dizE:r 
i memoriais? 

E esbofa-se por demonstrar que "a distinção entre taxa e imposto 
não é tambem uma causa recente" . 

Exatamente como os nouveaux-riches! 

Depois de varias citações e divagações, chega o Superintendente 
ás conclusões impando de superioridade e suffisance: Deste estudo que 
fizemos sobre finanças e organização rodoviaria, chegamos ás seguintes 
condições" (pag. 47). 

(*) Viveirosde Castro - Op. cit. 
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Só a leitura desta phra'ie impõe respeito. E' certo que não atina-
mos com esse estudo sobre finança , mas deve ser assim mesmo. O 
Superintendente terá o direito de lançar-nos a esmagadora frase de Sgna-
relle : Vous n'avez pas besoin d'être aussi habile que nous. 

As conclusões do Superintendente são : 
1. o - Qualquer organização rodaviaria, não somente federal, como 

estadual, deve ser dirigida por um organismo que disponha da maior 
automia possível, não só administrativa como técnica e financeira, e que 
seja inteiramente independente de qualquer outra atividade estranha aos 
serviços de estrada. -Hum! 

2.a- Para se alcançar essa autonomia e independencia, é indispen-
savel a creação de um fundo rodoviario, alimentado por determinados 
impostos e taxas, cuja renda seja despendida exclusivamente com estra-
das de rodagem, de acõrdo com um programa rodoviario a realizar-se 
em determinado tempo. 

3.s. - As taxas deverão ser fixadas de maneira que as despesas com 
estradas de rodagem se distribuam equitativamente entre os beneficiados 
direta ou indiretamente por elas". 

Depois dessas conclusões, acrecenta o Superintendente: Podemos 
ainda, tirar as seguintes conclusões para o caso do Brasil". (pag.48). 

Fica-se pensando que as conclusões anteriores eram para o resto do 
mundo, passando, então, o Superintendente a declarar aquelas com que 
pretende brindar o Brasil. Nada disso. Má expressão. S . Excia. vai 
apenas indicar as fontes de rendas para a realização do seu plano, nos ter-
mos das tres citadas cobclusões. 

"1. 0 ) -A aplicação dos fundos rodovia rios deve ser feita pelo siste-
ma de cooperação, isto é, as despesas com estradas, não só de constru-
ção, como de conservação e subvenção, deverão ser pagas como concur-
so equitativo de todos os contribuintes (quarta teoria). 

2.0
)-:- Os Estados devem ser as entidades taxadoras por excelencia, 

devendo o fundo federal ser alimentado de preferencia pelas rendas 
gerais. 

3.0 -0s impostos (*) mais razoaveis para estradas de rodagem, 
no Brasil, são: 

a) Para o fundo federal: imposto progressivo sobre a renda; im-
postos alfandegarios; taxa (**) de venda. 

b) Para os fundos estaduais: Taxa adicional sobre o imposto 
territorial; taxa sobre a valorização de terrenos marginais da estrada, 
taxa sobre a gasolina, oleo e accessorios de automovei<;; taxa de re-
gistro e licença de circulação; Multas, etc; 

c) Para os fundos municipais: Taxa sobre terrenos marginais; 
Taxa sobre automoveis de aluguel; Multas". (***) 

Ai está o belo plano destinado a esmagar o mísero contribuinte· 

(*) O grifo é meu. 
(**) Com licença: Taxa é imposto? 
( ... *) Com licença mais uma vez: Nao estao ai varias taxas e até multas 

com a denominaçao de impo,tos ? 
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A ·CRITICA DO PARECER 

Começa o Superintendente passando á minha carga, dous enganos 
seus. O primeiro referente á confusão do imposto com taxa, foi já 
explicado. 

O segundo é este. O sr. relator argumenta com a especialização 
de todas as receitas e se esquece de que no projéto apenas se cogita 
da separação da receita rodoviaria, que não chegará a constituir a qua-
dragesima parte da receita total do Estado." 

Forte cousa I O que eu disse, é que, admitida essa doutrina, pode 
a sua aplicação ser reclamada para varios oulros serviços. Ora, em 
cada um, poderá surgir um superintendente com os mesmos ou melho-
res argumentos. Salvo si o sr. Superintendente pretende incluir 
no projeto mais um artigo, vedando que as suas idéas se estendam a 
outros ramos de serviço publico. Isso é egoísmo, não ? 

cNa Inglaterra, pais citado pelo erudito Relator como sendo 
aquele em que predominou o principio individualista de especialização 
das receitas, e onde S. Excia. diz que o sistema está completamente. 
abandonado, a especialização da receita rodoviaria ainda existe• 
(pag. 133). 

Em primeiro lugar, eu não disse-completamente abandonado, mas 
-Quasi completamente abandonado. Ai está, porque são temerarias 
as minhas afirmações, no dizer do Superintendente. Entretanto, êle 
está de acordo comigo, pois, a expressão ainda existe, significa-que 
já existiu em maior quantidade e está em declínio; é uma cousa que 
está desaparecendo. No caso contrario deveria o Superintendente di-
zer: continua a existir, ou: está sendo mais empregada. 

Sem falar na taxa rodoviaria, si o Superintendente quizer saber, 
quantas taxas especiais já desaparecera.'ll na Inglaterra, leia Leroy Beau-
lieu-Traité de la Science des Finances. 

No meu Parecer, disse eu ser difícil, sinão impossível proporcio-
nar bem a receita especializada ás necessidades da despesa respetiva. 
Poderá haver saldo, e o Governo delle lançará mão, para outros fins; 
poderá haver deficit, sendo necessario cobri-lo com outros recursos. 
A isso responde o Superintendente, que não aprehendi bem o F. R. 
Ora, deixe-se de historias I Nada ha, no seu plano, tão transcendente 
que escape mesmo ás inteligenclas medíocres, O que se está mostran-
do nesta discussão é que S. Excia. argumenta com abstrações e eu in-
voco a realidade. 

Sabemos, como se passam tais cousas. Temos visto serem aplica-
dos a fins diferentes ou mesmo esbanjados, emprestimos vultosos, con-
traídos para determinados fins . Por muito autonomo que seja o orga-
nismo, que se pretende crear, êle não será superior ao Governo, e 
este poderá lançar mão dos recursos que o mesmo conseguir, desde 
que os veja abundantes e superiores ás necessidades do momento. 

Sei que, segundo se pretende, o o~ganismo administrativo do F. 
R. poderá depositar em bancos as importancias, assim como fazer em-
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prestimos, e talvez, quem sabe?, emitir. Mas, ai está exatamente o 
lado perigoso, que encontro no assunto. 

Insisti em que o sistema de especialização da receita, inutil nas 
épocas de abastança, é perigoso nas de penuria, quando são grandes e 
multiplas as necessidades do Estado, conduzindo mais facilmente ao 
exagero de que á moderação nas despesas. Foi o que, data venia do 
sr. Superintendente, aprendi no velho Leroy Beaulieu, autoridade ab-
solutamente incontestavel em finanças, que só tenho motivos para cor-
roborar com a minha propria observação. 

O Superintendente contestou isso por negação, e acabou achando 
ainda minguadas as taxas que propõe. Minguadas, não em relação ao 
povo, porque ao Sr. Superintendente não interessa saber si o povo está 
ou não oprimido e esgotado; minguadas, sím, deante da "vastissima rêde 
rodoviaria de que necessitamos". (pag. 137). 

Fique, pois, o povo consolado. 

Invoquei contra a especialização de receitas o fato da complicação 
que a mesma traz á contabilidade, acrescentando que exige pessôal nu-
meroso e torna mai~ dispendiosa a arrecadação. 

E' possível contestar isso ? Pois, o Superintendente contesta, e res-
ponde com o maximo aprumo: Acho que detalhes de Contabilidade não 
devem constituir embaraços na resolução dos grandes problemas sociais 
e economicos de um Estado" . (pag. 137). 

E' uma verdadeira àepravação do espírito, diz Bossuet, figurar as 
cousas, não como de fato são, mas como se quer que elas sejam. E' o 
vicio fundamental do Sr. Superintendente. !vão devem constituir, diz ele. 
Mas, constituem. Escamotear uma dificuldade não é resolvê-la. 

"Contabilidade é uma questão de técnica bastante conhecida, onde 
não pode haver complicações. Quando estas aparecem, a causa não é 
do serviço, é da incompetencia do pessôal" . Eis o que acrescenta o Su-
perintendente, tal qual aquele alfaiate a que se foi queixar o freguez de 
que uma perna das calças saíra mais comprida do que a outra, e que 
respondeu altaneiro: Não, Senhor; as calças estão bôas; Você é que é 
defeituoso. 

Ao meu lado, aprovando o meu Parecer, estava o sr. conselheiro José 
Bernardino, advogado de grande merecimento. banqueiro, tendo já exer-
cido com brilho o cargo de Secretario das Finanças, para o qual, em 
bôa hora, foi de novo chamado. Incomparavelmente mais do que o sr. 
Superintendente, conhece ele contabilidade; e está de acôrdo comigo. 

Mais adiante, insiste em que não se trata da especialização de todas 
as receitas, mas de uma parcela mínima da receita. Em primeiro lugar, 
não vejo porque se deva restringir esse sistema a um só serviço, contra-
riando até o brocardo - o que é bom deve tocar a todos. - Em segundo 
lugar, si considero erroneo e perigoso o sistema, não perderá ele essa 
qualidade, por ser aplicado só a essa parcela mínima da receita. 

Estende-se, depois, o Superintendente em divagações inuteis. 
Adiante, diz S. Excia., relativamente ao trabalho dos coletores, que 

vão arrecadar as taxas de testadas: O unico anmento de tarefa será o 
de tirar o balancete da arrecadação rodoviaria com mais uma via e en-
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vial~o ã Secretaria das Finanças, quando ele remeter o dinheiro ao De-
partamedto". (pag. 144). 

Ora, o sr. Superintendente ignorando a minuta do decreto no qual 
colaborou, minuta que transcreveu no seu livro I . . 

Lá está, no art. 3.0
: A arrecadação dos taxas preVIstas no artigo .an-

terior será feita mediante acôrdo com a Secretaria das Finanças, pelos 
coletores estad~ais, escriturada separadamedte em livro~ proprios" (pag. 
192). E', pois apropria lei, que exige escrituração ~spec~al, separada. 

E, aliás, como extrair balancetes sem uma escnturaçao? 
Nem parece homem, que superintenda alguma cousa! . 
Mais tarde virá a Contadoria especial, arrecadando, pondo e dis-

pondo a vontade. Até lá, incontestavelmente será aumentada a tarefa dos 
coletores. O Superintendente só admite, o 9ue l~e fa~o~ece os planos, 
fazendo vistas gordas sobre o resto, ou, pewr amda, ur~tando-se contra 
quem lhe aponta as düiculdades. Por isso, não quer _que se fale no au-
mento de serviço e na complicação, que a arrecadaçao das novas taxas 
certamente trará ás cdtetorias. 

A realidade, porém, não fica á sua disposição. 
Para o efeito da cobrança do imposto territorial, basta conhecer, pela 

afirmação do contribuinte, o numero de alqueires d~ sua propriedade. 
Com a taxa de testada é muito diferente. Ha as tres fruxas; ha as tres ta-
xas; ha a determinação das areas, susceptível de modificação no caso 
de transmissão, no caso de inventarios, etc. 

Complicação ? Não; si houver, a culpa não será do plano, mas do co-
etor! 

c Diz ainda S. Excia. dogmaticamente: a arrecadação geral do im-
posto, bem como o pagamento das de_spes~s, devem estar c~ncentradas 
na Secretaria das Finanças; e melhor fora s1 nenhuma exceçao houves-
se'' {pag. 145). Assim se exprime o Superintendente. . . _ 

Ora, não foi bem isso, o que eu disse. Sempre as tais afirmaçoes 
temerarias ! 

Falei em arrecadação geral dos impostos; e , depois da palavra 
despesas, ajuntei : com pequenas excessões em certos P'!ga_mento · 

Dei a razã0 desse modo de vêr, expondo a convtcçao que nutro 
de que, sem isso, não será possível manter ordem e e.xati?-ão na nossa 
contabilidade. Nada ha, pois, de dogmatico no que afirmei. Mas, .o. Su-
perintendente, acostumado a só admitir o que lê nos livros, re)etta o 
simples bom senso. 

E como destruiu S. Excia, a minha afirmação? 
Muito simplesmente, citando uma das conclu~ões do ultim? Con-

gresso Internacional de Estradas de Rodagem, reumdo ~t;D Washmgton, 
em outubro de 1930: Para manter o senso da responsab1ltdade, no. P<?n-
to de vista da arrecadação e despesa , o produto das t~as rodoVI~n.as 
deve, em principio(•), ser utilizado sob o controle da umdade admtrus-
trativa que efetúa a arrecadação •. 

(*) O grifo é meu. 



120 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Respondo: 
1.0

- Destruir uma afirmação feita, tendo em vista as ·condições do 
Est~do de Minas, com uma resolução tomada em um Congresso Inter-
nacional em Washington, não é a racional. · 

2.0
- Sei o que são congressos, mesmo internacionais. Já assisti á 

dois. Ha ali muita cousa bôa e tambem muita cousa imprestavel. Mui-
tas v~zes, vota-se uma conclusão só para agradar o representante, não 
raro mcompetente, de determinada nação. Numa das Conferencias Co-
merciais Panamericanas, de Washington, tem-se esta beleza: Os pro-
blem~s oriundo~ ?o des~nvolvimento do transporte rodoviario exigem a 
atençao dos espmtos tremados em toda parte para as suas soluções " . 

Parece com aquela tése sobre refrigeração, citada no excelente li-
vro de Flexner, na qual se encontra, entre as conclusões esta verda-
deiramente genial : ' ' 

The theory of refrigeration implies the reduction of the tempera-
fure of a body below that of the surrounding environment. (*) 

Terá o Superintendente uma citação em contrario? 
3 .0

- Na conclusão citada por S. Excia . , se lê a restrição -em 
principio. Quer dizer que se admitem hipoteses, em que o contrario se 
possa ou deva fazer. Não foi absoluta a minha afirmação; não o é a 
conclusão do citado Congresso. 

Tudo isso escapa ao Superintendente, preocupado com os grandes 
problemas sociais e economicos. 

4. 0 
- A citada conclusão está de acôrdo com o meu modo de vêr; 

tudo está em definir qual deva ser a unidade administrativa, que ar-
recada. 

.. A resposta do Superintendente foi, pois, digna dos seus processos 
cnticos. 

"Referindo-se á taxa de 1° f 0 sobre os impostos gerais, S. Excia. 
declara: "Condenamo-la pelos motivos expostos, nada precisando acre-
centar• . Mas, S. Excia., se esquece de que nada disse sobre essa taxa. 
S. Excia. até agora apenas discutiu a especialização das · receitas e con-
denou o fundo Rodoviario. Mais adiante, S. Excia. acrescenta: c poderei 
vota-la, si necessario, como receita geral, sem especialização•. -Então a 
taxa não foi condenada•. (Pag. 149). 

O Superintendente faz-se de desentendido. E' facil vêr. 
Como primeira questão, tratei da seguinte : Convem crear impos-

tos com destino eHpecial ? 
O exame dessa questão, pelo menos no meu pensamento, abrangia 

os casos de impostos e de taxas. Respondi negativamente. Já se vê, por-
tanto, que implicitamente, estava condenada a ta."{a rodoviaria, não pre-
cisando eu, pois, voltar ao assunto. E si, apezar disso, examinei as ou-
tras taxas, foi para assinalar quanto desastradas eram. Nada esqueci, 
pois. 

Aliás, ao passar á segunda questão : "Quais as taxas que deverão 
constituir o fundo rodoviario>>, comecei dizendo : A questão, sob essa 
fórma, está prejudicada, em vista da resposta dada á primeira. Pode-

(*) Universities. American. Engllsh. Oerman . 
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mos, entretanto, examinar as taxas, independentemente do fundo rodo-
VlariO>>, Logo, não tinha eu necessidade de estudar a taxa de 1 ° f o· 

Poder-se-á combater a minha argumentação; mas, dizer que conde-
nei uma medida, invocando motivos que me esqueci de expôr, essa só 
acudiria ao insigne critico que o Superintendente é. A irritação com que 
S. Excia. leu o meu Parecer, turvou-lhe a vista e impediu-lhe reconhecer 
o que ali está. A floresta tirou-lhe a vista das arvores. 

Disse eu, no Parecer, que «O sistema de taxas á propriedade mar-
ginal, seja por linha de testada, seja por faixa de determinado fundo, é, 
em regra, injusto. Frequentemente, uma estrada corta, em grande ex-
tensão, terreno de valor quasi nulo. Por serem as mais subdivididas, 
são as terras de maíor valor as atravessadas em menor extensão• . 

Essa afirmação, perfeitamente contestavel por todo aquele que olha 
e observa o que se passa entre nós, independentemente do que 
possa lêr nos livros, como a destróe o Superintendente ? Com muita 
facilidade: -uma citação de Victor Rosewater, outra de Juan Agustin 
Valle, e uma conclusão: Que dizer mais depois destas cita<:ões" ? 
(pag. 152). 

Quando o Superintendente cita um livr _, o adversario está morto. 

cOra, S. Excia. bem sabe que a tax ção se fará ad-valorem; si os 
terrenos têm valor quasi nulo como terrenos, quasi nula será tambem 
a contribuição do proprietario como taxa • . (pag. 151). A resposta a 
isso está no proprio Parecer, onde digo: c Certo é que a taxação se fará 
ad·valorem, mas nem sempre a diferença do valor compensa a de ex-
tensão•. 

Diz o Superintendente: logo os proprietarios de terras de maior 
valor pagarão maior quantia; mas em compensação, as suas terras, na 
douta opinião do ilustre Relator, são atravessadas em menor extensão 
pela estrada•. (pag. 153). 

Si o Superintendente quis fazer ironia, póde, sem susto, tirar o ca-
valo da chuva. 

Era necessario mostrar que as terras bôas, avaliadas em maior im-
portancia, tinham um motivo para não pagar muito, pois, são mais sub-
divididas e cortadas em menor extensão pela estrada; ao passo que as 
terras de má qualidade, sendo em geral cortadas em maior extensão, 
tinham esse motivo para pagar muito, podendo a diferença de valôr ser 
compensada pela de extensão. 

Compria evitar ilusão, de que pagariam mais as terras de maior 
valor, e que, po~ '-:mto, seriam mais sobrecarregados os proprietarios de 
mais recursos. ' • 

Acostumado a u :.r o leito de Procusto, reduzindo a realidade aos 
paradigmas que tem na'cabeça, não podia o Superintendente argumen-
tar de outro modo. 

Lê-se no Parecer: Muitas vezes, uma propriedade não adjacente 
á estrada, é por esta grandemente valorizada, ao passo que a proprieda-
de, cortada nos fundos por uma estrada de que não se serve, faz suas 
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comunicações por uma segunda estrada, que passa mais proximo da 
frente. 

A primeira propriedade não paga a estrada, de que se serve · a 
segu~da paga duas es~adas, só se aproveitando de uma".- ' 
. Confesso que nao compreendi bem o ser. Relator" diz o Supe-

rmtendente" (pag. 153). ' 
Compreendeu, sim. Não seja injusto comsigo mesmo. Tanto com-

preendeu, gue ar~mentou contra, embora desorientadamente. 
S. Exc~a. admite a primeira hipotese, mais, invoca a compensação 

pela necessid_ade de um rc;tma!, do gasto de gasolina, etc. 
Quanto a segunda, so lhe parece possível no caso de duas estra-

?.as entre os dous mesmos pontos. Ora, essa situação é frequente nas vi-
smhanças dos entroncame_ntos. M~s, S. Excia. não se aperta e diz logo 
que, nesse_ ca_so, a propnedade fica duplamente valorizada. Como se 
es~a valon~açao, a qu~ o. Superintendente constantemente se refere, 
~dmnta mmto ao_ propr:etano que não possa vender as suas terras, se-
Ja ~orque dela VIve, seJa porque não encontra negocio I Fresca valori-
zaçao r 

_Afinal, o sr. Superint~ndente não está muito longe de concordar 
comJ~o, porquanto, ao afirmar que as propriedades são tanto mais 
valonzadas quanto mais proximas da estrada, acrescenta suavemente: 
« de um modo geral " (pag. 153.) Ele quer garantir a retirada. 

q S~perintendente cita o . meu Parecer: "Nos Estados--Unidos, a 
e~pe~!eTlcm t~m condenado o .sistema de taxação da propriedade mar-
gm~ · E rephca: Ha engano do sr. Redator. Nos Estados-Unidos a ta-
xaçao dos terr~nos mar~.nais ainda é (•) muito usada, sob diferentes 
f<?rmas, em vanos Estados . (pag. 1596). Diz mais que essas taxas «são 
amda usadas_. nos Estc:dos-U_nidos_. e em muitos outros países » (.pag. 
161) o S. Excm. _faz ~ntao vanas. Citações. Observarei o seguinte: 

1 . - ~u nao disse que ~ sistema em apreço não é empregado nos 
Estados-Umdos ou que lá está abandonado DI·sse apenas . . _ , . · que a expe-
nen~Ia o_ 1.em. co~denado lá: E diferente. Mas, assim provocado, s. 
Excia · nao qws deiXar no olvido as citações. Pois eu mesmo citei exem-
plos dos Estados-Unidos, no Parecer! 

Voltarei mais tarde a este assunto. 
. 2o. -O Superintende':lte, sim é que disse estar sendo abandonado 

o s~stema nos ~stados-Umdos . Quando se diz que um sistema ainda é 
muzto u~ado, da-se entender que já o foi mais, e que vai em declínio 0 
subcons1ente de S. Excia. não o deixou faltar á verdade · 

_Continúa o Superintendente: Mesmo, porém que est~ taxação tives-
e _sido c~:mdenada nos Estados-Unidos, como afirmou o Relator, isto não 
sem~ motiv~ para. cond~na-la . no nosso pais, onde as condições eco-
nomicas e fiJ?anCeiras sao mmto diferentes". (pag. 157). 

O Supe~mtenden~e traz tu~o do estrangeiro; resolve questões con-
~r~tas de Mrnas-Gerrus com Citações de autores que talvez nenhuma 
tdea te~am d<_> nosso Estado, ou conclusões de congressos que de nós 
talvez nao cogitaram. E só agora, quando não lhe correram a feição as 

(') O grifo é meu. 
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cousas, concorda em reconhecer que as nossas condições são diferen-
tes dos Estados-Unidos; mas, só o fez para não prejudicar o seu acare-
ciado plano I 

S. Excia. só disse, entretanto, meia verdade. Acredito que S. Excia. 
não adote a filosofia da Histeria, da escola marxista, e nesse caso, na 
resolução dos grandes problemas, não deve considerar apenas os 
fatores economicos e financeiros ("). Para mim, o maior valor é o 
proprio homem ; não levo, pois, em conta só os fatores economicos, 
Direi, portanto, que diferentes são as condições economicas e financei-
ras, a raça, educação, habitos, tendencias, etc. 

Esse é meu ponto de vista. àevemos resolver todas essas questões, 
aproveitando certamente a sabedoria e a experiencia dos outros povos, 
mas, para o Brasil, dando-lhes soluções brasileiras, soluções exequiveis 
no Brasil. 

O sr. Superintendente nunca saiu do Brasil, e pensa que, lá fóra, 
tudo é melhor do que aqui, ou que, pelo menos, basta introduzir aqui o 
que de bom se encontra lár- para que tudo aqui fique bom. Esse ·é um 
erro, que nos tem sido extrem~ente funesto. 

E' interessante, porém, que, quando os exemplos estrangeiros são 
favoraveis ao plano de S. Excia. , é preciso adota-los aqui, de qualquer 
modo, e atrazado será, quem pensar diversamente; quando desfavora-
veis, então invoca-se a düerença de situações. 

Em seguida, até a pag. 163, S. Excia. faz citações e comentarios e 
fala em um negocio de escrupulo postumo, de minha parte, que me in-
trigou bastante; mas, êle lá deve saber, o que seja isso. 

Na pag. 168. afirma que, depois de um calculo longo e confuso, 
concluí que o possuidor de terras no valor de 1 :000$000 por alqueire, 
na margem da estrada, estaria sujeito a 1:261$000 por quilometro-ano. 
E diz: «Exprimindo-se assim S. Excia. faz acreditar que esta contribui-
ção por q:1ilometro-ano será devida exclusivamente ás taxas de testada 
e que este novo onus anual será causado pela lei do Fundo Rodovia-
rio. Não é precisamente isto. Em primeiro lugar, o s. Relator toma como 
exemplo um dos casos mais difíceis de se encontrar na pratica ; - o de 
um proprietario cujos terrenos compreendidos nas tres faixas têm valor 
constante de 1:000$000 por alqueire. Em segundo lugar a contribui-
ção devida ás taxas de testada, mesmo neste caso esporadico, não 
chega á metade da importancia indicada por S. Excia. E' o que o Re-
lator soma á contribuição devida ás taxas de testada a contribuição 
relativa ao imposto territorial, com sua base fixa e a base ad-valorem, 
ainda adiciona o acrescimo relativo á taxa rodoviaria, que não sabe-
mos si S. Excia. condenou ou não. Ora, só a taxa do imposto territo-
rial é de 0,6°/0 , ao passo que a maior taxa proposta para os terrenos 
maTginais é de 0,4°/0 • Querendo chegar a um valor impressionante, S. 
Excia. soma todas as contribuições que oneram ou venham a onerar os 
proprietarios, e apresenta confusamente o total obtido, de modo a causar 

(") Para Karl Marx: Die Produ.ktionsweise des materiellen Lebens bedingt 
den sozialen, politischen und ireistigen Lebensprozess . Kiefi: Sozialismus und Re-
Iigion, 1920. 
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:f:v~J~ ao~espirito~ despr~venidos, ?om uma importancla relativamente 
. · em assim, porem, S. Excia. alcança esse objetivo Fa amos 

porem, o calculo ~o~ j~steza, mesmo para este caso especialissimo ~ ve·a~ 
mos a exata contnbmçao por quilometro-ano, devida ás taxas de t~stada : 
1 a f . 4.000.000 

· aiXa : 48.400 X 1 :000$000 X 0,004 == 330$560 

2.000.000 
l.a faixa: --:-48-.400-- X 1:000$000 X 0,002 == 82$640 

3 
2.000.000 

.a faixa: --:-48-.00-0- X 1:000$000 X 0,001 == 454$520 

. Total 454$520•. 
O o Sup~rm~endente é um homem de coragem, como vou mostrar 

1 _0001~/VV'\ Nao e e:cato que eu tenha tomado como base 0 alqueire ·de 
· ~· . Tomei como. base o alqueire de 100$000, preço considera-

do mru_s baiXo, na propr~a tabela que acompanha o projeto. 
êle FOI so~re esse ~queue de 100$000 que fiz meus calculos. Sobre 

• ha paglma. e meia no Parecer. Referi-me, depois, ao resultado no 
cas~ do aqueue de 500~, e afinal no caso do alqueire de 1:000$000 
relativ~en!e ~o qual so ha uma referenda, em uma linha apenas. ' 

2: -:-Nao e 
0 
exato que, nos ~eus calculos, eu tenha incluído a taxa 

~~~-oVIariaA de _1 I o· Ou o Supenl!tendente não fez os calculos ou não 

V 
~ de boa fe. ....,o que houve, f01 apenas um equivoco muito simples 

eJamos. · 
. Supuz ? c3:so do alqueire de 100$000, só na 1.a faixa; e calculei o 
Imposto terntonal e a taxa de testada: 

~mpost? ad-valorem: 100$000 X 0,006 . . . . . . . . . . . . == $600 
axa fixa . ... . ..•. . · . . $100 

Total ... . . . . . . .. : . . : .' .".". ·: . .". · .. ·:. ·. ·. ·:. ·. ·. · · · . · · • $700 
Abatimento de 20° I 0 para benfeitorias .••... . ·: . ·. ·:. ~ · $140 
Imposto territoriaria . . . . . . . . • . . . . . . . $560 Tax d · .. . · • · • • · · ·. · • · a ro ov~ana . . . . . . . . . . . . . . • $400 T . • ..• .. •.• . • •. . . 

otal. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $960 
_ O calculo estél certo, mas eu deveria ter dito - taxa de testada e 

nao-taxa rodoviaria. 
_ ~i S .. Excia. lesse com atenção ou refizesse os calculos veria que 

~ao mclm a taxa de .1 ° I o; veria que, na 1. a faixa, um ~lqueíre de 
00$000 paga $400, e_ e _esta .a quantia que figura nos meus calculas. 
. Analogamente, nao mclw a taxa rodoviaria no caso do alqueire de 

1.000$000. 
3.o-Não é exato que eu tenha dado como resultado das taxas 0 

que era resulta~o da soma das taxas e do imposto territorial. O ~eu 
pensamento esta bem claro. 
. No me~ p~imeiro calculo, figurei o alqueire de 100$000; calculei 0 
Impo~to ~ernt~rial e . a taxa de testada, e somei esses resultados mas 
sem 1ludu, pois, esta tudo bem claro, especificado e discriminado ' 

Sup~z depois um alqueire de 100$000, estendendo-se ás tres. faixas 
e ~alcule1 que a contribuição só pela taxa de testada era de $275 De~ 
p01s, mostrei que proprietario dessas terras, na extensão de um ·quilo-
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metro ao longo da estrada, pagaria 45$450 por anno, só pela taxa de 
testada; e acrescentei : 'Com o imposto territorial, teríamos: 138 000 por 
quilometro-ano. 

Onde,fois, o desejo, a intenção de enganar os desprevenidos? Onde 
a mistura confusão ? 

Mais adiante, escrevo: Na hipotese do alqueire de 500$000 abran-
gendo as tres faixas, incluindo o Imposto territorial, teríamos 637$000 
por quilometro-ano. No caso do alqueire de 1:000 000, teríamos, nas 
mesmas condições, 1 :261$000•. Nas mesmas condições, isto é, inclu-
indo o imposto territorial, 

Onde, repito, o desejo, a intenção de iludir os incautos? 
S. Excia., sim, é que quer enganar. Com efeito, era meu objetivo, 

além de mostrar em quanto importava a taxa de testada, mostrar tam-
bem a quanto ia elevar-se o onus total do proprietario; e, por isso, cal-
culava as duas importancias, imposto e taxa, e somava-as. O proprio 
sr. Superintendente acha relativamente elevadas aquelas somas, mas 
quer que se iludam os incautos, pois, não quer que lhes fale eu no onus 
total. Assim, dirá êle: O proprietario, nas condições figurádas, pagará de 
fato, 1:261$000 por quilonietro-ano; isso, porém, não é comigo; a taxa 
de testada exige só 454$520, o resto é com o imposto territorial•. Mas, · 
o que inte!'essa ao proprietario é o total a pagar. 

Si eu tivesse incluído a taxa rodoviaria, teríamos, como onus total 
para o proprietario das tres faixas, na extensão de um quilometro, por 
ano, a importancia de 138$940 no caso do alqueire de 100$000, e de 
1:269$222, no caso de 1:000$000. 

4.0 -Não é exato que sejam os meus calculas longos e confusos. 
Vou comparar o meu processo com o de S . Excia, que vimos. 

No caso de que se trata, noto que, em largura, a 1.8 faixa é um 
meio e as duas outras um quarto da total. Portanto, como ha uma taxa 
para cada faixa, conhecido o preço do alqueire, toma-se a metade deste 
na primeira faixa, um quarto em cada uma das outras, e multiplicam-se 
essas frações pelas taxas. No Parecer, fiz esse calculo para o alqueire 
de 100$000; vou faze-lo agora para o de 1:000$000. Bastaria multipli-
·car o resultado por 10, mas, quero mostrar como dispuz o calculo: 

l.a faixa: 500$000 X 0,004 . .. . · · .. · · · · · · · · . · . . . . . == 2$000 
2.a " : 250$000 X 0,002 .. . . . . · · .. · . •. · · · · · · • • • = $400 
3.a " : 250$000 X 0,001 . · . . · • • . · . • • · • • · • · • · • · • == $250 

Total. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2$750 
Tal é a importancia por alqueire-ano, para o proprietario das tres 

faixas. Mas, esse alqueire terá uma testada de 
48.400 
8

_
000 

== 6,W050 Qa estrada. 

Podemos, pois, dizer que esse proprietario pagará 2$750 por ano 
por 6,moso de frente na estrada; e, si a propriedade se extender por um 
quilometro, elle pagará: 

2$750 
6,050 X 1.000 = 454$545. 



D o t t o $ 48.400 Ire amen e, seria ; 2 750 X 
8

_
000 

x 1.000 == 454$545 por quilo-
metro-a_no. S, Excia. encontrou : 454$520. 

. O 1mposto territorial é de 4$880 por alqueire-ano ou 806~611 
quilometro-ano : • "' por 

O total devido pelo proprietario seria, por quilometro-ano . 
Taxa de test~d~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454$545 
Imposto temtor1al. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 806$611 

Total . . .. .. . .. . . .... .. . ..... . 
No Parecer, digo: 1:261$000. · · · · · · · 1:261$156 

Haverá grande diferença entre os dous caminhos? Onde a d 
ra? Onde_ a _co~são? O Superintendente, para chegar ao resu~~~
fez 9 multipbcaçoes (as _ul~ma~ sendo de numéros grandes), 3 divisões ~ 
1 soma. Eu fa~o 4. multiplicaçoes faceis, 2 divisões e 1 soma. 

Qual o mrus Simples, o meu processo ou o do Superintendente? 

C Fui a~rs~do pelo Superintendente de apresentar falsamente a ques-
ao, para I udu os desprevenidos. Mostrei a sem razão do critico 0 Aual, para Vchegar a tanto, alterou palavras minhas e ·truncou mesm'o 0 arecer. amos agora ver, si sou eu, quem quer iludir. 

No meu Pa~e~er, chamei a atenção sobre um erro, que se me de-
parava na ~xpos_Içao de motivos, de que vinha precedido o projeto. 
Ess~ expos1çao e subscrita pelo então Secretario da Agricultura· é claro 
por~m, q~e ele se louvou ,nos seus técnicos; e os técnicos res~mem-s~ 
no ~permtendente, que não admite perto dele, quem fale em F. R., sal-
vo SI fôr para ~oncordar com a sua abalisada opinião. 

Como se ve no Parecer, dei a esse erro o nome suave de equivoco. 
Certamente esse erro de palmatoria não é o resultado da má fé e nem 
como ~ o apre~ente_i. Certo é, porém, que, não refazendo os ~cuJos 
respectivos, 9 leitor e arrastado a formar uma idéa completamente erro-
nea em relaçao ao onus acarretado pela tal F. R., suppondo-o muito pe-queno. 

Sobre esse assunto, o Superintendeute que é o pae da criança pas-
sou como gato _sob~e brazas. Vejamos. Diz a exposição: Dada 'a hi-
~otese do_propnetano ser dono das tres faixas marginais, na extensão 
de UJ?l _qmlometro, m~s de terem as terras valor que as coloque acima 

o mmtmo estabelecido, a responsabilidade do mesmo será para: 
a) Alqueire do valor de 100$000 $275 ano 
b)) > " " ,. 200$000 o $550 ,. 
c ,. ,. ,. > 300$000 $825 ,. 
d) ,. " ,. 400$000 1$100 
e) ,. ,. ,. " 500$000 1$335 
f) " ,. ,. 600$000 1$650 
&~ ,. : : ,. 700$000 1$925 
') 800$000 2$200 ,. ! " ,. ,. ,. 900$000 2$475 ,. 
J) ,. ,. ,. ,. 1 :000$000 2$750 ,. 

,. 
,. 
,. 
,. 
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E' quasi impossível, em terrenos valorizados, que haja proprietarios 
de extensão de um quilometro com oito quilometros de fundo para 
cada lado•. (pag. 88). 

-Quem lêr essa tabela concluirá, muito legitimamente, que o onus 
é insignificante. . 

Com efeito, a propriedade abrangendo as tres faixas e se extenden_-
do por um quilometro de estrada, estará sujeita a 2$750 por ano, na 
hipotese de alqueire de 1:000$000, preço raro. 

Além disso, a observação seguinte á tabela contribue para agravar 
a ilusão, porque dá a entender que a tabela se refere a uma proprieda-
de se extendendo pelas tres faixas em uma e outra margem. Ora, nessa 
hipotese, que não está clara nas palavras que precedem a tabela, mas 
póde presumir-se nas que a 'seguem, deveríamos duplicar aqueles nu-
meros. 

No Parecer mostrei o equivoco. Um alqueire de terras abrangen-
do as tres faixas numa das margens, isto é, com 8 Km. de fundo, terá 
uma testada da 6,m05 na estrada. E' por essa testada que o proprieta-
rio deverá pagar $275 no caso de alqueire de 100$000, e 2$750, no 
caso de alqueire de 1:000$000, por ano. Si essa propriedade se exten-
der por 1 Km. ao longo da estrada, o proprietario terá de pagar, nos 
dous casos figurados, 45$450 e 450$540, respectivamente. E, si adicio-
narmos o imposto territorial, teremos: 138$000 e 1:261$000, respectiva-
mente. No caso das tres faixas em urna ou outra margem, teremos 
que duplicar esses valores: 268$000 e 2:522$000. 

E' ou não é muitíssimo diferente ? 
Seudo o meu l!arecer um trabalho de bôa fé, não fui capaz de ver 

má fé nos outros. O mesmo não acontece com o Superintendente, cuja 
icterícia mental o leva a descobrir má fé nos meus argumentos e até nos 
meus calculos. 

. Deverei agora acreditar que o Superintendente iludiu o Secretario 
da Agricultura, para iludir por intermedio deste o publico, com urna re-
presentação falsa do monstro ? Não; não o suponho capaz disso. Vê, 
porém, o Superintendente no que se mete, com as suas facilidades em 
julgar os seus colegas e professores, só porque não lhe gabam os planos. 
7u l'as voulu, George Dandin, tu l'as voulu. 

Na pag. 162, interpela-me o Superintendente: 
Eu queria que S. Excia. me dissesse qual o imposto ou taxa que, 

considerado isoladamente em si mesmo, não é injusto • . O Superinten-
dente é o homem do absoluto. Então tudo quanto é imposto e taxa, 
em si m.esmo, é injusto?. Consequentemente, injusta em si mesma se-
ria a propria sociedade. 

Vou dar um exemplo: A taxa postal, que o Superintendente diz in-
justíssima, julgo justíssima Posso achai-a, ás vezes, exagerada, mas in-
justa, não. Quereria o Superintendente, o homem da especialização da 
receita, que o serviço dos correios fosse coberto por impostos indiretos ? 
Significa que ele quer especialização, taxa direta, só no seu caso, só para 
rodovias; no resto, que se arrumem I 
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Acrescenta o Superintendente: A propria taxação da gasolina, ai~ 
cool e combustíveis, que é considerada uma das mais perfeitas formas 
de imposição tributaria e que S. Excia. lembra. com tanto entusiasmo, 
como idéa sua, embora conste do projeto, tem o seu lado injusto » 
(pag. 162). 

Parece que o Superintendente se julga roubado, quando alguem se 
mete nesta questão de F. R.; pois, irrita~se e ofende logo o adversario. 
Quando afirma, que apresentei a taxação sobre o combustível, com en~ 
tusiasmo, como idéa-nrinha, o Sr. Superintendente ... , como deverei di~ 
zer ?... engana~se. E, além de enganar~se, confia na imbecilidade que 
julga presumível do leitor. 

Com efeito, ele reproduz no seu livro o meu Parecer; e, entretanto, 
a todo o momento, faz referendas inexatas ao mesmo, trunca frases. 
adultera intenções e chega a falsificar o que lâ está. 

Ora, felizmente, a categoria de leitores a que esta questão possa 
interessar, não se deixarâ engazopar assim tão facilmente. 

Vejamos. Vinha eu examinando varias taxas e emitindo sobre elas 
a minha opinião, erronea talvez, mas clara, simples e sincera. Disse en~ 
tão: No caso de veículos automotores, a taxação sobre o combustível 
é, evidentemente, a mais racional e equitativa de todas. O consumo de 
gasolina, etc. é proporcional tanto ao peso transportado pelo veiculo 
como â frequencia com que o mesmo transita na estrada". E' só isso, 
que ha no Earecer. 

Em conciencia: Onde o meu entusiasmo; e, sobretudo, onde a preo~ 
cupação de dar aquilo como idéa minha? - Logo acima, referia~me á 
taxa de licença, emitindo sobre ela a minha opinião; dei~a, então, como 
minha? · 

Quando o Superintendente não consegue desfazer o que se lhe opõe. 
deixa pelo menos um vestig:o de sua individualidade : maltrata. alfineta, 
ofende. 

Quer parecer~se com aqueles indivíduos perversos que, quando não 
pode:n destruir uma cousa, pelo menos fazem ali o que o imperador 
Constantino Copronymo fez na pia batismal, e de que lhe adveiu o so-
brenome. 

O Superintendente procura demonstrar que essa idéa minha de ta-
xar combustível, ctem o seu lado injusto, si nos lembrarmos dos moto-
res a gasolina e a oleo das maquinas fixas, das lanchas e dos barcos, 
dos aeroplanos e dos locomoveis, que não se utilisam da estrada». (pag. 
162). Embora orgulhoso, como professor de maquinas termicas, em ver 
o Superintendente lembrar-me as maquinas, cujo estudo fez comigo, 
julgo que está perdendo tempo com essa enumeração e com as o~tras 
considerações, que acrescentou. Leia de novo o Parecer, lá está: a 
mais racional e equitativa de iodas, e não a unica racional e equitativa. 

Em absoluto, não ha imposto perfeito, não ha taxa perfeita. E, aliâs, 
no mundo, nada ha perfeito. Confundindo dificuldade de encontrar uma 
taxação perfeita com a justiça da mesma, é que o Superintendente diz 
injustos, em si mesmos, todos os impostos e taxas. 
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Lê-se na pag. 173: Para demonstrar a impraticabilidade do siste-
ma, o Sr. Relator pergunta: •Como serâ possível determinar, em cada 
propriedade, as porções abrangidas pelas tres categorias de faixas"? 
Excuso-me de responder. S. Excia., além de bacharel, é engenheiro, 
cet:tamente não quererâ que eu indique aqui como se tevanta uma plan~a 
ou como se faz um cadastro». 

Peço licençá para um aparte. Eu não lhe perguntei nada. No exer-
cido de minhas atribuições e cumprimento dos meus deveres, no Con~ 
selho Consultivo, emiti um parecer, onde vem aquela interrogação. Si 
S. Excia. espontaneamente se julga sempre visado, em tudo que se di~ 
ga sobre F. R., dâ um mau sintoma do seu equilibrio mental. Mas, 
continuemos. 

«Diz ainda o Relator, que «ninguem irâ, para pagar esse imposto, 
levantar uma planta e empregar o planímetro ou a formula de Simpson», 
Ora, a planta só não serâ levantada, si ela jâ existir. Que poderá obs-
tar a este levantamento? Quanto ao planímetro e â formula de Simpson, 
é provavel que não sejr;~. necessario o seu emprego, porque ha outros 
metodos de avaliação de areas ». (pag. 173). 

Vamos por partes. 
1. 0 O Superintendente deve lembrar-se de que, nas minhas aulas 

costumava repetir: Qualquer que seja a sua especialidade, deve o en-
genheiro ser sempre um bom topografo. De outro lado, é bem possível 
que, apezar de não ser essa a minha especialidade, eu tenha medido e 
dividido mais âreas do que o Superintendente. Portanto, dão em falso 
as suas considerações, com todas as suas pontas. 

2. 0 O Superintendente extranha que um engenheiro fale em im· 
possibilidade de medir-se uma area. S. Excia. ignora, que ha tres es-
pecies de impossibilidade-metafisica, fisica e moral. 

No assunto que temos em presença, a impossibmdade acima referi-
da só póde ser de ordem moral; isso é evidente para todo espírito que 
não leve ao caso as fumaças do Superintendente. Sei que se pode fa-
zer esse levantamento do terreno; e, aliás, bastarâ para isso um gamela 
avisado . 

Mas, nós não estamos no mundo da lua. 
A planta levanta~se: diz o Superintendente. 
Mas, quem a levantarâ? O Estado? E' muito bonito para um Esta~ 

do, que mal tem podido alimentar um serviço geographico absolutamen-
te insufficiente. 

Quererá obrigar o proprietario a fazer esse levantamento ? Então, 
voltarei tristemente os meus olhos para o Asilo «Raul-Soares", onde tal-
vez haja algum logar vago, a espera de quem propuzer tal medida. 

3. 0 Ha outros metodos de avaliação das areas, diz o Superinten~ 
dente. - Vê-se, que ele não quiz ficar atroz, e entendeu de mostrar a 
sua ciencia: Nós quoque gens sumus et cavalgare sabemus. 

·Si existir alguma dificuldade, esta é a mesma ou menor que a 
existente para a cobrança do imposto territorial •. (pag. 172). 

A objeção é esta: O imposto territorial é cobrado por alqueire, não 
havendo, entretanto, planta do terreno.- - Essa objeção já está respondi-
da no Parecer. No caso desse imposto, é facil, relativamente, a cobran-

9 
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ça. Não ha proprietsrio que, mesmo sem uma planta, não conhe~a _ o 
numero de alqueires de sua propriedade, ás vezes, com bastante exat1dao. 

Sabem-no tambem os visinhos, disse eu. 
O Coletor extrairá facilmente o talão. Em se tratando das taxas de 

testada, o caso muda completamente de figura. Com efeito, o propri~
tario sabe quantos alqueires tem, mas não sabe por onde passam as h-
nhas paralelas á estrada, delimitando as tres faixas, nem quanto do seu 
terreno fi ca dentro delas. Pelas irregularidades da estrada e das divisas, 
poderá a propriedade aqui co~:>rir as tres faixas, ali. só dua.s, acol~ . u!lla, 
mais além nenhuma. Havera vendas de terras, mventar10s, dtVIsoes. 

E dizer que, neste caso, a dificuldade é a mesma ou menor que no 
do imposto territorial! 

As afirmações do Superintendente denotam um estado de espírito 
bastante singular! 

Diz o Superintendente que eu afirmo e reafirmo ser o ~istem~ im: 
praticavel, não podendo ser aceito; e acre~centa: Esta con~Idera!ao,. SI 
fosse verdadeira, eliminaria de principio qualquer outra cons1deraçao dis-
pensando o longo trabalho, que teve S. E~cia •,. . (pag. 172). . 

E' bôa essa! Eu não deduzo conclusoes sem fazer estudos; e, so 
depois de examinar detidamente o assunto, chegu~i a uma conclusã_? 
contraria ao plano. Num Parecer, devo dar as razoes que me conduzi-
ram a esse resultado. 

O Superintendente dispensaria o meu longo trabalho. 
Ora essa! Não o escrevi para ele; escrevi-o para o Conselho Con-

sultivo, no cumprimento do dever. 
Além de tudo lembre-se o Superintendente de que me acusou de 

ter feito estudos apressados. Preso por ter cão, preso por não ter cão. 

•Mas, ha completo enga':lo doS~. Relato!. O ~istema não é ne~ 
pode ser praticavel, tanto assim que Já tem Sido aplicado sob for~a mais 
complicada, em v~rios outros paises, desde ~927, como most~e1 no .ca-
pitulo V. Porque só em Minas-Gerais este sistema ha de ser tmpratica-
vel?• (pag. 172). Já me tenho referido a e.ssa nefasta .tend~ncia, de 
aplicar aqui, o que se julga bom no estrangeuo. Voltare. mais tarde a 
esse assunto. 

•Finalmente o Sr. Relátor acha que •si fôr necessorio onerar a 
propriedade, qu~ o seja sob a forma de um re.forço no imposto territ?-
rial, podendo-se quanto a propriedade margmal, .a_do.tar um dos tres 
meios: aumentar a taxa fixa, ou, o que parece. f!IaiS simple~ e menoos 
pesado, suprimir para essa propriedade o beneficio da reduçao de 20 I o 
para levar em conta as bemfeitorias • (pag. 173)•. . . 

O Superintendente acha bom o aumento do imposto terntonal. P~
dera! Aumentar é com ele. • Quanto á segunda parte, confesso que na o 
compreendo o Sr. Relator", diz ele. Compreendeu perfeitamente, e tanto 
compreendeu que julgou descobrir uma contradição no meu modo de 
pensar. Como pode encontrar contradição, no qu~ não compr~endeu? 
Leia a Critica da razão pratica, de Kant, em alemao, e venha dizer-me, 
si é capaz, onde está a contradição . 
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Só se póde achar certo ou errado, contraditorio ou harmonico, o que 
se compreendeu. 

CJémenceau dizia estar entre dous políticos (e citava dous nomes 
de grande destaque), dos quaes, o primeiro sabia tudo e não compreen-
dia nada, e o segundo, ao contrario, nada sabia e compreendia tudo. O 
Superintendente é da primeira catégoria. 

Na opinião de S. Excia., dizendo eu estar pronto, si necessario, a 
aceitar um reforço no imposto territorial nas propriedades marginais, es-
tou em contradição comigo mesmo. E' pergunta, triunfante: S. Excia. 
condenou, ou não, o sistema de taxação dos terrenos marginais? c Si 
condenou, não póde propôr e se aumento; si não condenou, •está 
de acôrdo com o sistema proposto pelo Governo e em franca contradi-
ção com o que disse•. (pag. 175). 

Que perspicacia! Que finura ! 
Examinemos o caso. 
Em parte alguma do meu Parecer, emiti uma opinião rígida, inflexi-

vel e absoluta sobre a creação de novas taxas ou reforço das antigas. 
Prefiro o reforço de um imposto ou taxa antigos á creação de novos, por 
motivos que qualquer pessôa medianamente versada em questões de · 
administração e de finanças, conhece. Contra uma co usa, apenas, me 
tenho manifestado irredutivelmente, é a creação de um fundo especial 
para ser entregue a um departamento, •indepeudente de qualquer outra 
atividade administrativa• , arrecadando impostos e fazendo emprestimos 
e, como virá naturalmente depois, emitindo. E' essa calamidade que de-
sejo afastar do meu Estado, tenha ou não esse sistema dado bons resul-
tados nos paizes que o Superintendente citou. Citou, é verdade, mas um 
pouco titubeante, pois, deante de afirmações em contrario, ele sae com 
um - ainda é, ainda existe - de todo contraproducente. 

Eis o meu modo de ver, claro e preciso. 
Quanto ao mais, não. Por isso escrevi no Parecer: Si, pela pre-

mencia do momento, for necessario onerar essa propriedade, que o seja 
sob forma de um reforço, no imposto territorial • . E esse reforço, referi-
o á propriedade marginal, á que fôr servida por estrada, mas sem a 
consideração de faixas nem a multiplicidade de taxas. 

Está bem claro. Contradição, só a pode descobrir o Superintenden-
te, por pertencer á primeira categoria de que fala Clémenceau. 

No Conselho Consultivo, mais de uma vez, tenho deixado a minha 
opinião para adotar a de outros colegas. Não tenho opiniões absolutas. 
Tolerancia não é contradição. 

Na pag. 177, passou o Superintendente a examinar as taxas. O Con-
selho Consultivo julgou-as exageradas ; ele, não. Por que? Por três mo-
tivos, resumidos em três citações: uma, de Thomas Mac Donald, •o 
provéto engenheiro que dirige o • Bureau o f Publics Roads ,. dos Esta-
dos Unidos, o qual • tem uma frase celebre (?), que responde sintetica-
mente a qualquer arguição contra o estabelecimento de taxas (ora, trata-
se do valor delas e não delas propriamente) sobre os proprietarios de 
automoveis para fins rodoviarios. E' a seguinte : Custa mais caro ter 
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estradas más do que estradas bôas». (*); outra «do eminente engenhei~ 
r? ~e estradas, Mr. Ch!lrles M. Babcock, chefe do departamento Rodo~ 
VIariO do_ Estad_o de Mmesota (E. U. da America), no seu trabalho-Pro~ 
blemas financeiros de estradas nos Estados Unidos•; a ultima, de H. 
Connel, «Chefe das estradas de rodagem da Pennsylvania». 
~ Depois dessas citaç-e~, o povo mineiro ficará satisfeito, porque, si 

for escorchado pelo Supermtendente, se~lô-á de acôrdo com as melho~ 
res autoridades na materia. Provavelmente, si tais autoridades viessem 
aqui e estudassem as no~sas condições, não pensariam do mesmo modo· 
mas, estão longe e o seu interprete é o Superintendente. ' 

De um sujeito difícil no pagamento de suas dividas, mas extrema-
mente amavel e sedutor, dizia o cobrador, ao lhe sair da casa: Ele não 
paga, mas a gente sai encantado I ---

Çhegamos, afinal, ao capitulo das conclusões, onde o Superintenden-
te vai entoar o seu : 

Exegi monumentum mre perennius. 
Regalique S'l·tu pyramidum altius. 
fiz essa citação latina em homenagem a S. Excia.; e passo adiante. 
Três são as conclusões. 
1.0 

- Do exposto nos capítulos I, II, III e IV, se conclue que os 
argumentos do Sr. Relator, no primeiro capitulo do seu parecer apenas, 
servem para fazer resaltar as vantagens e mesmo a necessidade da crea-
ção do Fundo do Rodoviario em nosso Estado, embora a sua conclusão 
tenha sido o contrario ». (pag. 185). 

Então, porque tanto barulho ? Porque estão as suas frases recheia~ 
das de farofia, inçadas de citaçoes em todas a linguas, entrecortadas 
de fina ironia, soberano desdem e supremo enfado? Era só agrade-
cer~me. 

Na realidade, está o Superintendente a parecer com esses meninos 
que, depois de apanhar, saem correndo e gritando : Conheceu? Viu 
para quanto presto? 

11 - Do exposto no capitulo V se conclue que os motivos aduzidos 
pelo Sr. Relator, no segundo capitulo do seu parecer, tendo resultado de 
~~ estudo apressado e insuficiente. do assunto, são ilusorios e não jus-
tificam absolutamente a recusa do sistema de taxação proposto pelo Go~ 
verno ». (pag. 185). 

O Superintendente é um argumentador das duzias l Precisa estudar 
um pouco de Logica. 

Si os meus motivos, tendo resultado, ou o que é o mesmo, - por 
terem resultado - de um estudo apressado e insuficiente, são ilusorios 
e não justificam a recusa do sistema, segue-se que, a contrario sensu, si 
resultassem de um estudo demorado e suficiente do assunto, não seriam 
ilusorios e justificariam a recusa I 

E é um homem destes, que não sabe exprimir bem o proprio pensa~ 
mento, que me veem acusar de haver argumentado contra o meu pro~ 
prio modo de ver! 

A frase que conheço de Mac Donald é um pouco diferente : /t custs less to 
build roads than it does to do without them . (Engineering News Record, 2-1. 0

-

30, pag . 9). 
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Não bastaria dizer simplesmente, contra mim: O Sr. Relator, apezar 
dos seus esforços e habilidade, não conseguiu provar os defeitos, que 
pretendeu descobrir no sistema•? 

ill - Do estudo ~o terceiro capitulo do referido parecer se conclue, 
pelo exposto nos capitulas VI e VII. 

!1)-que as taxas propostas pelo governo, examinadas sob o ponto 
de VIsta do pagamento que representam, não são absolutamente absur~ 
das, nem mesmo excessivas. A sua redução só se poderá justificar com 
o fim de atender á crise economico~financeira que pesa sobre o Estado. 

b)-que o sistema proposto pelo ilustre Relator, para financiàmento 
das estradas de rodagem, além de não resolver o problema economico em 
questão, não afastaria a imaginaria inexequibilidade do sistema de taxa~ 
ção dos terrenos marginais proposto pelo Governo • . (pag. 186). 

Louvores sejam dados ao Superintendente, pelo fato de reconhecer 
que ha uma crise, e que esta justificará uma redução nas taxas. E' já al-
guma cousa. Passando á segunda parte da conclusão, assinalo o erro, il~ 
lusão ou descuido do Supetintendente, pois: 

Eu não propoz sistema algum de financiamento de estradas de ro-
dagem. 

Si quizesse fazer, teria concluído, no Parecer, pela apresentação de 
um substitutivo. Ora, esse substitutivo não existe. Lá estão em claras 
as minhas 4 conclusões, concisas, imples. E' só lê-las. 

Caem por terra, em consequencia, as afirmações do Superinten-
dente, 

Releva notar que, de inicio, na pag. 1'3, disse S. Excia . que o Rela~ 
tor 4<COmbate as taxas propostas, deixando de se referir á uela aue pre-
tende apresentar mais adiante». E agora, na pag. 186, om a · mesma 
afouteza, me atribue um sistema de financiamento de estradas de roda~ 
gemI Que falta de memoria é essa, Sr. Superintendente! Será, que não 
leu o proprio livro? 

Ao finalizar, peço licença ao Sr. Superintendente para imita~lo, em~ 
bora no que tem de máu; isto é, vou destruir as conclusões ao modo 
âele, com uma citação, agora em francês: 

Sr. Superintendente, "Tous ceux que vous avez tués, seportent bien• 

Depois de concluir, o Superintendente continúa Agora, porém, 
não é só comigo. 

«Antes de terminar este estudo, tenho necessidade de responder ás 
arguições dos Srs. Conselheiros ao discutirem o projéto do Fundo Ro~ 
doviario, afim de desfazer a idéa erronea que lhes deixou no espírito o 
relatorio do conselheiro Lucio dos Santos (pag. 187). 

No Conselho Consultivo, com exceção deste criado do Superinten~ 
dente, ha figuras do mais alto valor. Encontram~se ali advogados nota~ 
veis que, além disso, têm pratica de administração, em Secretaria do Es~ 
tado ou no Conselho Deliberativo. Ha banqueiros conceituados, versa~ 
dos, portanto, em materia de finanças e em assuntos de contabilidade. 
Ha um medico e professor, de conhecido merecimento, que já esteve á 
frente do Depártamento de Saúde Publica. Ha um negociante conceitua~ 
do e acatado na sua classe e no seio da nossa sociedade. 
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. Pois be_m, sem a mínima cerimonia lã chega o pedagogo da Secre-
taria da Agricultura, e começa: Meus filhos, acercai-vos de mim. Preciso 
dar-vos uma lição. Es a materia de F. R. é muito ardua e transcendente. 
O vosso .relator é ~~ sujeit? embrulhador, dotado de imaginação; ho-
mem pengoso. DeVIeis ter fe~t?, o que fizeral!l os companheiros de Ulys-
ses, quando passaram nas VIsmhanças d Ilha das sereias conforme 
c:antou o eximi o poeta helenico, chamado Homéro, na Odisséa. Não 0 
f1zestes, e fostes engasopados pelo Relator, Sr. Conselheiro Lucia dos 
Santos. Ele tambem, apezar de muito decantado, não entendeu o caso. E' 
certo, pelo que já disse, que os argumentos dele me são favoraveis· 
quer dizer que ele argumentou de um modo e concluiu de outro. Mesm~ 
assim, ele .encheu a vossa cabeça de idéas erroneas, que vou extirpar. 
~m~;>regarei comvosco ?s metodos da Pedagogia moderna; a palmatoria 
e. so para ele: Sou .parbdari? da ~scola ativa, contanto que a vossa ati-
VIdade se de1xe gumr por m1m ate chegar, espontaneamente já se vê, 
onde eu quero chegar. 

Ris um teneatis, a miei? 

. O dr. José Bernardino e eu dissemos, que poderá a contribui\ ãO ser 
maiOr do que o valor da propriedade. 

Re~p~n?e o ~uperintendente: Pergunto eu agora: como pode ser 
a contnbmçao mru~r do que o valor da propriedade, si a taxação é «ad-
valorem?.E~ que sistema ou. em que mundo se poderá demonstrar que 
quatro rmlestmos de uma umdade podem ser maiores do que essa uni-
dade ,. (pag. 188}. 

Isso é argumentação de quem quer, permita-se-me a expressão po-
pupular, bancar o trouxa _ -

V amos por partes. 
. 1: 0-N~o have~á apenas a taxa de 0.004 por 1, pois, esta é só na 

pnme!ra faiXa; ha runda a de e 0,002 na segunda e 0,001 na terceira. O 
Supermtendente quer fazer-se de distraido. 

2. o - A terra não estará sujeita só a essa taxa de testada · h a o 
imposto territorial, com taxa fixa e taxa '·ad vaiarem"· e ha a t~a ro-
doviaria de 1 °/o sobre o imposto. Já vai crescendo a f~ação. E não é 
só isso. 

Ha o imposto sobre a renda, e esta, para o proprietario rural, sai 
da terra. Da terra deverão sair os outros impostos e taxas assim como 
as despesas de custeio, etc. ' 

E' muito diferente. Porque olhar só o F. R.? 
. . 3.0 

- Sendo a unidad~ aqui o valor da terra, é evidente que, muJ-
~PhC:ando-a por u~a quantidade menor que 1, o resultado será sempre 
mf~nor. a essa um?ade, .mesmo sem que o Superintendente cite alguma 
Antmetic~: Mas, SI ?os hvros passamos á realidade. surge uma que tão 
que mod1fica o aspéto do problema. Essa unidade-valor corresponderá 
de fato ao valor da co usa? Será exatamente, o que chamamos justo valor? 

Essa simples pergunta destroe a argumentação do Superintendente 
mostrando-lhe que não se trata aqui de um simples problema de Mate: 
matica. 

Não sei si S. Excia. conhece o caso do sujeito, que resolveu enri-
quecer em breve prazo, e, para isso, escolheu a criação de peixes. O 

ESTADO DE MINAS-GERAIS 135 

seu calculo baseava-se em duas causas - os milhões de ovos que cada 
peixe põe, em pouco tempo, e o preço do quilo da carne respectiva, no 
mercado. Matematicamente, era inatacavel o plano. No nosso caso, basta 
notar, que dous proprietarios, tendo um alqueire cada um, de terras do 
mesmo valor e adjacentes ambas á estrada, poderão pagar contribuições 
düerentes, si o terreno de um está só na primeira e o do outro se estende 
pela primeira e segunda faixas. Ora, evidentemente, o beneficio é o mes-
mo para os dous. 

Em conclusão: Em assuntos desta natureza, não se pode argumen-
tar somente com a Matematica. 

Em vez, pois, de sair deste mundo, é precisamente para êle que se 
deve olhar, nestes casos. Só o Superintendente se contentará com abstra-
ções. 

E' preciso ainda não perder de vista duas outras considerações 
de relevancia. O fazendeiro de Minas, no seu tipo media, geral, princi-
palmente o das zonas menos povoadas, é abastado apenas num sentido. 
Tem de tudo em abundancia - terras bem cultivadas, gado bovino, 
suino, cavalar, etc.; pode viver mesmo na abastança; mas, não dispõe de 
numeraria, não possue dinheiro de contado. 

Dirá o Superintendente, que lhe vai dar estrada para escoadouro da:" 
queles produtos, proporcionando-lhe recursos em dinheiro. Ora, essa es-
trada talvez já exista, sem esses resultados. Talvez, não bas e a terra si-
não para aquela situação do fazendeiro e de sua familia. Talvez fiquem 
longe os mercados, e não valha a pena tentar o transporte. Talvez se 
engane o Superintendente com as vantagens desse excesso de produ-
ção e de oferta, que pretende provocar. O mundo está na miseria e ha 
países abarrotados de stocks inuteis, chegando-se ao extremo de quei-
mai-os ou deitai-os ao mar. Ande mais devagar, nessa felicidade que pre-
tende trazer ao povo. 

A outra consideração é que a terra, entre nó , já está por demais so-
brecarregada. O proprio Governo o reconhece e confessa. 

Além do imposto territorial, ha o imposto sobre a rendo a, qual, na 
cedula G inclue os tendimentos da exploração agrícola e das industrias 
extrativas vegetal e animal. 

Na Inglaterra, em que esse imposto não é global, mas em cinco ce-
dulas, abrangendo a propriedade, não ha as taxas rodoviarias sobre as 
terras. 

Nos Estados· Unidos, em que essas taxas existem, ha urna compensa-
ção, pois, embora seja misto esse imposto, lançado sobre o capital e so-
bre a renda, o capital ocupa sempre um lugar predominante, senão uni-
co, não sendo tão onerada a propriedade como entre nós. 

Podemos dizer que o mesmo acontece na Prussia, em que o Einkom-
mensteuer é global. 

Quem quer discutir aumento de impostos e taxas, não pode ignorar 
ou desprezar essa face da questão. 

-----
Vou contar ao Superifltendente um caso. Quando construi a nossa 

casa, precisei fazer uma hipoteca, para obter 12:000$000. Pelos estatutos 
do Banco, a que recorri, exigia-se que a casa fosse avaliada em .... - - - . 
48:000$000, para que me fossse possível obter a desejada importancia, 
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um quarto do valor, mediante a hipoteca. A casa foi avaliada em .. . . .. . 
56:000$000 (com o terreno). Paguei a avaliação e mais despesas e só 
me ofereceram 10:000$0000, que recusei. Declarou-me o Diretor, que o 
Banco não era obrigado a aceitar a .avaliação (feita, aliás, por pessoa por 
êle nomeada). Assim, 12:000 000 não foram considerados inferiores a 
25°/0 de 56:000$000. 

Nessa mesma ocasião, determinado predio precisava de uma quan-
tia "x", para se pagarem os construtores. Essa quantia era exatamente 
o valor do predio. Pois bem, fez-se a avaliação em 4x, para que o mes-
mo Banco, concedendo os 25°/ o dessa avaliaÇão, em hipoteca, fornecesse 
o necessario, o total "x". 

O Superintendente tem aí, sem sair deste mundo, a prova de que 
0,25 de "x" pode ser igual a "x". 

Mostrando os Conselheiros José Bernardino, Pedro Aleixo e eu cer-
tas situações desfavoraveis de propriedades, citamos, por exemplo, o 
caso de uma propriedade na segunda ou terceira faixa, que não pode 
servir-se da estrada. 

Responde sentenciosamente o Superintendente: Os proveitos trazidos 
por uma estrada a uma propriedade não são simplesmente a vantagem 
de passar ela pelos terrenos da fazenda e de poder o fazendeiro ervir-se 
imediatamente de automoveis. São principalmente os beneficios indiretos 
consequentes da aproximação da estrada; isto é facilidade de alcançar os 
grandes mercados, o aumento do comercio, e a valorização inegavel da 
propriedade. Si o proprietapo não tira proveitos diretos da estrada, êle os 
tirará indiretamente, ainda que não queira". (pag. 189). 

Os beneficios trazidos pela estrada não resultam de "passar ela" pela 
fazenda, mas do fato da proximidade dela, em relação á fazenda. São os 
beneficios indiretos, entre os quais S. Excia inclue, em primeiro lugar, o 
beneficio "direto" de poder alcançar grandes mercados. 

Ora, a hipotese figurada era exatamente a da propriedade que, es-
tando proxima da eslrada, desta não podia servir-se. Portanto, o Superin-
tendente não respondeu cousa alguma. Fica, porém, contente, porque o 
proprietario receberá beneficios mesmo contrariado. 

Muitas vezes, a estrada desvaloriza uma propriedade, cortando-a irre-
gularmente, isolando aguadas, dificultando tapumes, etc. 

Para o pequeno proprietario, frequentissimo entre nós, para o qual 
a terra dá o estritamente necessario, que adianta essa possibilidade de 
procurar grandes mercados, maxime estando afastados? As cousa não 
se passam sempre como nas vizinhanças das grandes cidades. 

Ao Conselheiro José Bernardino que, manifestando-se de acordo co-
migo, divergia do Superintendente, diz este que aquele Conselheiro não 
estava procedendo como juiz, mas como acusador. 

Esquece o Superintendente, que se tratava de uma assembléa con-
sultiva e não de um tribunal julgador. O nosso dever é discutir os as-
suntos e sobre os mesmos manifestar a nossa opinião, sugerindo medi-
das, si assim o entendermos. 
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Aliás, ainda quando fossemos juizes, descapida seria a censura do 
ilustre Superintendente, pois, todo juiz motiva o sentença e expende 
argumentos em favor de uma parte contra a outra. 

Si dando nós as razões do nosso modo de ver, tivemos pela frente, 
tão irritado, o Superintendente, imagine-se com que furia nos viria el~ 
e com que tremuras o havíamos de receber, si nos limitassemos a uma 
condenação pura e simples, sem motivação. 

O Superintendente reconhece que, no seu plano, ha uma lado agra-
davel e outro desagradavel. Mas, para ele, os adversarios examinaram 
só o lado desagradavel. 

O Superintendente reproduz, na pag. 193, uma parte da discussão 
havida nu Conselho Consultivo. Dessa discussão se evidenciou exatamen-
te, que não havia de nossa parte idéa preconcebida. S. Excia., poré~, 
faz a sua intervenção, sempre desastrada, querendo colocar mal o um-
co Conselheiro que não foi de todo desfavoravel ao F. R. 

cNada precisaria dizer sobre a imaginaria inexequibilidade do plano, 
C:.epois da replica esmagadora do Dr. Ch~istian~ ~uimarã~s " . (_pag. 19~). 

O meu colega e amigo, Sr. Conselheiro _Chr1stiano Gmmaraes, sera o 
primeiro a ficar surpreendido com essa replica esmagadora, a que se re-
fere o furibundo Superintendente. 

Esse meu colega, com o apoio de todos nós, propoz ~m. ~studo 
mais amplo do assunto, mas declarou de modo franco: _Em pnn~1p1o; ~e
vo dizel-o estou de inteiro acôrdo com o que foi vencido na discufJsao. 
Entretanto' como o assunto é interessantíssimo e de palpitante impoitan-
cia, eu, co~ forme permite o nosso regimento, pediria vista dos ,papeis até 
a proxima sessão, com o objetivo de me esclarecer melhor ~ . ( ). . . 

Na sessão seguinte, a 13 de Fevereiro, o Sr. Conselheiro Chnstiano 
propor a nomeação de uma commissão de tecnicos p_ara es~~ar~m o 
assunto proposta unanimemente aprovada, sendo eleitos os 1a cltados 
membr'Js. 

Nessa discussão, equivoquei-me, dizendo que. a red~ ~odoviari~ de 
S. Paulo é maior do que a nossa. O Sr. Conselheiro Chnsbano Gmma-
rães divergiu, mas fe-Io sob forma dubitativa: Talvez não seja• . 

Como eu afirmasse que era, ele disse novamente: Suponho que p~s
suimos mais que S. Paulo ». Não insisti, e sei hoje que ele tem razao, 
embora não o tivesse querido afirmar positivamente. 

Tudo se passou em atmosfera de serenidade, cordialidade e eleva-
ção de vistas. . 

E tanto assim foi que não quiz contrariar aquele colega, numa afir-
mação sua, transmitindo apenas ao meu visinho no Conselho, o meu 
modo de ver. 

Disse ele «que não deveríamos, talvez, recusar cin limine • o nosso 
apoio á iniciativa do Governo ". 

Pelo art. 7.0 § 2.0 do decreto n. 20.348. de 29 de Agosto de 1931 (Co-
digo dos Intérventores), o Conselho Consultivo tem 20 dias de prazo 
maximo para emitir o seu parecer. 

(")-Ata da sessao de 11 de Fevereiro. 
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No caso em que se tornem necessarias diligencias e investigações 
demoradas, esse prazo pode ir a 30 dias. 

. Pelo nosso Regimento (art. 10, paragrafo unico), o relator tem tres 
dias de prazo e cada revisor, 24 horas. 

Ora, a distribuição dessa peça (n. 20) foi feita na sessão de 21 de 
Jan~iro. t:'l'a sessão de 30, isto é, 9 dias depois, fóra já do prazo, justifi~ 
que1 a mmha demora. 

. Na_sess~o de 11_ ?e Fevereiro, apresentei o parecer, que entrou em 
d1scussao. Tmhamos Ja ultrapassado o prazo, pois, eram decorridos 21 dias. 

. !'f~o se podia, pois, dizer com justiça, que a rejeição. ia fazer~se 
em bmme». 

O Conselheiro José Bernardino e eu achamos mais simples o siste~ 
ma adota~o em S. Paulo; mas o Superintendeucia não admite que pen~ 
semos assim. 

Or~, em S. Paulo, ha duas faixas iguais e duas taxas fixas, uma para 
cada fa~a; pe)o projeto, haverá tres faixas, de que só duas são iguais, 
e tres truxas diferentes, de percentagem. 

Qual o mais simples entre esses d us sistemas? 

_ •Quanto á alegação do Conselheiro Lucio dos Santos de que a taxa~ 
çao dos terrenos marginais não deu resultado nos Estados Unidos, eu 
respondo pedindo a S. Excia. que leia o capitulo V do I!'~~ trabalho, por~ 
quanto, me parece que S. Excia. está mal informado :t (pag. 197). 

.Está no meu Parecer: Nos Estados Unidos, a experiencia tem con~ 
denado o ~istema d~ taxaçã.o da propriedade marginal. Só devemos em~ 
prega~lo, SI a necessidade a tsso nos levar, com o maximo cuidado". 

No decorrer da discussão, consta um aparte meu: Nos Estados Uni~ 
dos não tem dado resultado ,. . 

o. Superintendente insiste, em que estou enganado, pois, na citada 
republica, esse sistema deu resultado. 

. Para o Superintendente, justo, bom, aceitavel é o tributo, que dá di~ 
nheuo. R~sultado, para ele, é isto-boa entrada para o cofre. 
. Em ngor, ~ou ~penas responsavel pelo que escrevi no Parecer, isto 
e, que a exp~r'lenc~a tem condenado o sistema d e taxação da proprie~ 
dade marg~nal, nos Estados Unidos. A prova disso, fa~la~ei dentro em 
pouco, de modo cabal, completo, irrespondivel. 

E~sa condenação, porém, podia provir de outras razões e motivos 
9ue nao o resultado f!laterial produzido, em dinheiro. Tudo está, pois, em 
mterpretar o que seJa resultado. O certo ·, que o sistema está con~ 
denado. 

O Superinte!ldente é da escola de Vespasiano, o qual, tendo sido 
censur~do por Tito, por haver lançado uma taxa sobre mictorios, levou 
ao nariz deste um p~mco de dinheiro, perguntando: Cheira mal? ("), 

Torcendo as mmhas palavras, demonstra mais uma vez o Superin~ 
tendente, que não combate a realidade que se lhe oferece mas a repre-
sentação morbida que dela forma. ' 

. <")-Repr~hendenti filio Tito, quod etiam urtnae vectigal commentus esset, pe-
c_unzam ex przma . P_ensz~me ae!movit ad nar:s siscitans num odore offenderetur; et 
tllo negante: Atquz, znquzt, lotzo est. (Suetomo:-Vespasianus XXIU). 
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Resulta ainda das minhas palavras, que não sou adversario irredutí-
vel da taxação em apreço. 

Referindo-se o Conselheiro Christiano Guimarães á frase de um cole~ 
ga , relativamente ao traçado das estradas de ferro, que é sempre influ~ 
enciado pela politicagem, aleguei existir um plano, não sendo, portanto, 
por falta de plano que se manifestava aquela perniciosa influencia. 

Diz agora o Superintendente: Responderei ao Conselheiro Lucio dos 
Santos, lembrando~lhe que o Estado não aprovou nenhum plano de via~ 
ção rododiaria nem determinou nenhuma verba especial para execução 
do plano rodoviario do Estado, como S. Excia. está supondo. E isto por 
que o Governo não pode dispor de elementos para a execução de um 
tal plano•. 

Sempre os mesmos processos! 
Ouça porém: 
1.0-S. Excia. o Superintendente confunde plano de rêde rodovia-

ria com plano financeiro para execução da mesma. Cuida que tudo, 
que se diz, é mexendo com F. R. 

2.0
- O que estava em causa .era o plano ferroviario . O Conselheiro 

Christiano citára a frase de um colega: A estrada de ferro no Brasil é o logar 
geometrico dos coroneis de influencia maxima.-E asseverou que um dos ob~ 
jétivos dos organizadores do projéto era evitar a incursão da politicagem no 
traçado das el)tradas. Ora, tendo sido o meu aparte provocado por essa 

·afirmação, querendo significar que não era por falta de plano, que se 
manifestava aquela perniciosa influencia, a que plano poderia eu refe-
rir-me? 

Evidentemente para qualquer outra pessôa que não o Superinten-
dente, eu me referia ao plano de estradas de ferro. 

Esse plano existe e eu o tenho em mãos, em folheto datado de 1923. 
Foi apresentado ao Governo pela Comissão nomeada pelo Presidente 
Raul Soares e composta dos engenheiros-João Teixeira Soares, Olega~ 
rio Dias Maciel, Arthur da Costa Guimarães, Caetano Lopes Junior e Is-
mael Coelho de Sousa. 

Si esse plano não foi aprovado, isso não destroe a minha afir-
mação. E nem eu disse que o Governo tivesse determinado verba es-
pecial para execução do plano. 

3.0 -E porque não aprovou o Governo um plano rodoviario? Res~ 
ponde, sempre com a mesma perspicacia, o Superintendente. Porque "o 
Governo não póde dispôr de elementos para a execução de um tal plano." 

Então um plano é para ser executado de uma vez, de pancada, 
necessariamente? 

Não poderia o Governo organizar um plano racional de uma rêde 
rodoviaria, como o fez para a rêde ferroviaria, e o ir executando grada-
tivamente, na medida dos recursos? 

O Superintendente não compreende o plano rodoviario sem o F. R., 
como si até hoje nada tivessemos feito em materia de estradas de roda-
gem, â espera do aparecimento de homens como S. Excia . 

4. 0 -A extinção da politicagem, neste como em outros assuntos, só 
poderâ ser o resultado de medidas de outro alcance, que digam respeito 
á educação moral e politica do nosso povo. 
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As instituições valem o que valem os incumbidos de aplica-las e rea-
liza-las. 

As melhores leis e medidas são facilmente burladas. Si, para cor-
rigir um abuso bastasse uma lei, seria facil tarefa o Governo de um 
povo. Aliás, leis não nos faltam; temo-las talvez em excesso. 

Ora, já dizia o incomparavel historiador romano, Tacito: 
Uói plurimae leges,pessima respuólica. 
Eu poderia como ilustração dos assunto, citar casos rece_ntes, bas-

tante instrutivos, sobre construção de rodovias, que o Supermtendente 
conhece bem ... 

Para êle, porém. o F. R. vai ser a varinha de condão para modi-
ficar essa mentalidade. 

"Seja-me parmitido observar a intolerancia do ilustre Relator e o 
modo por que S. Excia. foge dos argumentos do Conselheiro Christiano 
Guimarães". (pag. 203). 

Tudo isso é da cabeça do Superintendente. Não posso reproduzir 
aqui essa discussão; mas, é facille-la nos Anais de Conselho Consul-
tivo, n.0 2, Fevereiro 1932. 

Acrescenta o Superintendente: Será possível que o Sr. Relator não 
tenha percebido que a razão fundamental do projéto é obter recursos 
para custear os serviços de estradas e pontes?" (pag. 204). 

Respondo com outra pergunta: Será possível qtt o Sr. Superinten-
dente não desconfie de si mesmo e não sinta alguma cousa frouxa den-
tro da cabeça, quando me sáe com esta pergunta? 

Continua êle: Como queria então S. Excia. que se resolvesse o 
problema rodoviario?" 

Responderei a esta pergunta com outra : Como foi até hoje resolvi-
do esse problema? Como foram até hoje constrnidas as nossas estradas, 
em tal extensão que o proprio Superintendente, logo adiante, muito le-
gitimamente assinala que a nossa rêde é maior que a de S. Paulo? 
Acreditará o Superintendente que veiu descobrir a construção de es-
tradas? 

Problemas dessa natureza são problemas permanentes, que somen-
te comportam soluções temporarias, porque vão se modificando e, em 
geral, se complicando com o tempo. 

Não preconizo a rotina, mas receio as experiencias arrojadas. Entre 
a marcha do boi tardo, a passo lento, mas seguro e firme, e a disparada 
do corsel fogoso, que se vai precipitar no buraco ou tombar na es-
trada, ha uma serie grande de marchas á escolha, de acôrdo com as neces-
sidades do viajor e a qualidade da estrada. 

Si possuímos uma rêde redoviaria maior do que a de S. Paulo, Es-
sado onde já está organizado o F. R., não é legitima a afirmação de que 
pó esta instituição poderá permitir que construamos estradas e pontes e 
progridamos, acoimando de ignorantes e atrazados os que não baterem · 
talmas aos novos planos. 

Disse o Conselheiro José Bernardino: As rodovias não produzem 
receita". Escute, porém, o Superintendente, com o seu rompante: 
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- ·-Falo eu agora: Responderei ao Dr. José Bernardino afirmando-lhe 
que as estradas produzem receita perfeitamente caracterizada: basta que 
se creem as taxas propostas", (pag. 200). 

-Não produzem? Pois, vão produzir já. Deixem por minha 
conta.-

E' assim que o Superintendente argumenta. Tratava-se de receita, 
de fretes como nas ferrovias. Isso não acode ao Superintendente. 

Releva notar que êle não vai tirar receita da estrada, no sentido 
normal da expressão, mas dos proprietarios das terras e dos proprietarios 
de veículos 

O Conselheiro José Bernardino lembrou o caso de uma fazenda, que 
pagaria uns 5:000$000 por ano. 

Ora, replica o Superintendente: é que essa fazenda vale 1.250:000$000 
sem benfeitorias. 

Que mais quererá o proprietario. 
O Superintendente confunde duas cousas diferentes-•valor de uso" 

e c valor de troca•. Permito-me empregar ainda essa distinção. E' de-
vida a Turgot e popularizada por Adam Smith. Foi condenada, por dar 
a parecer que o valor é uma qualidade intrínseca da cousa. Já o velho 
Macleod condenava essas expressões ("). Almeida Nogueira não quer 
que se fale em valor intrínseco, nem mesmo em relação a moeda pa-
peL(""), 

Charles Gide, porém, lamenta, que se tenham abandonado aquelas 
expressões; e propõe, em vez de valor de troca, •desejabilidade:o da 
cousa ("""). 

São realmente conceitos diferentes, que o Superintendente confun-
de. A valorização produzida no teneno pela melhoria de uso, conse-
quente á abertura da estrada, não só é extremamante dificil de apreciar 
como tambem póde existir. A valorização de troca, ou •desejabilidade", 
como diz Gide, póde tambem não existir senão como onus para o pro-
prietario, que irá pagar maiores contribuições. 

Como temos repetido, que importa ao proprietario a valorização do 
seu terreno, si não encontra negocio para ele, ou si não pode vendê-lo 
na dificuldade de ir tratar de outra co usa? 

A valorização póde produzir os mesmos resultados que a desvalo-
rização, quando ambas são gerais, ninguem querendo comprar o terreno, 
no primeiro caso, ninguem desejando vendê-lo no segundo. 

Dá-se então, nessa hipotése, o mesmo que acontece em Mecanica : 
Para aproveitar uma determinada forma de energia, é preciso provocar 
uma quéda: de nivel, de tensão, de temperatura, de potencial etc., mas, 
sempre uma quéda. Si tudo está no mesmo nível, alto ou baixo, ne-
nhum valor tem na produção do trabalho. 

Referi-me á reclamação dos proprietarios de terras e dos proprieta-
rios de automoveis. 

(") - «Economia Política•, trad. de Alberto da Rocha Miranda, 1873. 
("") - «Economia Politica•, 1931 . 
(""") - ~Economia Politica:o. 
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O Conselho Consultivo, a imprensa, todos sabem, o que ha a esse 
respeito. O Superintendente, não ; ele nega; fecha os ouvidos e diz : 
Quem cala consente. 

Ele mesmo, porém, nos conta dous casos. 
Um membro da Associação Comercial achou exagerada a taxa de 

testada. Mas, evidentemente, cesse senhor não aprendera bem o assunto • . 
Só compreendem o F. R., o Superintendente e os que lhe aceitam as idéas. 

O certo é que o Governo deu razão áquele reclamante, pelo menos 
em parte, mandando reduzir a taxa. 

Quanto aos chauffeurs, c pediram, apenas, que os aliviassem um pou-
co, porque já estavam bastante sobrecarregados ; atendidos pelo Gover-
no que mandou suprimir a taxa de venda, e reduzir as taxas de circula-
ção, não mais reclamaram ". 

Naquela data, ainda não se conhecia bem a carga total. Não era só 
em relação ao Estado, que se davam fortes aumentos; o mesmo se dava 
tambem com os impostas e taxas municipais. O Conselho Consultivo 
tinha em mãos todos os elementos da questão; queria cooperar com o 
Governo sem sobrecarregar demasiado o contribuinte. E, o que ele con-
seguia realizar, é facil apurar nos Anais. 

O Superintendente afirma que os propritarios não reclamam. Entre-
tanto, nas pags. 159 e 160, diz : O Governo não achou, porém, oportu-
na a taxa adicional sobre o imposto territorial, porque este imposto já 
ia ser augentado, não obstante um grande clamor das populações: um 
adicional sobre ele chegava a ser acintoso; os municípios não poderiam 
tambem contribuir para o Fundo Rodoviario, porque quasi todos, endivi-
dados com o Estado, não dispunham de recursos suficientes • . 

Quer o Superintendente um quadro mais exato da aflitiva situação 
do Estado, reconhecida e confessada por quem melhor a deve conhecer? 
E foi atendida essa situação 1 

Não, pois, como diz o proprio Superintendente, si não se creou o 
adicional, alargaram-se as faixas e fez-se com que a taxa de testada inci-
disse sobre o proprio valor dos terrenos. Quer dizer: disfarçou-se a 
co usa. 

Agora, a ultima do Superintendente. 
«Terminando este trabalho, eu devo dizer que o plano do «Fundo 

Rodoviario• é uma idéa triunfante no Brasil. Si em Minas ssse plano é 
combatido agora, não importa - ele vingará mais tarde, quando as su.as 
vantagens estiverem patentes em outros Estados, que vão adotai-o ou 
quando o Governo Federal que tambem vai adotá-lo impuzer sua aplicação 
nos Estados que quiserem participar dos auxílios da União para suas es 
tradas de rodagem, como aconteceu nos Estados Unidos>>. (pag. 205). 

E' um desabafo do Sr. Superintendente. Depois da irritação, que 
não conseguiu ocultar, ao longo das suas 205 paginas, e que quasi o fa-
zia estourar, precisa S. Excia. desafogar-se, consolar-se a si mesmo. 

Tendo cumprido o meu dever, na medida das minhas forças e luzes, 
não se me dá, do que possa acontecer. O triunfo não me inspirará 
arrebatamentos, nem me trará amarguras a derrota, isto porque não sou 
um combatente; sou um colaborador do Governo, escolhido por ele mes-
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mo. Faltaria á confiança, que ele depositou em mím, si não lhe disses-
se a minha opinião sincera, positiva e firme. 

Em virtude do art. 10 § unico do citado decreto o. 20.348, podia o 
Governo executar o plano proposto, dando apenas comunicação ao 
conselho dos fundamentos da deliberação. Si, pois, solicitou a nossa 
opinião, e fui eu o encarregado de estudar o caso, é por9u~ desej~va co-
nhecê-la não assistindo a um funcionaria do Estado o duetto de vu agre-
dir aque'les, a quem o Gov erno confiou essa tarefa, agindo co~o si fôra 
um interessado vulgar, que se irrita e enfuna, quando contrartado nos 
seus planos. 

Pertenço a uma escola filosofica e religiosa para a qual não está no 
sucesso o criterio da justiça. Não aceito as idéas de Hegel, para o qual: 

Alles, was wirklich i st, i st vernunfti g . 
Si o F. R. der bons resultados, tomando esta palavra no seu verda-

deiro sentido, serei dos primeiros a bater-lhe palmas Só, ~orém , o 
fato de que nos vai ser imposto, segundo as ameaças do Supenntenden-
te, não me basta para julga-lo bom, racional e justo. 

Ao fechar o livro do Superintendente, repetirei o verso de Dante, o 
ultimo do I nfern o. 

E qui ndi usci m m o a riveder le stelle. 

v 
FUNDO RODOVIARIO 

· No parecer, expuz o plano do Governo para a institui~o do F. R. 
São creadas varias taxas; é creado um Departamento especial que, fu-
turamente, fará êle mesmo a arrecadação das taxas. 

Vamos considerar esse F. R. sob varios aspetos. 
Admitindo que tenhamos 5.400 quilometros de rodovias, fez o Su .. 

perintendente um calculo do produto anual, arrecadado para o F. R. O 
seu calculo supunha, nos termos do primitivo projéto, 4 faixas d~ 1_ km., 
sendo 1° f 0 , 0,8° I 0 , 0 ,6° I 0 e 0,4°10 , respectivamente as taxas .. Admttti~ a!-
queire de 200$000; incluiu a t~a sobre ven~a _de auto~o~ets, que _nao fi-
gura no segundo projéto e o tmposto de vmçao, substitu1do depms pela 
taxa rodoviaria, de 1° I 0 • Achou: 
1. 0 Taxa de viação . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2.0 Taxa de valorização dos terrenos marginais · . . . . . 
3.0 Taxa adicional sobre o imposto territorial .· · · · · · 
4. o Taxa sobre a gasolina e outros combustíveis. · 
5.0 Taxa sobre veículos .. . .... . . - . . · · · · · · • • · · · · · · · 
6.0 Taxa sobre a venda de automoveis e acessorios . .... 

Total .. . . . .. . .... .. .. · · • • · · · · • • • • • · · · · · · · · 

1.672:000$000 
1.249:584$000 

500:000$000 
1.800:000$000 

800:000$000 
600:000$000 

6.621:584$000 
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Seria essa a irnportancia que, logo no primeiro ano de aplicação do 
F. R., teria á sua disposição o n·ovo Departamento de Viação, para ini-
ciar a realização do seu vasto plano. 

Governar é povoar; governar é abrir estradas; governar é sanear; 
governar é ensinar; governar é distribuir justiça, etc.: ternos ouvido essas 
e outras afirmações. 

As funções do Estado se influenciam mutuamente, e de tal maneira 
dependem uma das outras que não se consegue, praticamente, estabele-
cer-lhes a hierarquia exata. 

Pode alguem dizer que a estrada nada vale sem o saneamento; mas, 
outro dirá que o saneamento só poderá vir com a estrada. Não se com-
preende tambem o ensinar sem sanear, nem tambem o sanear e abrir 
estradas, deixando o povo na ignorancia, mesmo porque esta obstará 
aqueles resultados. De outro lado, que valerá tudo isso sem uma justi-
ça pronta e eficaz, sem um policiamento satisfatorio? 

Eis porque o verdadeiro estadista, levando em conta essas conside-
rações, procurará realizar um progresso homogeneo, racional e logico 
em todas essas direções. 

No terreno que especialmente nos interessa aqui, temos a consi-
derar os tres elementos: produção, viação e transporte. Tem mais irn-
portancia a produção, pois, sem ela, em vão existem os dous outros ele-
mentos . Por sua vez, os transportes supõem a viação. 

O objetivo fundamental do transporte é proteger a produção, for-
necendo-lhe escoadouro. A produção é a fonte de existencia do trans-
porte. E como da viação dependem os transportes, segue-se que urna 
e outros existem por causa da produção. (*} 

Será, porém, uma ilusão crer que o transporte favorece sempre a 
produção, ou pelo menos, sempre na mesma razão. A viação e o trans-
porte consomem uma parte da produção em despesas de construção, 
conservação, fretes, etc. etc. Esse fato é patente em certas estradas de 
ferm inimigas da produção e empobrecedoras das zonas a que ser-
vem. 

De outro lado, a via de transporte, a estrada, facilita tambem,. a dis-
persão da população e a fragmentação social, fonte de regresso em varias 
manifestações da atividade humana. Vemos isso nitidamente em nosso 
Estado, vasto e despovoado como é. 

Cabe á sabedoria e prudencia dos governos promover, na justa me-
dida, a satisfação de todas as necessidades da comunhão, sem desequi-
librios perigosos. 

Não preciso dizer qual a importancia dos serviços de higiene e sa-
neamento entre nós. Já se disse, e foi um medico notavel quem o disse: 
O Brasil é um vasto hospital. 

(*) O Problema brasileiro-Abelardo Vieira Leite, 1931 
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Pois bem, a Saude Publica é dotada com 1.036:697 500; o §erviço 
de Profilaxia da Lepra, problema gravíssimo em Minas, com 438:535$000. 
Temos .em soma, incluindo centros de saude e postos de higiene, ... . .. . 
3.075:182$500 para a Saude Publica. 

Para as rodovias, teremos o dobro! 
A verba destinada ás estradas, nos termos do vasto plano de rodo-

vias, que se organisa, excederá · ás verbas somadas do ensino secundari_o, 
ensino normal, ensido superior, ensino artístico e ensino de aperfeiçoa-
mento! 

E' racional? E' legitimo? 

Mesmo que fosse aceitavel, em épocas normais, a realização do 
projeto F. R., se-lo-á na quadra que atravessamos? Temos atualmente tres 
ou quatro crises superpostas. Temos, em primeiro logar, os males da si-
tuação mundial, decorrente da guerra: desordem economica, desorgani-
zação política, desconfiança senão odio entre nações; falta geral de con-
fiança reciproca; incertezas e desanimo. 

Antigamente, os males causados pelas nossas más administrações, 
pelas aventuras e erros dos nossos governos, facilmente se curavam, 
porque muito outra era a situação mundial. 

Tivemos em seguida o desastre da política do café, e chegamos ás · 
portas da ruína completa das nossas finanças. Como terceiro fator, ti-
vemos a revolução em Outubro de 1930, revolução que, destinada talvez 
apenas a uma mutação política, operou uma transformação muito mais 
profunda, cujos efeitos, cujas repercussões, aí estão nessa larnentavel luta 
fratricida, que a todos confrange e amargura. 

Pois bem, era sobre um solo cujas trepidações a ninguem podiam es-
capar; era na atmosfera carregada deste principio de ano, que iríamos 
nós no Conselho Consultivo aprovar um ensaio, a que melhor se daria o 
nome de aventura? No momento exatamente, em que estavamos lá, de-
senvolvendo os maimes esforços para evitarmos todo aumento dos onus, 
que !-•esam já sobre o povo; no momento em que conseguíamos evitar are-
tensão de 10 ° I o sobre os vencimentos do funcionalismo; em que conse-
guíamos evitar o aumento pedido no imposto territorial, tolerando-o ape-
nas em parte; em que conseguíamos obter um orçamento equilibrado; era, 
então, que iriam os: descarregar 1 o I o sobre todos os impostos ou contri-
buições de qualquer natureza; elevar quasi ao dobro a carga a que já 
está sujeita a propriedade territorial, marginal ás estradas; e crear varias 
outras taxas, para obter milhares de contos de réis, com que o Departa-
mento de Viação pudesse realizar os seus vastos e atualmente não justi-
ficados planos de estradas de rodagem? 

E não são os mesmos pregoeiros desses planos, que não cessam 
de exaltar o fato de possuirmos uma rêde rodoviaria muito maior que a 
de S. Paulo? Que mais querem? Não poderão, ao menos, aguardar me-
lhores tempos? 

Sem necessidade de citar Leroy Beaulieu e Wagner, tão explícitos 
a este respeito, direi que é sempre preferível, no caso de imprescindí-
vel aumento no volume de impostos e taxas, agravar os onus existen-
tes a crear novos. E' um fato absolutamente incontestavel esse assi-

10 
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nalado pelos tratadistas e verificado pela experiencia, que o imposto ou 
taxa novos encontram maior resistencia, além das dificuldades naturais 
da. arrecadação, do que os já existentes, apenas aumentados, resultando 
dru que somente com bastante prudencia e em casos de absoluta nece-
sidade, é que . se deve reco.rrer á creação em vez da agravação. 

Julgo, pms, bastante smgular, o que o Superintendente atribue ao 
Governo, o qual .: n~o achou, ~or~m. oportuna a taxa adicional (uma 
sobretaxa), sobre o Imposto terntonal, porque este imposto jâ ia ser 
consi~eravelmen~e. aumentado, não obstante um grande clamor das po-
p~açoes; ~m adiciOnal sobr~ e~e chegava a ser acintoso; os municípios 
nao poden~ tambem contnbmr para o Fundo-Rodoviario, porque quasi 
todos, endiVIdados com o Estado, não dispunham de recursos suficien-
tes " (pag. 160). 

Que belo quadro da situação, para os grandes vôos do Superinten-
dente! 

O Governo preferiu aceitar a taxa rodoviaria e as taxas de testada 
alargando as faixas. O Sr. Superintendente acrescenta: Foi uma medi~ 
da de prudencia• . 

Na Gpinião do Superintendente sou radicalmente . contrario á crea-
ç~o ~~ taxas inci~i~do sobre determinado numero de pessoas, em re-
tnbmçao de beneficios que elas, só elas, ou principalmente elas rece-
b~m do_ poder publico. E, quando encontra ele algo de contrario' a essa 
afirmaçao, no Parecer, descobre logo uma contradição. 

Uma vez que o Superintendente é ou quer ser critico e polemista, 
convem que aprenda um pouco de Logica, si não tambem de Psico-
logia. Essa dificiencia é bastante sensível em varios pontos do seu li-
vro, o que é pena, pois S. Excia. dá para a cousa. 

Ha a tése e a hipotese. A tése não é uma solução; é a afir-
mação dos princípios gerais, no assunto de que se trata. A hi-
potese é a aplicação da primeira ao caso concreto que se tem em vista. 

Sou COJ?trario á ~specialização da receita, isto é, considero injusto, 
erroneo, pengoso o Sistema de reservar, para determinados fins o pro-
duto de determinados impostos. ' 

Não sou, por~m. contrario á creação de taxas em geral, e 
nem mesmo, em particular, das que vão constituir o F. R., de um modo 
a?soluto: De _mais d~ um tre?ho do Parecer ressalta essa convicção. 
F1z cons1deraçoes gerrus contranas ao F. R., e, depois, descí a particulari-
dades, onde vem temperada essa opinião. 

Com efeitc;>, dizendo que nos Estados Unidos a experiencia tem 
condenado o Sistema de taxação da propriedade marginal, acrescentei: 
Só devemos emprega-la, si a necessidade a isso nos levar com o ma-
ximo cuidado• . ' 

Que significa isso ? Significa, que posso aceitar a taxa, mas julga-
la exagerada ou inoportuna. Tése e hipotese. 

Julguei bôa a taxa sobre o combustível e mesmo a taxa sobre li-
cença, desde que feita com cuidado. Logo, não sou contrario ás taxas, 
em absoluto. 

Indiquei, no Parecer, um modo de onerar a propriedade marginal, 
caso isso fosse exigido pela premencia do momento, modo que me pa-
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~eceu preferível ao sistema proposto no projéto, isto é, um reforço no 
tmposto territorial. Evitar-se-ia grande complicação e seria mais facil 
realizar uma taxação modica, razoavel. Propuz que se confiasse a es-
pecialistas, o exame da parte relativa aos veículos. 

Por tudo isso se vê claramente, pelo menos sem os oculos amare~ 
los do Superintendente, que não é rígida a minha opinião no caso. 

O que desejo evitar e que combaterei com o rrtaximo esforço, é 
essa tendencia, que o Superintendente diz ter ido descobrir nos Estados 
Unidos, e pretende introduzir entre nós; é o sistema da multiplicidade 
de taxas p~ra ressarcir despesas feitas pelo Estado em utilidade publica, 
estrada pengosa essa, não só pelos abusos a que conduzirá na pratica, 
como pelas consequencias, teoricas a principio mas depois necessaria· 
mente praticas, quanto á concepção sobre a natureza do Estado. 

E, como vejo que para o Superitendente de nada vale a minha 
opinião, vou cítar autoridades de peso, algumas das quais invocadas 
por S. Excia., em seu favor. 

Vejamos primeiramente Wagner, citado pelo Superintendente, em-
bora de outiva. como mostrei. 

Wagner combate ca falsa generalização das taxas, em materia de 
tributação • • Diz que "essas tentativas são erroneas em teoria e devem 
falhar diante das dificuldades praticas da aplicação • . Para os partida-
rios dessa doutrina, diz ele, todo imposto deve transformar-se em taxa 
Essa doutrina procede da identificação da economia publica com o sis-
tema economico privado, chegando-se, em consequencia, ao reconheci-
mento exclusivo do principio da retribuição economico-privada e ao 
falso conceito. teoEico do Estad9, conceito mecanico-atomista, pelo qual 
todas as real1zaçoes das funçoes do Estado transmitem-se e devem 
transmitir-se como quotas de utilidade e de despesa, aos cidadãos que 
delas se aproveitem e que provocam as despesas correspondentes, em 
uma medida precisa, a determinar. Esse conceito desconhece a verda-
deira importancia do Estado. As funções do Estado, não são sinão ma-
nifestações da vida de um todo organico. 

A relação em que está o individuo para com o Estado, que lhe 
oferece as condições extrínsecas de uma verdadeira existencia humana 
e de um progresso, como justamente o tem reconhecido uma sabia Filo-
sofia do Direito e do Estado, só arbitraria e incompletamente póde vir 
fragmentada em uma série de relações singulares, mesmo quando inti-
mamente ligadas. ' 

Além de tudo, a tentativa de avaliar a medida das vantagens que 
o indiyiduo recebe, é em geral irrealizavel na pratica. E' sempre ne-
cessano levar em conta a influencia não menos importante que as ins-
tituições do Estado exercem sobre a educação, operosidade, segurança 
e em geral, sobre todos os outros aspetos da vida civil. 

Assim, o principio da generalização das taxas, erroneo em teoria, é 
inexequivel na pratica. Só é possível aplica-lo dentro de certos limites 
e condições, que Wagner desenvolve, e mesmo assim, diz o Autor, não 
pequenos embaraços ha, porque não é facil avaliar a utilidade e o custo. 

E' isso, o que nos diz o cnotavel financista alemão Wagner, no 
seu livro classico- Ciencia das Finanças• , como diz o Superinten-
dente. 
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Viveiros de Castro, autoridade incontestavel na materia, trazendo, 
além disso, uma vasta resenha das mais abalisadas opiniões, na sua 
obra - Tratado dos Impostos, combate essa generalização de taxas, 
essa tendencia de considerar o imposto como equivalente a serviços 
prestados a cada um, segundo o criterio das prestações reciprocas, 

isto é, a situação do individuo dizendo ao Estado, como quer o Superin~ 
tendente : Do ut facias, que con titue uma relação contratual. 

Apresenta cinco razões, no combate a essa doutrina, a qual : 
l.a - Supõe, que haja um contrato entre o Estado e os individuas. 
2.8 - Dá um carater privado ás relações de ordem publica, consi~ 

derando individuais as necessidades que são coletivas. 
3. a - Exigiria exata proporção entre a contribuição e a parte de lu~ 

cro que o particular recebe, proporção praticamente impossível de esta~ 
belecer. 

4.8
- Sendo iguais a proteção e os serviços prestados ás pessôas, 

os pobres devem pagar o mesmo que os ricos, e até mais, porque com 
eles tem mais despesas o Estado. 

5.8 - Si assim fo sse, deveria o Estado responsabili:t.ar~se pelos pre~ 
juizos causados á propriedade particular. De fato, essa doutrina faz do 
imposto urna especie de premio de seguro.-

-Nem Wagner nem Viveiros de Castro condenam a creação de 
taxas, especialmente no caso em que é relativamente mais facil apreciar 
o beneficio. O que condenam, é esse sistema como doutrina geral, pelas 
consequencias desastrosas que acarreta . 

Creio poder ficar tranquilo, ao lado dessas duas autoridades. Pare, 
ce~me que não são anonimas .• 

Sendo esse o meu modo de vêr, combati o individualismo que im~ 
pregna as tendencias do Superintendente, e invoquei a solidariedade hu~ 
mana. 

Pertenço a uma escola para a qual o fim do Estado é realizar e 
garantir o bem estar da comunhão e, acima de tudo, realizar a justiça, 
sem a qual não é possível a paz : 

Der Zweeck, dem der Staat zu dienen hat, ist in der Begründung 
und Sicherung der Gemeinwohles und demgemiiss vor aliem in der Ver~ 
sicherung der Gereclttigkeit su erblicken, weil nur so der Friede der 
Gemeinschaft, der Friede des Zusammenlebens gewarht werden kann (*) 

Sou acusado ainda pelo Superintendente, de afirmar erradamente 
que, nos Estados Unidos, a experiencia tem condenado as taxas sobre 
os terrenos marginais. S. Excia. invoca a palavra de Seligman, c: que é 
considerado em todo mundo uma das maiores autoridades no assunto, e 
diz que nada mais precisaria acrescentar c para contraditar as anonimas 
autoridades na materia referidas pelo Sr. Relator, si é que S. Excia. não 
está, sem o sentir, cometendo a injustiça de atribuir a essas autoridades 
um engano que, provavelmente, só foi cometido por sua excelencia. • 
(pag. 120). 

Otto Schilling: CathoU•cher Sozialetick 1920. 
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Sempre gentil o Superintendente ! Quid retribuam? 
Vou, porém, espanar~lhe o pó da cabeça. 
l.o A primeira autoridade que, data venia invoco em meu favor, é 

a do Suqerintendente. ' 
Deveras? - Deveras I 
a) Na pag. 38, diz ele que os Estados americanos dei am de co~ 

brar a taxa especial sobre a propriedade, cquando o volume das rendas 
e t~as sobre ~eículos automoveis, gasolina e oleo atinge um limite ~u~ 
perwr aa preVIsto para os serviços. Ora, como vamos ver dentro em 
P?UC?,_ o Superintendente c~t~ varias autoridades, mostrando que a con~ 
tnbmçao dessa~ t~a~ especiais sobre as terras marginais, na maioria do 
Estados, está durunumdo consideravelmente, no conjunto. 

Portanto, não me enganei, afirmando que, nos Estados~Unidos, está 
sendo condenada, uma vez que está sendo abandonada, a taxa de tes~ 
ta da. 
. ?) Nas pags. 156 e 161, diz o Superintendente que essa taxa cainda 
e mmto usada• nos Estados~Unidos; logo, o seu uso vai decrecendo. 

. . c) Nas pags. 3~ e 38, diz o Superintendente que estas taxas espe~ 
Ciats . sobre a propne~ade são empregadas no que ele chama condados 
(conttes) como se estivesse na Inglaterra ou na Irlanda (*). , não sendo 
adotadas nem para o fundo federal, nem para os fundos estaduais. 

J?e ~ato, _as unicas exceções que ele cita dessa taxacão sobre terrenos 
margmats, feitas por Estados, se verificam nos Estados de Jowa e Massa~ 
chussets. Mas, não es~ claro, nessa afirmação, que a taxação seja feita 
pelos governos estaduais ou pela administração dos tais condado . 

d) A melh?~ do S~perintendente, nesse assunto, é, porém, esta: O 
que se tem verificado nos Estados~Unidos é o que já se verificou na 
Inglaterra, na França, na Belgica e na Prussia, e oxalá venha a verifi~ 
car~se conosco: a renda proveniente da taxação dos veí ulos automo~ 
tores e da gazolina, que é, póde dizer~se, a taxação ideal par estradas 
de rodagem, cresceu tanto que tornou desnecessaria em quasi todos os 
Estados, para conservação (e construção tambem) das estrada , a co~ 
bran~a das taxas sobre terrenos marginais, incontestavelmente menos 
pratwa_ e menos rendosa (pag. 158) (**). 

E e um homem destes, que vem contestar a afirmação de que a 
t~a em apreço está sendo abandonada nos Estados~Unidos e outros 
pa1ses ! E. tanto a contragosto fez ele essa confissão, que procura con~ 
solar~s~, mvocando, em seguida, os exemplos da Argentina, Chile e 
Uruguru I 

9 Sr. Supe~intendente quer dizer que, nos Estados~Unidos, França, 
Belg~ca e Prussia, a taxa sobre terrenos marginais está sendo abando~ 
nada,_porque ha outras melhores. Isso, porém, não altera a natureza da 
que~tao, ~em destroe a afirmação de que, como quer que seja, essa ta~ 
xaçao esta sendo abandonada. 

Rel~va notar uma circunstancia. O Superintendente quer introduzir 
entre nos o F. R.; e, para isso, vai buscar o exemplo no estrangeiro, 

(*) County- Orig. an earldom, in Oreat Britaln and Ireland; in the United States 
the larges~ dlvlslon oj local government in all States except Luislana where it ts 
called partsh.-.Webster's New Ideal Dictionary. 

(**)-Os gnios sao tods meus, bem como os parentesis . 
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principalmente nos Estados-Unidos, a sua originalidade consistindo apenas 
em fazer uma salada do que lá julgou encontrar de bom. Porque motivo, 
porém, quer que comecemos do ovo, como eles, percorrendo as varias 
fases, por que passaram, em vez de aproveitarmos a experiencia 
completa já feita pelos mesmos? Porque adotar a taxa que eles já estão 
abandonando, ensinados pela experiencia ? 

Notemos bem, o que diz o homem: A taxação sobre os veículos e 
o combustível é a idéal; a taxa de testada é incontestavelmente me-
nos pratica e menos rendosa. 

2.0 A segunda autoridade, para a qual vou apelar, me é indicada 
pelo Superintendente, pois eu não a conhecia: Falando no V Co ngres 
lnternational de la Route, em 1926, Thomas Mac Donald, chefe do Bu-
reau of Public Roads, dos Estados-Unidos, acentuava que, poucos 
anos antes, o registro de veiculos contribuía com 25 ° I o para as des-
pesas com estradas e, em 1926, já contribuía com 75 ° I 0 , ou seja exa-
tamente o oposto ». (apg. 159}. 

Embora não entendendo esse oposto, chamando-se percentagem 
oposta a percentagem complementar, frizo bem esta afirmação, que o 
Superintendente não põe duvida em adotar: Até 1926, a taxa de tes-
tada figurava, com outras, em 75 °lo da renda total, sendo os 25 °lo 
constituídos pelas taxas sobre veículos e gasolina. Desse ano em 
diante, houve uma inversão nesses valores. E' ou não uma redução 
consideravel, um abandono ? 

3.0 Examinarei, dentro em pouco, e de modo direto, essa face da 
questão. Posso, porém, d~sde já deduzir uma conclusão : Devo con-
siderar-me bastante feliz, porquanto, igno'rando o assunto, como 
diz o Superintendente, e citando autoridades anonirnas ou a estas 
passando o meu proprio modo de pensar, como acrescenta êle, afir-
mei exatamente a verdade, e advinhei a realidade, como ficou prova-
do pelo proprio adversario. 

Segundo o plano do Superintendente, o definitivo apresentado ao 
Conselho Consultivo, o F. R. será constituído por quatro fontes 
de renda: 

1. o Taxa rodovia ria: 1 ° I 0 sobre todos os impostos ou qualquer 
contribuição, deposito, etc. 

2.0 taxas de testada: de 0,4 °10 ,0,2 °10 e, 0,1 °10 sobre os terrenos 
marginais (conforme vimos). 

3.0 Taxas de matricula de veículos automoveis e tributação da ga-
solina, de licença de circulação (que poderemos chamar taxas sobre 
trafegantes). 

4.0 Auxílios do Governo Federal ou subvenção (lei n.0 12.296 de 
26 de Março de 1918); dotações especiais que o Estado conceder, para 
o serviço de construções especiaes; rendas extraordinarias e multas. 

Segundo as idéas importadas pelo Superintendente, os beneficia-
rios das estradas de rodagem são: 

1. o . A sociedade em geral. 
2. 0 A propriedade em geral e particularmente as que estão proxi-

mas da estrada. 
3.0 Os que usam as estradas (os trafegantes). 

BSTADO DE MINAS~c; 151 

4. 0 Grupos definidos, tais como as industrias ferro-carris, minei-
ras, tlorestais e manufatureiras, a agricultura, a navegação fluvial, etc. 

-Si compararmos a serie de beneficiarias com a serie de taxas, 
observamos duas cousas. Em primeiro lugar, a propriedade em geral 
não é contemplada de modo especial na serie das taxas, ficando su-
jeita apenas· ao imposto territorial, que não tem destino rodoviario, e á 
taxa rodoviaria. Em segundo lugar, o 4.0 grupo só é contemplado quan-
to ao onus de 1 o I 0 sobre impostos, isto é, fica sujeito só á taxa rodo-
viaria. Em terceiro lugar, a 4.a categoria de fontes de renda, que se po-
dem considerar como contribuições da sociedade em geral, não tem 
um valor certo, seguro, previsível; deve ser eliminada das nossas con-
siderações: 

Teremos, portanto, simplesmente como certo: 
Fontes de renda. 
/.

0 Taxa rodoviaria. 
2. 0 Taxas de testada. 
3.0 Taxas de matricula e de circulação e tributação da gasolina 

(taxas sobre trafegantes), 
Beneficiarios das estradas: 

1.0 A sociedade em geral. 
2.0 Os proprietarios dos terras marginais. 
3.0 Os que se servem das estradas(trafegantes). 
Os termos dessas series se correspondem dous a dous, indicando o 

onus correspondente ao beneficio. . . _ . 
O Superintendente se esqueceu de fazer a classificaçao seJa dos 

beneficiarias, seja dos onus, classificações que se devem corresponder, 
si o sistema é racional e justo. 

Por mais de uma vez, diz êle que os maiores beneficiarias são 
os da 3. a categoria, isto é, os que se servem da estrad~, indicando 
mesmo, que a diferença é grande. 

Quais os que vêm em segundo lugar? 
Não no-lo diz. Presumo, porém, pelo conjunto do livro, que são os 

da 2.a categoria. Assim, pois, devem0s entender que os beneficiarias estão 
enumerados na ordem crescente do valor do beneficio. 

Pergunto, agora : Estão na mesma ordem as categorias correspon-
dentes de onus ? E, si estão, ha poporcionalidade? 

Eis ai uma questão grave, que o Superintendente não ·quis exa-
minar, talvez com o pensamento de que: de minimis non curatpraetor. Ora, 
é excusado dizer quanto é importante esse aspeto do problema. Mas, ao 
que parece, só interessava ao Superintendente conhecer a renda anual 
do futuro Departamento. . 

Tomemos o calculo da renda, feito pelo Superintendente, reduzm-
do-a a três parcelas, para estabelecer a correspondencia com os três 
termos das duas listas das fontes de renda e dos beneficiarias; teremos : 

Taxa rodoviaria - Sociedade em geral . . . . . 1.672:000$000 
Taxas de testada - Propriedade marginal . . . 1. 7 49:584$000 
Taxas sobre veículos - Trafegantes . . . . . . . 3.200:000$000 

Total . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.621:584$000 
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Ha, é certo, uma gradação na ordem c1escente, mas de modo algum 
correspondente á gradação dos beneficiarias. Com efeito os proprietarios 
beneficiados pagam q ~~ asi tanto como toda a sociedade. Só os que se 
servem da estrada, é que se destacam um pouco na contribuição. 

- Adotando tambem o preço medio de 200$000, que considero baixo, 
para o alqueire, tomando 5.400 Kms. de estradas e aplicando as bases 
adotadas no projeto definitivo, fiz um calculo, um pouco sumario, pelo 
orçamento de 1932, e encontrei: 

Taxa rodoviaria- Sociedade em geral . . . . 1.600:000$000 
Taxas de testada -Proprietarios marginai s . . . . 981:900$000 
Taxas sobre veículos, gasolina etc.- Trafegantes 1.600:000$000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.181:900$000 
A injustiça é, visivelmente, muito maior deste caso. 

Vejamos, a respeito do financiamento de estradas de rodagem, a 
opinião do já citado Wagner. 

No caso das rodovias, justifica-se perfeitamente a aplicação de taxas, 
podendo as despesas de viação ser cobertas, no todo ou em parte, pelas 
contribuições dos que se servem da estrada. Certo é, porém, que á 
viação esta ligado um grande interesse publico; portanto, póde admitir-
se o uso gratuito da rodovia ou então que se cubram as despesas 
parte por meio de impostos gerais e parte por meio de taxas especiais. 
Essas observações cabem no caso de estradas novas. Em se tratando de 
estradas já construidas,cujas despesas de construção foram já amortiza-
das, podem crear-se pequenas taxas de u o, para fazer frente ás despe-
zas de conservação. 

E' preciso ainda levar em conta a natureza da mercadoria tran ;-
portada. 

Depois de expender essas considerações, diz Wagner que se aplica 
ao assunto o que ficou dito a respeito de impostos e taxas, isto é, os qua-
tro princípios, de que o Superintendente tirou dous e, sem mai ceremo-
nias, os deu como feitos para o caso de estradas. 

Porque não leu o Superintendente, o que Wagner escreve sobre o 
financiamento das estradas? 

Para Wagner, todos os quatro princípios são aplicaveis ás estradas, 
havendo exemplos antigos e recEntes. Não se pode falar em um sis-
tema unico, para todos os tempos e lugares. Não é facil precisa r, a par-
tir de quando, por exemplo, se deve empregar o primeiro ou o segundo 
prinêipio. 

Não se deve passar ao poder publico todo o onus da estrada; mas, 
de outro lado, é necessario fazer a prova de que a estrada serve tambem 
o interesse particular. Só, portanto, em cada caso concreto, se pode de-
cidir e adotar um sistema. 

Outra circunstancia que se não deve perder de vista, é que, quanto 
maior se vai tornando a rêde de rodovias, tanto mais nítido se vae ma-
nifestando nela o interesse publico, e tanto maior, portanto, deve ser a 
contribuição do Estado nas novas construções. 

'· 
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Insiste Wagner em que as taxas devem ser estabelecidas c de modo 
que o onus da estrada seja distribuído com a maxima justiça possível e 
de modo economicamente oportuno • . 

Indica dois modos gerais. . 
No primeiro caso, tem-se em vista as pessôas e os pequenos consor-

cias locais que, pela sua situação, tem maior interesse na estrada e dela 
mais se servem. Entre estes se colocam tambem os proprietarios de ter-
ras, que são valorizadas, e os que praticam certas industrias. 

Mas, ao lado do interesse particular existe o publico; portando, as 
prestações exigidas tem o carater mixto de imposto e taxa. São ~or
mas mais importantes dessa participação : a servidão de passagem ~~
posta aos proprietarios do sólo, o fornecimento gratuito de mate_mus 
para a construção; as contribuições dos proprietarios das matas, mmas, 
fundições, etc., o imposto etc. . 

Segundo as circunstancias, a especie de estradas, a natureza a~mi
nistrativa (Estado, província, comuna), as qualidades técnicas, os tnbu-
tos gerais e locais ja existentes, escolhe-se a forma que fôr mais ade-
quada. . 

No segundo caso, procura-se distribuir o onus da estrada esp~cml
mente sobre os que se servem dela, seja em tributos sobre a pr~pneda
de de animais de tiro e de veículos, seja sob a forma de pedag10, pre-
ferível só nas estradas rurais. 

Tal é a opinião de Wagner, cuja autoridade o Superintendente muito 
justamente encarece. 

Para o Superintendente, não compreenderam o F. R, todos que o re-
jeitam. De outro lado, as autoridades que cita em seu favor, são sempre 
as maiores e mais conhecidas. 

Assim, para esmagaras minhas canonimas autoridades • , ele in~o
ca Seligman, cque é considerado em todo o mundo como uma das maio-
res autoridades no assunto•. 

Ouçamos agora o que dele diz Leroy Beaulieu, {.ste, sim, autoridade 
incontestavel: 

Un écrtvain américain, notamment, qui a apporté beaucoup 
de subtilité e d'ingeniosite compliquée, plus peut être que de sureté 
de vues et de netteté de solutions, dans l'etude des questions f isca-
les, M. Seligman, s'est fort etendu a ce sujet. (*) 

A proposito lembro uma circunstancia. Quando fiz o meu curso de 
Economia Política e Finanças, eram meus autores prediletos, na primeira 
dessas materias Jourdan, na segunda, Leroy Beaulieu, que ainda conser-
vo e delle me sirvo frequentemente. Ora, vejamos o que diz esse autor, 
comentando as idéas de Seljgman. 

Na segunda categoria (revenues non domaniaux et non fiscaux), 
temos o que Seligman chama special as essments, que podemos trad_?-
zir por contribuições particulares. Essa categoria merece atençao 
pela importancia que tomou em certas localidades, pelas graves qu~s
que levantou e pelas garantias que exige. Segundo Seligman, elas e~s
tem na legislação francêsa, mas não tem sido aplicadas. Os spemal 

(*) - Tralté de la Science des Finances. 1906. Vol. I, pag. 134. 
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assessnwnts são estabelecidos na razão do beneficio especial, retirado de 
um melhoramento empreendido no interesse publico. 

São conhecidos ha muito tempo. Cita-se mesmo um edito romano-
Construat vias publicas unusquisque secundum propriam dom um.(*) 

Ha o special asssessment, quando o Estado constroe a estrada e 
exige do proprietario marginal uma parte do custo. 

Esse principio existe na França desde 1672, mas só veiu a encon-
trar forma c capciosa e perigosa" na lei de 1807, conhecida sob o nome 
de Indem nité pour paiement de plus value. Desfazendo a afirmação 
de Seligman, M. Aucoc cjtou 20 a 25 casos de aplicação. As contribui-
ções parliculares para construção e conservação de estradas são fre-
quentes nos orçamentos francêses . 

Segundo Seligman, esas contribuições haviam se desenvolvido 
mais na Alemanha (Beitrãege) (**) e na Belgica, sendo raras na In-
glaterra. 

Os special assessments diferem das taxas comuns, porque tem por 
origem o beneficio particular resultante de um certo empreendimento do 
Estado, para certas pessoas. Distinguem-se das fees, diz Seligman, por-
que são obrigatorios. Além disso, afetam sempre a propriedade territo-
rial por beneficio especificado e recebido, e são pagos uma vez por 
todas. Não admitem a progressividade. E' necessario que seja mensu-
ravel o beneficio recebido. 

E' da essencia dos special assessments o se prestarem mais ás re-
lações entre os particulares e os governos locais que entre aqueles e o 
Estado. (*) . 

Assim, onde exis~em figuram nos orçamentos municipais, locais. 
Foi nos Estados-Unidos que os special assessments tomaram maior 

desenvolvimento. Um traço característico dessa contribuição como a 
compreendem as municipalidades americanas, é que se tem a pretenção 
de estabelecê-la não só mediante certas regras fixas e positivas, faceis 
de seguir na pratica, como a despesa material para execução de um 
calçamento, de um passeio ao longo de uma casa, ou de ramo de es-
gôto, mas tambem de acôrdo com a valorisação que se supõe deva tal 
imovel receber com a construção da obra. E' exatamente a pratica da 
lei de 1807. 

Seligman define o special assessment: 
Uma contribuição forçada, levantada em razão de beneficios espe-

ciais recebidos, para compensar o custo do melhoramento de um imo-
vel, empreneendido no interesse publico • . 

Esse autor americano vai singularmente longe, nesse caminho. 
Quando se abre uma nova rua, diz ele, julga-se equitativo que a despesa 

(*) - Citado tambem pelo Superintendente. 
(**)- Na Alemanha ha as três especies seguintes: 
1 . 0 Beitriige: Der Hausbesltzer hat zur Pflasterung und Unterhaltung der 

Strasse von seinen Oebaude einen Beitrag zu geben. 
2. 0 Oehuhr ist e in Entgelt für dle jedesmalige Benuteung einer staatllche11 oder 

kommnunalen Einril:htung. 
3.0 Steuer : Diese Abgaqen, die der Staat oder die Oemelnd für solche Zweck 

(in Algemeininteresse) von der Bürger fordern mass. - (Staats - und Oemeindele-
ben. - Clemens Wagener). 

(*) O grifo é meu. 
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não fique toda a cargo da comunhão, mas que seja paga, no todo ou em 
parte, pelos proprietarios dos imoveis marginais, que daí retiraram be-
neficio incontestavel com a elevação imediata do valor dos mesmos". 

Aí está o exagero : Os proprietarios marginais podem ser .compe-
lidos a pagar toda a despesa feita em beneficio do publico-! 

eLa théorie, jadis pratiquée et aujourdhui partout abandonée pour 
les routes, on la reconstituerait pourles rues, qui ne sont quedes routes 
urbaines" . 

«Cette théorie est profondement deraisonnable; les contrib_utions 
particuliéres ne peuvent être poussées si loin; elles ne peuvent Jamais 
dépasser leB frais positifs et purement materiel8 de L' execution d' un 
travalt le long d'un immeuble au cas oú ce travail lui est incontestable-
ment uttle; encore doivent-elles, en général, se tenir au deçá, elles ne 
pourraient aller plus loin que par un accord preventif et absolutment 
libre entre les particuliérs intéressés et les auctorités locales". 

Nada é mais dificil de avaliar nem mais fÚgidio que a valorisação 
de um imovel. Por isso, Seligman confessa qae os tribunais de justiça 
americanos estavam cheios de processos por causa dos special assess-
ments: 

The courts have been filled with litigation respecting special assess-
ments• . 

Regularmente, o special assessment deveria resultar de um quasi 
contrato; regularmente, deveria dar logar a um arbitramento entre o pro-
prietario e a autoridade publica. Entretanto, assim não é. A valorização 
é afirmada e apreciada arbitrariamente por nma das partes, desaparecen-
do o carater contratual. Isso leva ao arbítrio completo, ao abuso e á 
destruição possível do beneficio. 

Será um imposto sobre alguns individuas, o que é o reverso de 
todos os princípios em materia de taxação, uma vez que o imposto deve 
ser geral e consentido pelo contribuinte ou seus respresentantes. 

Seligman é o principal téorista dessa especie de contribuições:t. (*) 
Eis a opinião de Leroy-Beaulieu. 

Peço licença para dizer, que Leroy Beaulieu é uma autoridade de 
primeira ordem. Assinalo tambem os equivocas: em que, confo~~ o 
mostrou o reputado tratadista francês, caiu Seligman. E que confissoes 
interessantes faz o proprio Seligman I 

Desejo assinalar ainda outra circunstancia. Possúo a obra de Ler~y 
Beaulieu desde a minha formatura em Direito. Por essa epoca, talvez nao 
tivesse ainda concluido os preparatorios o Superintendente. Ora os as-
suntos que ele veiu descobrir agora e discutir com tanta enfase e entono, 
estão devidamente tratados no citado autor, sendo criticada com vanta-
gem a autoridade que, com tanto entusiasmo, o nosso homem invoca, 
isto é, Seligman. 

Ao preparar o meu Parecer sobre o F. R. não era meu intento es-
crever uma monografia sobre a materia, cheia de citações ~ inçada de !ls-
peresas cientificas, como a desejaria o Superintendente. Nao tendo sa1do 
assim a obra, subiu ele nas tamanquinas, e, julgando ter calçado os 

(*) Traité de la Sclence des Finances. 
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cotumos de Hercules, saiu a dizer-me as feias cousas, que constam do 
seu livro. 

E'! como já disse uma figura de nouueau-riche, que não sabe usar 
nem disfarçar a riquesa, que adquiriu á ultima hora, ás carreiras. 

No seu magistral Tratado dos Impostos (1910), livro que deve ser 
co~pulsado por quantos cogitem do assunto, Viveiros de Castro expõe 
~m!o melho~ do que os autores citados pelo Superintendente, a dis-
tmçao entre Imposto e taxa. Mostra que, em linguagem cientifica, segun-
do C~ssa, taxa é a retribuição pelos serviços prestados a particulares, mas 
a pedido. dest~s (assim a taxa postal, a taxa telegrafica etc.) Quanto á 
taxa obr1gatona, transforma-se em imposto. 

As taxas representam o pagamento de um serviço particular ou 
o preço de um produto, regulado pelo custo da produção. A natureza 
mista dos ~erviços publicos e das despesas que o Estado faz, determi-
na a combmação das contribuições particulares e gerais, que se deve 
adaptar á variedades dos casos. 

Sa_Ierno, diz ele, doutrina que, em alguns Estados, vai surgindo en-
tre os Impostos e taxas, uma categoria de contribuições especiais- be-
terments taxes na Inglaterra, special asssesments nos Estados-Unidos, 
que tem por objeto fazer face á despezas de cert~ obras publicas ou 
melhoramentos que redundam em vantagem de deterwinado numero 
de indivíduos. 

P.istingue_m-se das taxas, porque não são equivalentes de serviços 
reqmsitados livremente e recebidos (correios, telegrafas etc.); remuneram 
um se_rviço coletivo, que um certo numero de pessoas recebem, ma~. 
que nao perde o carater de utilidade publica. Distinguem-se do impos-
to, porque se amoldam ao principio do interresse particular e produzem 
vantagens individuais, ao passo que os impostos se referem a serviços 
de ordem geral e são regulados pelo princi pio da capacidade produtiva. 

Leroy Beaulieu combate a especialização dos impost()S e taxas. Foi 
o que fiz, no Parecer. 

. Combate primeiramente a multiplicidade de taxas; e diz que é o 
mrus facil duplicar ou triplicar uma taxa existente que crear nova. 

O sistema de especialização das taxas é, em teoria, muito confor-
me á logica e aos proprios princípios da Economia Publica. Na aplica-
ção, p_o_rém, as. dificuldades se mostram invenciveis: complicação na 
contabilidade, diferença de base das diversas taxas especiais, numero 
superabundante de funcionarias, impossibilidade, ás mais das vezes, de 
esta~elecer com equidade cada taxa espeçial, insuficiencia das somas 
destinadas a certos serviços, excesso das reservadas a outras, etc. 

Cita, como caso especialmente difícil, o das estradas de rodagem, 
caso em que alguns queirem descarregar as despesas nos proprietarios 
das terras marginais, outros nos proprietarios dos veículos. 

Esse sistema diminuiu muito na França e quasi não existe mais 
na Inglaterra; tende a ser abandonado. 
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Tendo, para corroborar a minha opinião, o apeio de Leroy-Beau-
lieu, posso passar bem ao largo da sapiencia do Superintendente. 

A respeito dos speciãl assessments, citarei uma autoridade apteri-
cana, em livro recente. Trata-se de Harley Leist Lutz, professor de Fi-
nanças na Universidade de Princeton ("), nos Estados-Unidos. 

Lutz combate igualmente a teoria pela qual o Estado, superior a 
tudo, é a fonte do direito e da moralidade, e a teoria liberal, que te-
ve a sua mais completa expressão na politica ingleza no XIX seculo, 
teoria que exalta o individuo e reduz as funções do Estado quasi ao 
mínimo da defesa externa, ordem interna e administração da justiça. 

Como vai crescendo o volume das despesas publicas, torna-se 
necessario examinar o aumento das obrigações financeiras do Estado. 
Essa é a grande tarefa, que incumbe á sabedoria dos Governos. 

Nos Estados-Unidos, o advento do automovel forçou a reconstrução 
de todo o sistema de vias publicas, substituídas que foram estas por 
outras de mais caras construção e conservação. Exigiram-se, de pronto, 
tantas estradas que se toleré!ram as maiores extravagancias na constru-
ção. O Estado e as administrações locais tornaram-se frequentemente cul-
pados de extravagancia na construção de estradas, nestes ultimos anos, 
sob a pressão de garantir, por toda parte e no menor prazo, estra-
das para automoveis: have ojten been gutlty ofextravagance in hig-
hway construction in reoent years, under the pressure to secure au-
tomobile roads euerywhere in the shortest possible time•. 

Ora, o Estado aumentou tambem os seus gastos quanto ao ensino, 
saude publica, assistencia, etc. Tem havido aumento na população, ele-
vação nos preços, ineficiencia na administração. 

Como rendas para a Administração, nesse particular, estuda Lutz 
as 8eguintes : Fines, fees, licences and special assessments. 

O special assessment, ou seja a contribuição particular, era origi-
nariamente um encargo imposto com o fim de se fazerem melhoramen-
tos especiais na propriedade. Continúa a ser esse o seu fim principal; o 
seu emprego a despesas especificas correntes, porém, modificou-lhe um 
pouco o conceito primitivo. Transformou-se, assim, no encargo de cobrir 
o custo de obras feitas para o beneficio publico, mas de que resultaram 
vantagens á propriedade particular. Teoricamente, a sua importancía não 
deve exceder o valor creado pelo melhoramento; mas, na pratica, essa 
limitação nem sempre é observada. Ha, pois, uma combinação do inte-
resse publico e do beneficio privado. 

O special assesment significa um onus imposto pelo poder publico 
á propriedade, em retribuição de beneficios a ela prestados por melho-
ramentos de carater publico. Isso já existia na legislação medieval in-
glêsa e na America colonial, até o seculo XIX. A despeito de sua anti-
guidade, não se lhe deu grande atenção. 

A sua importancia recente nas finanças municipais americanas pro-
cedeu do fato de fornecer meio facil de pagar o vasto volume de me-

(") Public Finance, New York . 1931 
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lhoramentos locais, que o rapido crescimento de certas cidades. exigiu. 
Houve, além disso, varias razões. ~.-,, 

Em primeiro lugar, essa contribuiçã? es~ecial devia ser mais_ equita-
tiva como instrumento fiscal para aquele fim, do que a taxaçao geral, 
um~ vez que se dava uma valorização na propriedade visinha d~s ~bras. 
Assim, o custo dos melhoramentos devia caber aos que mais dueta~ 
mente dêles receberam beneficios. 

Em segundo lugar, era um meio de evitar limitações ou mesmo 
evasões quanto ás taxas. . 

Em terceiro lugar, não havia as limitações gerais, comuns; atendia~ 
se só ao custo do melhoramento. 

Finalmente era um meio de não respeitar as isenções concedidas a 
varias propried~des que, por motivos . de religião, educaçã~, filantr~pia, 
etc., gosavam certos privilegias. O special assessment nao respeitava 
isenções. 

O special assessment tem de comum com o imposto, o fato de ~er 
obrigatorio; o seu fundamento é a valorização presumivel da propne~ 
dade. 

Entretanto, em alguns Estados, tem-se imposto essa contribuição 
sem a preocupação de estabelecer o grau de melhoramento local, corres-
pondente á importancia exigida. (*). 

Deve-se atender, na fixação do\ special assessment, de um lado, ao 
grau do beneficio, e de outro á capacidade do beneficia!io. . . . 

A pratica do special assessment levanta duas questoes. A ~nme1ra e 
a relação em que o custo do melhorame~to deve caber ao publico e . aos 
particulares. Isso ~ tarefa da representaçao do povo. Em geral, a.legi~la~ 
ção sobre o special assessment estabelece a consulta aos pro~net~rios , 
resolvendo estes por maioria. Em alguns Estados, como na Califorma, o 
Conselho Municipal (City Council) pode autorizar o special. assessment 
mesmo contra a maioria dos proprietarios, desde que delibere com a 
maioria de quatro quintos dos seus membros. (**). 

Releva notar que, no começo, o proprietario de uma casa é mais 
beneficiado com o calçamento da rua que o publico; mais tarde, porém, 
é o publico quem mais lucra. O mesmo se dá com o proprietario de 
terras marginais á estrada. 

Uma grande circulação, numa rua de residencias, é desvantajosa; e 
o cuidado que hoje tomam as cidades em impedir o trafego de auto-
moveis, nas zonas de negocios, indica que um exce~so de trafego nem 
'sempre é um beneficio. (***). Em alguns Estad?s, c?mo no I~wa, on.d.e 
se tem empregado o special assessment para financiar rodoVIas, venfi-
cou~se como consequencia, uma desvalorização da propriedade territo~ 
rial. Quer isso dizer, que houve o melhoramento geral, e não o local. O 
grande numero de turistas, a falta de unidade das !lle~das, as tenden-
cias depredativas de viajantes tornam menos conVIdativo o emprego de 

(*) Exatamente, o que se quer fazer aqui. 
(**) Essa é uma face da questao a que nem de longe, se refere o Supe· 

rintendente. 
(-*) Isso é visível em Belo-Horizonte, com o novo calçamento. Ruas hou-

ve em que tiveram os proprietarios anulado todo o beneficio, pela enormidade 
da~ taxas, que passaram a pagar, e pelas disparadas perigosas de automoveis. 
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dinheiro em terras, inconveniente nem sempre compensado pela venda 
de gasolina, bebidas, iguarias, etc. 

Resulta daí a opinião, que se generaliza, de que o Estado deve cons~ 
truir pelo menos as estradas mais importantes, as grandes arterias, com 
os recursos gerais. 

A desagradavel transição das lisas estradas para c;u; ruas esbu.ra~ 
cadas das cidades é um testemunho da falta de eqmdade da antiga 
regra dos beneficios locais. 

Não ha duvida, que o distrito pode compelir o proprietario a pagar 
o custo do melhoramento. Mas, o aumento dos fatores da convenien-
cia publica e a necessidade de justificar esses melhoramentos não t~m 
sido acompanhados por uma atenção correspondente quanto a questao 
da distribuição racional entre os proprietarios e o publico, para cuja 
vantagem foi a obra emprehendida ... Resulta dai_ .9ue os pro~rietarios 
da terra têm sido muitas vezes sacrificados e SUJeitos a excessivos gra~ 
vames parrl o pagamento de melhoramentos locais, que deveriam ser 
pagos pelo publico, mediante os impostos gerais. . 

A segunda questão é de carater tecnico. Como deve ser a tm~ 
portancia total a pagar distribuída entre os proprietarios sujeitos a.o spe-
cial assessment? E' uma questão importante, de que ha varias soluções. 

1.° Frontage ·rule: O custo é distribuído pelas propriedades 
marginais, na razão do numero de pés de !_rente de cada porção . ou 
lote. Não é equitativo, porque uns lotes sao largos, outros estreitos. 

2. 0 Dist1·ibuição de acordo com a área:-E' usado para certa 
especie de melhoramentos como condutos de aguas pluviais. ~ara 
outros melhoramentos, como construção de estradas, ruas, passeios, 
torna~se necessario discriminar a profundidade dos lotes. 

3.0 Distribuir a despesa de acordo eom a valorização da 
terra:- Esse sistema tornou-se compulsorio na California, em 1925. O dis-
trito é dividido em zonas e cada zona é responsavel por uma parte do 
custo total, segundo uma razão estabelecida pelos engenheiros de acordo 
com a estimativa em cada zona. A vantagem desse sistema só pode 
ser fortuita, quando acontecer, que seja bem feita a distribuição. 

Si não, é injusta. 
4.0 Basear a distribuição das despesas na proximidaáe do me~ 

lhoramento: A importancia total é distribuição sobre toda a área, 
na base da proximidade; a faixa mais proxima paga mais, ~ assim por 
diante. Varias regras se tem adotado para graduar essa proximidade, 
quanto a contribuição, devendo variar conforme a especie de melhn~ 
ramento. 

Em Washington e outras cidades, por exemplo, distibue~se a des-
pesa- do calçamento em series de zonas de 30 pés de largura: 40° I o 
na primeira, 25°r na segunda, 20°/0 na terceira, 15°/o em toda a ~ro~ 
priedade distante de mais de 90 pés, estendendo-.se essa zona ate a 
linha media entre duas ruas paralelas. Ha outros sistemas. 

5. 0 Distribuir as despesas pelos proprietarios, de acordo com 
o beneficio que cada um recebe: E' vago, dificil de execução, facil-
mente injusto. 
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-Tal é a opmmo do ilustre professor de uma das mais reputa-
das Universidades americanas, opinião essa que corrobora o meu modo 
de ver. Dirá o Superintendente, que seja uma autoridade anonima? 

A excelente revista americana, Engineering News Record, con-
sagrou um numero especial ao problema das estradas de rodagem, sob 
varios dos seus aspectos (2 de janeiro de 1931). 

Vamos reproduzir aqui algumas das informações e das considera-
ções lá · encontradas, nos varios artigos consagrados a esse mesmo 
assunto. 

Em primeiro lugar, vem afirmado, no artigo de fundo, que, nos 
Estados Unidos até agora: T here has been highway f inanaing, 
but no highway financial system. Essa situação tem conduzido a ex-
cessos nas formas de taxação facil de impor, á confusão no espírito pu-
blico sobre as fontes de tributação e á oportunidade para o demagogismo po-
lítico opor interesse a interesse. (*). 

Todos esses males já caíram sobre a construção das estradas, 
tornando-se um perigo que deve ser eliminado. 

Na preocupação de construir cada vez mais estradas, perdeu:.se de 
vista esta verdade: que semelhante tarefa descança sobre a aprovação 
geral e é tanto um assunto da lei dos proveitos decrescentes quanto um 
negocio mercantil. 

Sinais de descontentamento não faltam. Tem-se combatido as 
taxas gerais, declarado ilogicas as taxas sobre automoveis e excessivas 
as taxas sobre a gasolina. 

Grande confusão, a esse respeito, reina no espírito publico. E' pre-
ciso examinar a importancia da estrada, para reconhecer si cabe ao 
Estado, ao departamento ou ao concelho (**), o financiamento. 

Thomas M. Mac Donald fez recentemente a observação impor-
tante que a têde atual de estradas é demasiado vasta, havendo alguns 
trechos que devem ser abandonados. E' que, conforme o demonstra 
a experiencia, muitas estradas dão resultado a principio, e, depois, de-
caem, tornando-se onerosas. 

A. J. Brosseau (Financing State an d Inte'rstate Highway) 
nos mostra, que a taxa mais importante hoje nos Estados-Unidos é a 
taxa sobre veiculos automoveis. 

As outras fontes de recursos são: auxilio federal, figurao do em 5° I 0 , 

e taxa sobre a propridade geral, em 8° f 0 , nas estradas estaduais. 
Pode ser que os planos de estradas para areas metropolitanas re-

comendem formas especiais de taxação ou contnõuições (assesS'lnents) 
da propriedade marginal. Essas taxas só se podem justificar, si o me-
lhoramento aumenta direta e substancialmente o valor da propriedade 
marginal. 

Segundo Edmund P. Learned (Gasoline Taxes Theorie Pratice 
· and Hasards), poucos sustentam ainda, que o custo da estrada deva 
ser suportado por aqueles cuja propriedade é adjacente ao melhoramen-

(*) O Superintendente imitando o que lá diz êle que se fez, pretende acabar 
com a intervenção politica I 

(**) Township-comuna, concelho . Um grupo de townships forma .o county. 

, 
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to. As estradas primarias são percorridas mais pelos veículos das cida-
des do que pelos dos departamentos. Para estradas, pelo menos, uma 
larga parte do custo deve recair sobre os que se servem delas. 

A contribuição da propriedade adjacente depende em grande parte 
do tipo de estrada, primario secundaria ou terciario, e da sua situação 
relativamente á facilidade do trafego. 

John E. Brindley (Highway Financing by Special AssesS'lnBnt) 
define o special assesS'lnent, que conhecemos já, no qual distingue 4 
elementos: contribuição compulsoria, custo do melhoramento, interesse 
publico, beneficio particular. 

Mostra, que se encontram vestígios dessa especie de contribuição na 
Inglaterra em 1427, na França em 1672, em New York em 1691, em Bel-
gica em 1807, e na Prussia em 1875. Cita 4 metodos de distribuição de 
que outros se tem derivado; distancia corrente na estrada (front-foot 
rule), area, zona e area, beneficio calculado. 

Os special assessments não são atualmente um meio importante 
de financiamento de estradas, Em 1927, somente 6 Estados os empre-
gavam no caso de drenàgem, e só 2, Massachussets e Virgínia, no caso 
de estradas. Essa epecie de contribuição é usada em estradas rurais , 
sem constituir fração ·mportante da renda. Assim, o speial assessment 
produz 4,9° I o na renda local e 1,1° I o na estadual. 

A condusão importante é que "the levy o f addi tional special con-
tribution on property even under the plea o f special bene fits re-
ceíved is o f doubtfull wisdom as a general policy o f highway fi-
nance" 

A tendencia atual, na construção e conservação das estradas prin-
cipais é aplicar as taxas sobre gazolina e veículos e algumas outras 
formas de tributação. 

Quer se considerem as taxas gerais, quer as especiais, é certo que 
a propriedade vai suportando uma parte cada vez menor na carga das 
despesas das estradas. 

Samuel Eckels (County and Townshlp Financing. A Problem 
on Tax Equali6ation) nos diz que os speaials assessments são usa-
dos em extensão muito limitada, nos departamentos e conselhos, para 
passeios, esgotos, abastecimento d'agua, iluminação e estradas. Essa 
contribuição pode ser baseada na distancia linear ao longo da estrada, 
em uma zona determinada ou em distancias graduadas a partir da obra. 
O sistema de testada linear conduz a grandes desigualdades, a menos 
que não se levem em conta areas com ou sem bemfeitorias. 

O sistema de contribuição sobre a base da distancia ao melhora-
mento leva tambem a condições injustas, pois que, uma propriedade não 
adjacente á estrada pode ser taxada por beneficio, embora tenha todo 
seu movimento de comunicação por outra estrada. (*). 

O fazendeiro americano coopera com simpatia em todos os melho-
ramentos locais, mas é independente, 

(•) São quasi as mesmas palavras de uma observação do Parecer da qual 
zombou o Superintendente. 

11 
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Frequentemente, as soluções sobre o problema das taxas e da 
asistencia agrícola são propostas por pessoas com pouco conhecimento 
das condições rurais ( .. ). As zonas rurais devem ser consideradas pri~ 
meiramente como abastecedoras das cidades, devendo~se melhorar os 
transportes para isso, de modo pronto e economico. 

-Em outro numero da citada revista (de 3 de Dezembro de 1931), 
sob o sugestivo titulo de- The Bankruptcy of Local Road .Ãdmi~ 
nistration, Charles Ross faz oportunas considerações sobre o asunto. 
Ele atribue em grande parte essa falencia, hoje, em conselhos e departa-
mentos americanos, á taxação ad valorem para a construção de estra-
das. Observa que os melhoramentos das estradas e o desenvolvimento 
do trafego de automoveis tendem cada vez mais a concentrar a riqueza 
nas cidades. (***). 

Nesse mesmo nomero da referida revista, Charles E. Grubb (Current 
Acti vity in Local R oad Improvement), nos diz que a pratica de em-
pregar fundos locais na construção de estradas estaduais está sendo 
condenada como viciosa pelos economistas dessa especialidade. 

Ai estão varias autoridades anonimas, todas confirmando as 
minhas afirmações. 

Nos Estados~Unidos, as estradas são divididas em 3 categorias -
interestaduais, de importancia nacional; estaduais e locais, conforme 
servem aos Estados ou aos departamentos. Costuma-se considerar uma 
quarta categoria de estradas- as que servem apenas a particulares. 

Pela lei de 1926, do Auxilio federal, o Governo central auxilia os 
dos Estados. Estes por sua vez, votam verbas para as estradas, assim 
como os departamentos! O auxilio federal é apenas para a construção e 
não para a conservação. . 

Até a ultima metade do seculo XIX, eram as estradas constrmdas 
e conservadas por particulares, principalmente, e subvencionadas graças 
aos impostos sobre os que as usavam. 

As estradas locais eram, e o são ainda, construídas pelas (;ldminis-
trações locais, e as suas rendas procediam de impostos e taxas locais. 
Os inconvenientes deste sistema e a irritação causada fizeram voltar a 
atenção para outros recursos. Recorreu~se então a fundos derivados das 
rendas gerais da administração local, vindo mais tarde os auxilias da 
União e do Estado. 

Com 'o desenvolvimento do automobilismo, adoptou~se gradual~ 
mente a p'ratica geral da creação de impostos sobre veículos, principal-
mente sobre a gazolina. 
-C~"Os impostos sobre a gazolina constituem atualmente uma fonte 

impoF.antissima em 45 ou 48 Estados da America do Norte". Começou 
em 2 Estados, em 1919, e se estendeu a quasi todos, o que é boa prova 
do sistema. 

"O emprego de apolices para pagar as despezas oriundas da cons-
trução e conservação de estradas reduziu de tal modo as outras impor~ 
tancias destinadas ao mesmo fim, que hoje a receita de impostos ge~ 
rais empregados para o desenvolvimento rodoviario atinge somente 4° I o 
da receita total de impostos cobrados anualmente". · 

(**)Pouco conhecimento, talvez nenhum, como no caso do Superintendente, 
que so' conhece livros. 

(***) E as populações rurais deverão pagar para isso ! 
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Notam~se duas modificações na politica fiscal: "l.a. O aumento re-
sultante dos impostos sobre os veículos tem causado uma diminuição 
geral no imposto sobre propriedades e pri?cipalmente nos. impostos. co-
brados sobre as terras adjacentes, as quais, com frequencia, eram mde~ 
vidamente taxadas para o desenvolvimento de estradas de uso geral". 
2.a. Diminuiu a necessidade de emitir ações. 

Nos ultimos tres anos, depois de um inquerito minucioso entre re~ 
presentantes do Governo, da industria, de bancos, da agricultura e de 
outros interessados, verificou~se o seguinte: 

"A grande variedade apresentada pela situação técnica no desen~ 
volvimento das estradas, nos varias Estados, impede que seja adotada 
uma legislação uniforme na provisão dos fundos par~ o orçamento ~nu
ai". Ha, entretanto, alguns princípios ou nor~a~ ~errus, aconselhavets: . 

1.0 Nos Estados que ainda se achem no mtcio de seu desenvolvi~ 
mento rodoviario convem o sistema de emissões de apolices. O impos-
to sobre a propriedade ou sobre os que frequentam a estrada seria ex~ 
cessivo. 

2. o Os Estados com o seu programa rodoviario bem avançado po-
dem empregar as rendas correntes e as emissõe&. 

3.0 Os Estados já a concluírem o seu programa, podem empregar 
as rendas comuns. 

Para distribuir melhor os onus, convem dividir as estradas em duas 
categorias: as de utilidade geral e as de função local. Nas primeiras, con-
vem os impostos sobre veículos. 

"As estradas de importancia puramente local d~vem ser subv~~
cionadas por meio de rendas locais. A cobrança de ~~postos ~sp~c_IaJS 
sobre as propriedades adjacentes a taes estradas cons1~era-se JUStific~.~ 
vel afim de pagar uma parte das despesas na construçao das mesmas . 
No~ lagares, onde houve melhoramentos extraordinarios, ?e . que resul~ 
taram grande valorização á propriedade, deve esta contnbmr para as 
despesas. 

Essas considerações são tiradas de um folheto - Transporte Ro-
doviario - Relatorio do Comité de Transporte Rodoviario, publicado 
pela Confederação Americana de Educação Rodoviaria, em 1927. 

Ouçamos agora a opinião de E. W. James •. em artig?s que escre-
veu na revista - Ingenieria Internacional, reurudos depois em folheto 
(publicação da já citada Confederação). -

No capitulo sobre Fontes dos Impostos para estrad~s, .diz que .é 
este um problema complicado, no qual muitos d~tal~es sao mdetermi~ 
nados, e, até agora, nenhum estudo completo fOI feito para resolve-lo 
numa base sã e economica• . 

Assinala que na America do Norte, as condições variam muito de 
um Estado a outro. A renda mais comum para as estradas procede do 
imposto sobre propriedades e do imposto sobre veículos e sobre a ga~ 
solina. A legislação varia. 

Diz que em varios casos, cos impostos s?bre terras para estradas 
bem construidas agravou de tal modo as propnedades, que chegaram a 
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produzir um efeito pouco favoraval no valor de mercado das terras ru-
rais». (•) 

E' claro, pois, continúa, que á outras fontes se deve recorrer. 
«Podemos considerar como logico, que as rendas derivadas dos 

impostos sobre automoveis sejam as que produzam os fundos para pa-
gar o custo das construções exigidas pelo trafego estranho ás locali-
dades", isto é, o geral. 

cSi forem devidamente lançados e empregados, não ha impostos 
que tenham uma relação mais direta entre a fonte e o seu _fim do que 
os impostos sobre veículos e sobre a gasolina". 

Tomando o resultado do exame em 48 unidades governamentais, 
conclue que as estradas construídas mediante a aplicação das taxas so-
bre as propriedades, são geralmente de interesse local. 

Resume, em conclusão, o seguinte: 
1.0 Os impostos sobre a propriedade deverão ser empregados uni-

camente nas estradas locais. 
2.0 Os impostos sobre a gasolina e a licença de automoveis deve-

rão ser empregados no sistema nacional de estradas, como suplemento 
ao imposto sobre a propriedade. 

3.0 As rendas provenientes de veículos automotores de todas as 
classes devem ser empregadas para o sistema nacional de estradas. 

•A determinação da proporção das despesas do sistema nacional 
rodoviario, que deverão ser equitativamente divididas sobre as proprie-
dades, é muito difícil • . (*). 

Como exemplo de contribuições, em suas quotas, para o fundo ro-
doviario nos Estados Unidos, em 1925, cita: 

Imposto sobre veíêulos, automotores e licença .. ... . 
Imposto sobre combustíveis.. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Venda de apolices ........ . .. . ........ ..... .. .. . 
Auxilio federal. . . . . . . . . . . . . . . . ...... .... .. . - .. 
Verbas de departamentos e cidades . ... .... ......• 
Apropriações diretas pelo Estado ..... . .. ... . . . .. . 
Imposto sobre a propriedade . ....... . .... . 
Fundos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

33 °/o 
20 
15 
11,7 
10,4 
4,4 
2,8 
2,7 

100,0 
Como se vê, a contribuição proveniente do imposto sobre as pro-

priedades é insignificante, no conjunto. 

O modo de financiamento de rodovias é ainda uma questão aberta, 
sendo descabido falar em doutrina pacifica, que não existe, para com-
bater as opiniões contrarias a determinado sistema. 

Entre as decisões do 2.° Congresso Pau-Americano de Estradas de 
Rodagem, reunido no Rio de Janeiro, em 1929 (16 a 28 ~e agosto), na 
2. a questão : Financiamento das Estradas de Rodagem, figuram as se-
guintes: 

(*) Aí está, confirmada pela ~X_P~riencia, a J?OSsi~ilidade de ser a propriedade 
desvalorizada pela estrada, poss1bihdade que figure1. . 

(*) Faço as citaçOes de acôrdo com a traduçao, que tenho, a qual deuca 
muito a desejar. 
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O custo das obras deve ser cobrado com a maxima equidade dos 
que recebem os respectivos beneficios, direta ou indiretamente, consul-
tando-se sempre, complementarmente, a capacidade tributaria do bene-
ficiado. 

Deve ser adotada uma politica gradual, em virtude da qual sejam 
melhoradas as estradas sómente até o ponto requerido pelo trafego exis-
tente e pelo trafego presumível em prazo razoavel, aperfeiçoando-as de-
pois, á medida que fôr aumentando o trafego. 

Como beneficiarias citam-se exatamente os 4 grupos adotados pelo 
Superintendente, acrescentando-se: cO imposto sobre a gasolina e ou-
tros combustíveis é o mais equitativo. cE' o mais simples na sua perce-
pção; mas não deve ser considerado o unico a ser creado». 

Classificam-se as estradas, para o efeito da distribuição das despe-
sas, em dous grupos : -

1.0 Estradas servindo á circulação em geral. 
2.0 Estradas de serviço puramente local. 
As taxas especiais sobre veículos devem ser utilizadas de preferen-

cia para as estradas do 1 ° grupo. As taxas de melhoria sobre o valor 
dos terrenos adjacentes devem ser as preponderantes no 2.0 grupo. · 

Não é possível condensar em uma formula unica a distribuição equi-
tativa dos recursos angariados. 

-No Congresso Internacional de Estradas de Rodagem, reunido em 
Washington, em 1930 (outubro), entre as varias decisões tem-se a de que 
as despesas devidamente feitas na construção das estradas devem ser 
distribuídas equitativamente, de acôrdo com as vantagens que propor-
cionem, direta ou indiretamente, e com a capacidade de taxação dos 
beneficiarios.-

No programa do 3.° Congresso de Rodovias, a realizar-se em San-
tiago, em 1932, (não se realizou ainda), publicado no Boletim da União 
Pau-Americana (de agosto de 1930), na segunda secção- Trafego e ad-
miniStração, figura a tése: Modos de financiar as estradas de rodagem. " 
Quer dizer, pois, que o assunto é controvertido, não havendo, por em-
quanto, uma doutrina geralmente aceita. 

A primeira estrada de rodagem para automoveis, em Minas, foi 
construída por João Pinheiro, em 1905, de Sabará a Caeté, com 20 km. 
de extensão. 

O Congresso das Municipalidades, reunido na Capital em 1923, sob 
os auspícios do Presidente Raul Soares, cogitou bastante do assunto. 

O Presidente Mello Vianna deu um decisivo impulso a estas obras, 
como a todas as outras de utilidade publica, impulso que se intensificou 
na Presidencia seguinte, de Antonio Carlos. (•). 

No referido Congresso das Municipalidades Mineiras, foi aprovado 
um longo e bem elaborado parecer, do qual extraímos, na parte relativa 
ao financiamento das estradas, as considerações seguintes : 

Ha duas téorias opostas: a inglesa, de Adam Smith, para a qual a 
estrada deve ser paga pelos que dela se servem e na proporção do uso 

(*) Alcides Lins- Estradas de Rod~em no Estado de Minas-Oerals (Bole-
tim de Agricultura, março e abril de 1920). 
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que dela fazem; a francesa, de João Baptista Say, que considera a estrada 
uma obra de interesse geral, que deve ser paga por tóda a comunidade. 

Um estadista brasileiro jâ chegou a sustentar, que deve concertar a 
estrada quem dela precisa. 

O individualismo inglês não se adapta âs nossas condições, nem á 
nossa raça, nem ao nosso carater. As nossas proprias condições geo-
graficas e de população estão mostrando, que são as administrações que 
têm de fazer quasi tudo. (•). 

No excelente trabalho do Pro f. Lourenço Baeta-Estradas de Ro-
dagem no Estado de Minas-Gerais (1922), encontram-se informações 
e observações muito uteis na materia. 

O dr. Arthur Guimarães, como Secretario da Agricultura, na Intro-
dução do seu Relatorio, examinou a questão do financiamento das es-
tradas; criticou o sistema de subvenções, como estava sendo feito, e disse: 
O regimen verdadeiro é o da estrada livre, construída e conservada pelo 
Estado ou pelo Municipio". Aconselha a creação de outros impostos, 
acrescentando: entre eles citarei o que corresponde a veículos que transi-
tem pelas estradas-uma taxa modica, paga anualmente, poderâ consti-
tuir um fundo regular para a construção e conservação". Aconselha a 
creação de uma caixa especial, sem que possam aqueles recursos ser 
aplicados a outro fim. (• *). 

Vejamos o decantado exemplo de S. Paulo. 
A rêde rodoviaria de S. Paulo, contrariamente ao que eu supunha, é 

inferior em extensão â de Minas, compreendendo aproximadamente 3.200 
quilometros. 

O F. R. foi creado pela lei n. 2.187 de 30 de dezembro de 1926, 
para a qual foi expedido o regulamento n. 4.216 de 13 de abril de 1927. 
Esse Fundo especial, para os serviços das estradas de rodagem, é 
constituído por duas taxas:-

1. 0 Taxas sobre veículos que trafegarem nas estradas; 
2. 0 Taxas e impostos de valorização sobre os terrenos marginais, em 

duas faixas de 10 quilometros de largura, cada uma, sendo de 1$200 na 
primeira, e de 1$100 na segunda, a taxa por hectare. 

Quando redigi o P arecer, dispunha de algumas informações sobre 
o insucesso do sistema em S. Paulo. Não pude, porém, obte-las com-
pletas. Hoje sei positivamente, por informações de um colega que tra-
balha no Ministerio da Viação, em S. Paulo, que o sistema não corres-
pondeu ao esperado. 

Tais foram as dificuldades e os maus resultados que, para 1931 , foi 
orçado o Fundo E~cial apenas em 300:000$000! 

Em vista desse insucesso, nos princípios do corrente ano, nomeou o 
Governo uma Comissão de tecnicos para estudarem melhor o assunto! 

De fato, a renda deveria ser de uns 2.000:000$000, em numeros re-
dondos; e só se podia contar com menos da sexta parte, em vista da 
experiencia feita! 

A exposição necessariamente longa, que acabamos de fazer, escla-
ce de modo completo a questão e mostra que o Superintendente, afir-

(*) Aunais do Congresso das Municipalidades Mineiras, 1926. 
(* *) Lourenço Baeta-Estradas de Rodagem. 
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mando, citando por paus e por pedras, e procurando meter a ridiculo 
os que dele divergem, não fez mais do que ver, nos Estados-Unidos, o 
que quis ver, e de lã tirar, o que lhe convinha tirar. 

Pode ser que êle esteja convencido, psicologicamente certo, de que 
tenha apresentado para Minas-Gerais um plano bebido no magnifico ex· . 
emplo dos Estados-Unidos. 

O homem racional, porém, deve discernir entre seus assentimentos, 
dos que são fundados sobre a verdade os que não tem outro apoio se· 
não um sentimento irrefletido ou talvez um âto da vontade. (*). 

Observaremos: 
I. Taxa rodoviaria: Não existe nos Estados-Unidos essa taxa, na 

forma que o Superintendente lhe quer dar em Minas, de sobretaxa so· 
bre todos os impostos, contribuições, depositas, etc. Ha auxílios gerais, 
de outra especie, que êle julgou prudente não aconselhar aqui. 

n. Taxa sobre veiculos e combustível: Esta, a unica adotada na 
Inglaterra, é a mais empregada nos Estados-Unidos. Aconselha-a aqui o 
Superintendente. Aconselhei-a eu, até com entusiasmo, como o afirmou êle. 

Ill. Taxas sobre a propriedade: Vamos resumir o que ficou dito 
quanto âs taxas sobre a propriedade nos Estados-Unidos, na sua genese, 
na sua natureza, na sua aplicação, como conclusões do estudo que aca· 
bamos de fazer. 

1.0 Nos Estados-Unidos, a genese das contribuições particulares, em 
especial-das taxas sobre a propriedade, procedeu de circunstancias que 
não se encontraram nem se encontram no Brasil. 

Depois da guerra de secessão, especialmente depois de 1875, deu· 
se um surto espantoso de progresso na grande republica do norte. Ci· 
dades colossais surgiam com rapidez magica. Tornavam-se necessarios. 
com prontidão, estradas, pontes e varios outros melhoramentos. 

Os r~cursos obtidos pelos meios gerais, ordinarios, não podiam bas-
tar. Foi necessario empregar meios especiais; dai a aplicação do spe-
cial assessment, antigo mas pouco usado, e cujo emprego se tornou mesmo 
exagerado. Cometeram-se extravagancias; surgiram questões, litígios, 
complicações, etc. 

Carregar sobre os proprietarios da terra era tambem um meio de 
saltar por sobre certas isenções, bem frequentes, e, mais ainda, um re· 
curso contra os land sharks (tubarões da terra), os quais, com listas de 
colonos fiticios, obtinham vastas propriedades com matas, quédas dagua, 
carvão, ouro, cobre, etc . Desses tu barões devia sair o custo das vias 
de penetração, que a eles aproveitava. 

2. o A pouco e pouco se foi reconhecendo a injustiça do sistema; por-
quanto, si teoricamente é equitativo, essa equidade resulta ilusoria deante 
das dificuldades na pratica. Começou-se então a crear e aumentar outras ta-
xas, como as taxas sobre veiculos, a taxa sobre a gasolina, etc. diminu-
indo e reduzindo os onus sobre a propriedade. 

3.0 As taxas sobre as propriedades são baseadas no valor, no caso 
da taxa sobre a propriedade em geral, e sobre a valorização, no caso 

(*) Mercier-Crttlriologit gentralt. 
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da propriedade marginal. Ora, si é possível, com relativa exatidão, deter-
minar o valor, nada ha mais fugaz e difícil de apreciar do que a valoriza-
ção, principalmente entre nós. Exemplos foram citados de desvalorização 
da propriedade marginal em consequencia da construção de estradas. 

O Superintendente foge á primeira dificuldade, tomando como base 
só o valor; e resolve a segunda, não admitindo que isso possa acontecer. 
Para êle, ha sempre valorização, o que não é exato. 

4.0 Nos primeiros tempos da estrada, pode o beneficio do proprie-
tario marginal ser bastante sensível e muito maior, pois, o seu interesse 
que o interesse geral. Com o tempo, porém, o interesse geral acaba 
por predominar. A estrada vai se tornando de interesse geral, não sen-
do justo que continue a tocar aos proprietarios o onus de pagai-as. 

5. o O principio da contribuição particular é, que ela se destina a 
pagar as despesas de construção da estrada. Ora, entre nós, o proprie-
tario pagará indefinidamente essa estrada, porque não se trata de fazer 
com que êle pague de fato a estrada de que se aproveita, mas de ar-
rancar dele, permanentemente, recursos para abrir mais estradas ainda, 
em outras zonas. Seria, então, mais justo que o proprietario pagasse 
só a conservação da estrada, construindo-a o Governo. 

6.0 Nos Estados-Unidos, a contribuição particular para estradas e ou-
tras obras publicas figura, na quasi totalidade dos casos, nos orçamen-
tos locais, dos departamentos e concelhos, para estradas de interesse lo-
cal. A razão disso está em que, só nesse caso é possível reconhecer e 
apreciar devidamente o beneficio, que advem aos proprietarios com a rea-
lização das obras, e distribuir com alguma equidade o onus da despesa. 
E, ainda assim, como vimos, segundo o regimen predominante, os pro-
prietarios são ouvidos, preliminarmente. 

Aqui, não. As taxas serão absolutamente gerais. Pagal-as-ão tanto 
o proprietario que a estrada ligou a uma cidade proxima, com vantagem 
sua, como o proprietario perdido em logar deserto, no meio de uma es-
trada que liga pontos remotos. 

7.0 Os impostos e taxas diretas são especialmente ruinosos para os po-
quenos industriais; de modo que o sistema irá favorecer apenas os poderosos. 

.. 1\lém disso, sobrecarregando os proprietarios da terra, esse sistema 
favorece e protege o capital mobiliario, e a concentração da riqueza nas 
cidades, com desastrosas consequencias sociais. 

8. 0 O organismo que se pretende crear, em nada vedará a intromis-
são da politicagem na construção das estradas. Esse é, de fato, um gran-
de mal. Como justamente observa Simch, entre nós, na construção da 
estrada, só se leva em conta, geralmente, o aspéto eleitoral. cO econo-
mista nunca é consultado para semelhantes trabalhos, e a economia dos 
nossos governantes é haurida em revistas, dezendo respeito á Europa ou 
aos Estados-Unidos •. (*) 

O Chefe do novo Departamento não será superior ao Secretario e ao 
Presidente; e poderá mesmo, como seria facil citar exemplos em cargos 
congeneres, por isto ou por aquilo, fazer a politicagem dos chefes mu-
nicipais contra os interesses do povo(**). 

(*) Programa de economia social, 1931. 
(**) Nao conhecerá exemplos disso o Superintendente? 

• 
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9.0 Nos Estados Unidos, o proprietario paga as despesas feitas na 
construção da estrada, e, na quasi totalidade dos casos, com a estrada 
construída para beneficio local. Aqui deverá êle pagar determinada im-
portancia para a construção geral das estradas, quaisquer que tenham 
sido o custo, a qualidade e a utilidade da estrada, que cortou a sua terra. 

10. Nos Estados Unidos, este sistema de taxas sobre a proprieda-
de está condenado e vai sendo abandonado.-Verifícou-se que as taxas 
são onerosas, difíceis de serem distribuídas com equidade, provocadoras 
de litígios, difíceis de serem arrecadadas, ocasionadoras mesmo de des-
valorização da terra. 

A tendencia perfeitamente verificada e que se vai acentuando cada 
vez mais, é- a de aumentar as tàxas sobre os veículos e sobre os com-
bustíveis em beneficio da propriedade, que vai sendo cada vez menos 
onerada. 

O que se pretende entre nós, pois, é recomeçar uma tentativa, que 
sabemos condenada no proprio pais onde ela se fez, pais que nos é 
apresentado como m0delo. 

11. Nos Estados Unid.os, a aplicação das contribuições particulares, 
como sistema de financiamento de obras publicas, tem diminuído de 
modo consideravel, especialmente no caso de estradas de rodagem. As-
sim, em 1927, como mostrou John Brindley, só dous Estados, Massachu-
sets e Virgínia, empregavam o special assessment para construção de 
rodovias. 

O produto de tais contribuições, no volume total de recursos, des-
ceu a 4,9°/0 no caso das rendas locais, e a 1,1°/0 no caso das ren· 
das para o uso de governos de Estados. 

Na opinião de citado autor, o sistema de contribuição sobre a pro-
priedade, mesmo sob o pretexto de beneficios, é de uma sabedoria muito 
duvidosa, em se tratando do financiamento de rodovias; 
em consequencia, essa tributação da prepriedade, seja sob forma 
de Uixa geral, seja sob a de taxas especiais, está sendo abando-
nada, verificando-se como tendencia dominante atualmente a taxação 
sobre a gasolina e sobre os veículos automotores . 

12. Cai por terra, pois, a critica do Superintendente ao Parecer, 
critica essa que foi menos a defesa do projéto sobre o F. R. do que a de 
uma cousa, que não ataquei, nem puz em duvida, nem mesmo lembrei 
no meu trabalho, isto é, a competencia do referido Superintendente na 
materia, competencia de que tão cioso se mostra êle. 

13. O • ilustre Superintendedte julga-se de tal maneira o unico com-
petente em assuntos rodoviarios, que investe desabaladamente contra 
todos que lhe não subscrevem os planos. Ao Secretario da Agricultura, 
Sr. Alaor Praia, que se interessou pelas suas idéas, dedicou êle rasgados 
elogios; e ao Sr. Noronha Guarany, que não quis ou não julgou de bom 
conselho, no momento, acompanhar-lhe os vôos, atacou êle imediata-
mente. Ao membro da Associação Comercial , ignoro qual, que ousou 
fazer algumas observações, passou de pronto o Superintendente o atesta-
do de ignorante. 

No Conselho Consultivo, o ilustre rodoviario, poupando somente o 
unico Conselheiro que não aceitou in totum o meu Parecer, agrediu e 
ofendeu todos os outros. 
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A mim, em especial, como relator, reservou-me o Superintendente as 
suas mais finas ironias, os seus mais gostosos chistes e os mais altaneiros 
lances de superioridade. O altitudol 

14. Redigi um parecer, como tantos outros tenho feito na minha 
vida, no cumprimento do dever, sem a preocupação de contrariar interes-
ses ou amarrotar vaidades. Vejo, porém, que atravessei aquela floresta 
que Dante nos descreve no Inferno, na qual quem arrancasse galhos 
ou folhas, prevocava gritos lancinantes e lamentações doridas dos con-
denados, que a justiça eterna transformára em arvores. 

Estivesse eu convencido das excelencias do F. R., e ainda assim não 
aconselharia a sua creação agora. 

Já me referi ás dificuldades de situação atual. Mais do que me era 
dado prever, quando o redigi, foi prudente o meu Parecer. 

Ao concluir hoje (*) estas linhas, cheio embora de alegria pela te ~
minação da luta fratricida em S. Paulo, sinto confranger-se-me o esp1· 
rito, quando penso nas miserias morais e materiais que, necessaria· 
mente, serão a consequencia da guerra civil. 

Recomendarei economia e combaterei despesas, mesmo quando se 
disfarcem com o pretexto de produtivas. 

Em relatorio a Luiz XVI, descrevendo a pavorosa situação econo-
mica e financeira da França, para resistir ás exigencias de novos gas-
tos, disse Turgot: A necessidade de economizar é mais forte do que 
todas as ra6ões de gastar. 

A nenhuma situação se aplicariam melhor essas palavras do que á 
nossa. 

Quando, no governo Campos Salles, conseguiu Joaquim Murtinho 
melhorar de tal modo as nossas finanças, que tornou possível, já no 
período presidencial seguinte, o surto de grandes melhoramentos em 
porto~. estradas e saneamento, foi aquela sentença de Turgot, que pre-
valeceu. Cessaram todas as obras, rescindiram-se contratos, fecharam-se 
os ouvidos a todas as razões de gastar. 

Lembro-me bem de quando cessaram as obras já bem avançadasi 
do prolongamento da Estrada de Ferro de Ouro-Preto a Mariana. Fo 
geral o clamor. Era mais economico, dizia-se, concluir as obras. Vie-
ram as chuvas: correram aterros, ruíram córtes, desabaram tuneis. Não 
se fez, porém, mais um palmo de estrada, embora parecessem grandes 
os prejuízos. 

A obra de Joaquim Murtinho reswniu-se na frase de Turgot, que 
repetirei e aconselharei aos nossos governantes, na atualidade·: 

A necessidade de economizar é mai.s forte do que todas as ra-
zões de gastar. 

(*) 4 de outubro de 1932. Começado a 11 de setembro, foi interrompido 
este tt"abalbo por motivo de molestia grave, que me assaltou. 
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APENDICE 

As mlstmcações do Superintendente 
I 

Em abono de suas idéas rodoviarias invoca o Superintendente duas 
obras de Bateman, edítadas todas pela casa John Wiley and Sons, de 
New York. em 1928. Vou indicar os títulos dessas obras, com a refe-
renda das paginas em que vêm citadas no livro do Superintendente: 

1.8 Financi?tg Highwa y Improvement (pags. 44, 133 e 160). 
2.a Principles o f Highway F'inance (pag. 129). 
Pois bem, essas obras não existem. Só existe uma obra de Bate-

mano, editada pela mesma casa, naquele mesmo ano, unica que figura 
nos catalogos de 1929 e 1930 da dita casa, catalogos que trouxe dos 
Estados-Unidos. ' 

Essa obra, que tenho em mãos é: Highway Engineering. 
Porque faço essa afirmação? Só pela omissão nos catalogos? Não; 

mas, pelo que se vai ver. 
As citações em inglez, tiradas daqueles livros fictícios, e os assun-

tos dos mesmos a que se referiu o Superintendente, encontram-se rigo-
rosa e identicamente no livro real que tenho, nas mesmas paginas indi-
cadas como sendo das obras supostas. 

Onde foi o Superintendente descobrir aqueles livros? Simplesmen-
te, dando como titulos de livros inexistentes, as epígrafes de paginas 
do livro real de Bateman. 

Eis porque falou êle, com tanto gozo, nas minhas autoridades anoni-
mas, ás quais passei as minha proprias e pobres idéas. Ele pode citar 
autoridades ás centenas; com dous ou tres autores, está habilitado a citar 
uma biblioteca. 

Na pagina 44, cita o Superintendente um trecho da pagina 48 da 
obra-Financing Highway Improvement, de Bateman; ora, essa é a 
epígrafe da pagina 48 da obra do mesmo autor, que tenho á vista, e 
onde se encontra o referido trecho. 

Na pagina 133, cita S. Exia. a pagina 35 da mesma obra fiticia, su-
pramencionada, enganando~se, pois o trecho reproduzido por êle está 
na pagina 37; mas, a epígrafe da pagina 35 é ainda o titulo da obra. 

Na pagina 160, cita o Superintendente a pagina 46 da mesma obra; 
e a epígrafe dessa pagina é ainda o referido titulo. 

Na pagina 129, cita o Superintendente um trecho da pagina 46 do 
livro-Principles of Highway Finance, que é a epígrafe da mesma 
pagina 46 do livro real, onde se acha o citado trecho. 

Não sei mesmo como celebrar tantas belezas ! 
Má fé? Não creio. Tenho para mim que o Superintendente, ataca-

do pelas furias, folheou atabalhoadamente o livro de Bateman, catando 
frases que lhe pudessem ser uteis, dando as epigráfes das paginas como 
títulos de outras tantas obras e sem mesmo olhar o ·dorso do livro, 
onde, em letras douradas, vem tão claramente - Hig hway Engine-
ering. Bateman. 
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Vai dai' o me confirmar eu na crença, de que o Superintendente 
teve colaboradores pouco afeitos a leituras, e que, além disso, não teve 
em mãos varias das obras que cita, especialmente- Wagner, Adam 
Smith, Justi, Sax, inclusive o proprio Seligman, que é o mais frequen-
temente invocado. 

Como veremos adiante; ha cousa melhor. 
11 

Na pagina 128, cita o Superintendente um longo trecho em inglês, 
precedido da afirmação: A Comissão de Finanças Rodoviarias do "Ad-
visory Board on Highway Research, Division of Engineering, National 
Research Council", referindo-se á necessidade de orçamentos rodo-
viarios especializados e flexíveis, assim se exprime", etc. 

No fim do trecho, na pagina 129, põe o Superintendente, entre 
parentesis: Principles o f Highway Finance, edição 1928, pag. 37". 

Pensará o leitor, que o Superintendente citou um livro dessa Co-
missão? Não, senhor. Ele copiou, na pagina 37 do livro de Bateman -
H ighway Engineering, um pedaço da citação, que ali se faz, do Re-
latorio da referida Comissão em 1924, e deu como titulo de livro a 
epígrafe dessa pagina. 

Além disso, porque não transcreveu todo esse trecho do relatorio 
da Comissão, trecho pouco maior do que o transcrito? Porque não 
lhe convinha. 

A Comissão ai condena os largos planos rodoviarios, acima da ca-
pacidade economica do Estado; diz que a intensificação exagerada des-
ses serviços aumenta o custo da estrada por milha, acrescentando que 
os efeitos desastrosos dessa pratica não se limitam á estrada, mas se 
extendem aos preços do material e da mão de obra em geral. 

O Superintendente, porém, só queria falar em flexibilidade de orça-
mentos, cousa que, aliás, nada tem que ver com os seus planos: e poz 
de lado as carapuças ali tão bem talhadas pela Comis&ão para a sua 
cabeça. 

III 

Na pagina 156, diz o Superintendete que, no Estado de Iowa, as 
terras adjacentes ás estradas são taxadas numa faixa de 1,5 milha de 
largura, de cada lado da estrada, na razão de 12,5°/0 do custo da cons~ 
trução ou dos melhoramentos feitos; e cita: (R. Agg - pag. 12) . 

A obra de R. Agg . (Thomas Radford Agg) que o Superintendente 
invoca, sem lhe dizer o titulo, será provavelmente a mesma que ele 
cita na pagina 160: The Construction of Roads Improvement, edição 
de 1928, obra que tenho em mãos (edição de 1929). 

Nessa obra, da pagina 4 a 31, trata o Autor da administração das 
rodovias, financiamento, etc. 

Na pagina 11, tratando da Evolution of Highway Finance, diz 
Agg que, aumentando a resistencia do povo á taxação das terras mar-
ginais da estrada, tratou-se de encontrar outros meios; dai' a taxação so-

bre automoveis e gazolina. Acrescenta (pag. 12) que as cidades tem em-
pregado esse meio, special assessment, no calçamento das ruas. Admi-
te Agg, que se exija da propriedade uma contribuição, pelos beneficios 
que recebe, estabelecendo, porém, uma restrição: The evoluation of 
such a benefit in a specific instance depends upon the nature of 
the highway improvement and upon the capacity o f the land to 
respond to the situation thereof (pag. 13) . 

E' ainda do mesmo autor a constatação de que o beneficio recebi-
do pela propriedade marginal, ás vezes grande, pode, entretanto, ser tão 
pequeno que não valha a pena estabelecer uma taxa (pag. 15) . E' que, 
nos Estados-Unidos, nos Estados onde ainda é taxada a propriedade, 
apura-se devidamente, si houve ou não beneficio . A afirmação de que 

. o proprietario é sempre beneficiado, mesmo contra a sua vontade, per~ 
tence exclusivamente ao Superintendente. 

IV 
Na pagina 160, escreve o Superintendente: Nos Estados-Unidos 

tem-se admitido faixas de cada lado da estrada, com a largura de 5 ou 
6 milhas (The Constructian of Roads and pavements- Radford 
Agg - pag. 16, edição 1928), considerando-se os beneficios variaveis de 
acordo com uma função linear ou parabolica da distancia da estrada (Fi-
nancing Highway Improvement - Bateman- pag. 46 - edição 
1928), podendo tambem considerar-se uma curva arbitraria cujos valores 
das ordenadas representam o fator benefico fixado por observação 
(Principles of Highway Engineering- Wiley -pag. 455- edição 
de 1928). 

A edição que tenho sob as vistas, do citado livro de Agg, é de 1929 
e não de 1928; a diferença, si houver, não poderá ser grande, e, possi-
velmente, será para melhor. O segundo livro citado não é senão a obra 
de Baternan- Highway Engineering, conforme mostramos. 

Quanto ao terceiro, não o conhecemos . Veiu-nos, porém, uma sus-
peita, tustificada pelos processos do Superintendente. 

Ha um professor na Universidade de Illinois, Carroll C. Wiley, pro-
fessor de Hig hway Engineering, que escreveu, de colaboração com 
o professor George W. Pickels, um Text-Book on Railroad Survey-
ing, e que será, talvez, o autor da obra citada pelo Superintendente. 

Mas, o que S. Excia . diz ter encontrado na pagina 455 do livro de 
Wiley, encontra-se tambem na pagina 47 do livro de Bateman- High-
way Engineering, cujo editor é tambem um Wiley. Será esta mais 
uma das muitas do Superintendente? Não tenho elementos para afirma-
lo, e passarei adiante. 

1. o "Nos Estados-Unidos tem-se admitido faixas etc.": não é uma 
expressão exata, pois, como poderá o leitor verificar nos proprios auto-
res citados, Bateman e Agg, não ha na Norte America uma legislação uni-
forme, não empregando ou tendo abandonado muitos Estados a taxação 
das terras marginais. Mostrei isso, exaustivamente . 

2. ° Citando Agg, diz o Superintendente que a largura das faixas vai 
de 5 a 6 milhas; citando o mesmo Agg, diz que, pelo menos no Estado 
de Iowa, essa largura é de 1,5 milha. 
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3.° Combinando Bateman e Agg, diz o Superintendente qu~ o factor 
benefico (é assim que elle, ou alguem por elle, traduz o beneftt factor, 
de Bateman) varia segundo as ordenadas de uma certa curva, em func· 
ção da distancia da estrada. 

Ponhamos ordem nas idéas, ou melhor-nas traduções do Superin· 
tendente. Em cada faixa marginal, admitte·se que o beneficio vá decres-
cendo á medida que augrnenta a largura da faixa, a partir da estrada. 
Em que razão? Hoc opus. Tomam·se, então, como abscissas as distan-
cias a partir da estrada, e traça·se uma curva, que pode ser uma recta, 
uma parabola ou mesmo urna curva qualquer, capaz, entretanto, de re· 
presentar a variação do beneficio. A razão do beneficio e, portanto, a 
taxa da contribuição, variam segundo as ordenadas dessa curva. 

Tal é o facto r bene f ico que, para nós, em Minas, será verdadeira· 
mente · malefico. 

Acredito que terá o Superintendente visto, no livro de Agg, que 
cit.a, uma curva dessa natureza, quando esse auctor explica o chamado 
-Benefi t Factor Method . 

Pergutará, porém, o leitor: Será possível a applicação de um ta1 
processo nos terrenos adjacentes ás rodovias? Não; trata·se aqui de uma 
grande confusão do Superintendente. S. Excia. parece que só lê sa_!teado 
os livros, que cita. No caso em apreço, tratava-se de Ruas e nao de 
Est7adas. Só isso. S. Excia. confundiu calçamento de rua com construc· 
ção de rodovia. Vejamos. 

Sob a epigraphe-Special .Assessment for Pavements, diz Agg 
que o calçamento das ruas, • nas cidades, costuma ser pago, no todo ou 
em parte, por esse processo, tendo·se tentado divers.os . ~eios mathe· 
maticos para distribuir equitativamente o onus da contr1bmçao. In theo· 
ry, the special assessment is s_p1·ead on the basis of the ~~cial 
benefit conferred by the street tmprove11'1:ent (pag. 21). Agg distingue 
a propriedade tendo frente na rua-abutttng property, e a que, sem 
linha de frente, está entretanto no quarteirão servido-adjacent property. 
Em algumas cidades, só a primeira é taxada; em outras, as duas. Des· 
creve, então, varios processos: .Area M ethod o f .Assessment, Zone· 
and-area Method e B enefi t Factor Method. 

Na obra de Bateman, era mais facil ao Superintendente enganar·se. 
Com effeito, sob a epigraphe-Methods o f Highway Taxation,. come· 
ça Bateman dizendo que se tem empregado taxas sobre a propne~ade, 
no caso de estradas, restringindo·se, porém, esse modo de obtençao de 
fundos ao caso de certas estradas. Acrescenta, porém, que esse sys-
terna vae sendo abolido (Superintendente I), sendo apenas ' empregado 
no caso de calçamento de ruas. E passa a tratar desse aspecto d_a 
questão; e ahi foi abeberar·se o Superintendente, sem perceber o equi-
voco I 

Vou citar um trecho~de Baternan, sob a epigraphe-Special Taxes 
on .Adjoining Property:-The policy of levying special taxes,_ or 
assessments on adjoining property, for the construction of htgh· 
ways, has been gradually abolished in connection with rural hi-
ghway programs. This plan, however, for the reason stated by 
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P!'ofessor Viner, is widely used i n f inancing the paving of mu-
mczlJ!Llstreets. The assessment against adjoining property is de· 
~e~~tned largely. by statutory requ'irements which attempt to dis· 
T-'t u_te_ the. c_osts 1-n accordance. with the benefits derived. In som e 

mumctpalt tws, only the. abutt?/1}'9 prope1 ty pays for the improve-
ment, tfi,e assessment betng levted wcording to the length of fron-
tage or area o f each lot o f land on the street to be paved 
. !n_ othf3! municipali ties the property on each side o f the street 

'Ls dtvu~ed ·znto zo~s o f certa in widths with decre tsing assessment 
rJ:ordtng to the d'LStance o I the property from the improvement. 

e ":ate o f assess_ment .for each ;wne m ay vary 1:n some cases ac-
c;:dtng to a stratQ ht. l'Lne or parabolfunction o f the d istance j 1 om 
t e ptvement, wht le t n others some arbitrary rule si followed for 
each zone,. (pags. 46 e 47). 

li 
_Basta isso para tirar ao Superintendente toda auctoridade de dar 

cçoes em assumptos rodoviarios. 

nfi
O seu gr~nde mal,. que o arrastou a essa lamentavel situação, foi 

co ar demasiado na mmha ignorancia. 
b O s~tste"!"a . de. d ividir em zonas a propriedade marginal 80• 
~e ellas dtstr-zqutndo uma taxa, está sendo aboli do na construo· 

çao de est·radas e applicado no calçamento de ruas. 
Streets, Sr. Superintendente, e não H ighways 1 

SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO ORÇAMENT ARIA 
Combati, no Parecer, a especialização orçamentaria tanto da receita 

como da despesa. Bocca que tal disseste ! ' 
. ~eu-me em ci~a o Superintendente, com todo o pêso de sua su· 

l?enondade. Defendi·me, agora, invocando a auctoridade de Leroy Beau-
liel;l, .~ma vez que em tão pouca conta tem o Superintendente a minha 
op1mao pessoal. 

Não. faltam, entretanto, entre nós, auctoridades de incontestavel va· 
lor,_ a CUJa sombra posso tranquillamente ficar, a coberto das iras do Su-
pennte!ldente, a saber : Didirno Agapito da Veiga (Ensaios de Sciencia 
das Ftnanças e de E~ono_mia Politica-1927) e João Pedro da· Veiga 
Filho (Manua_l de Scte"}'cta. das ~i11:anças-1923). 

Ambos sao contra~os a especialização ou multiplicidade de orça· 
mentos, em que se attnbue a cada serviço uma personalidade distincta 
em ~ue cada verba da receita fica tendo o seu destino ou distribuição de-: 

, te,rmmada, cada serviço ou despesa corresponde a determinado credito. 
E um systema gerador de anarchia administrativa e de balburdia fin" an· 
c eira. 
. ~ntr~ as P~~ipae_s providencias aconselhadas para a realidade da 
fis~ahzaçao. ~dmi_mstrativa, destacam-se a centralização da despesa e re· 
ce1ta, a undic~çao d~ contabilidade e um bom regimen de tomada de 
condtasd. Sem Isso, _nao é possível obter unidade de administração nem 
ver a e orçamentana. 
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com ~~~~;g:!ti~~~~~~~a~~ ~~~~~~:~~t=s~à~r'*~=:~u~~. ~~~t~b~:sas1~!. 
o regular funcionamento da admmistraçao financeua. 

Assim se exprime Veiga Filho. 
Na opinião de Agapit~ ?a V_eiga, devem. d:s!p):~!~~~ t~dê~n~dc:r~~ 

tadorias esparsas pelos mJmstenos e repartiçoe : Só assim se poderá 
do Thesouro, com_ ~ele~ações onde fôr neJ:s~~~~~bilidade pratica e da 
con~e~ir ç:o st~~~i~hac~d:;es d~r~r~e:!~~tos é causa de ~archia. Tal a 
~~~~~i~o r3e u~a auctoridade, tanto na -~he~ria como na prati~a. 

Poder-se-á consultar tambem o Ja Citado Lutz-Publw Finance, 
1931

~. Collin Brooks-Tke Tkeory an~ [;,~:~•e ~~t=::~~~~.J~~ 
embora tratando pouc~ ddo a~sumpto t:Xa e dos ~ff~tos das taxas sobre para o es~do das_ qu~da es e uma 
a propriedade temtonal. 

Si de mais tempo di_spuzesse eu, para e.xamin~oesn~~c~:e~e~~~g~~ 
pelo Superintendente, maiores bell~zas haver~~ c~~sta para a minha de-
e pôr em destaque, na ~ua obra. qu~ -:s~:n l~mentavel estado o Supe-

fesa. E não é culpa mmha que ella_ delX · · te vestido e adornado 
rintendente. S. Ex?ia: andav~, por ahl, m!lf~~fi~~~~~tente na materia. Na 
de sciencia rod~VIana, quasl como 0 mo ue ao menino do conto de 
minha ignoranc1a, acf:~â~u;~r~o m~~que qque tão pomposamente. ca-
Andersen, quando, do b . om que roupas estava 0 mesmo vestido, minhava pelas ruas, esco nu c 
e 0 disse a todo o mundo. 

E' , entretanto, de esperar que o Superintendente, depois de desco-
berto, não faça como o Grão Duque. 

A correspondencla trocada entr1e o ã~od~n~rçea~e~f;s3~ 
lho a proposlto da promu gaç _ 
Estado. 

O S --..-.ado de Meaezes:- Sr. Presiden!e! proponho que 
r. .: ....... · todos os ofiCios trocados en-

sejamGtambem tr~nC~~~~~h~m C~~~~fJv~n~sproposito da promulgação do 
tre o overno e · · d 1933 orçamento do Estado para o exerciCIO e · d 

O SR. SAMUEL LIBANIO : - ~ justo. Destarte ficará consigna o 
nos anais todo 0 historico da questao. . Sr 

-Submetida a votos, é a proposta apr~v~da, dete.rcfunando o • 
Presidente que seja feita nos Anais a transcnçao requen ~- lho Con 

-São estes os oficios trocados entre o Go~=~z:s ~ ~nse -
sultivo, e aos quais se refere o Sr. Furtado de . .. 

ÊSTAbo bE MINAS - GÊilAIS i't7 

Gabinete do Presidente do Estado de Mina . - Belo-Horizonte, 31 de dezembro de 1932. 
Exmo. Sr. Pre~idente do Conselho Consultivo do Estado. - Venho 

por intermedio de V. Excia. comunicar ao Conselho Consultivo que o 
Governo, tomando conhecimento do Parecer n. 137, emitido sobre a pro-
posta do Orçamento para 1933, e dando o devido apreço ás sugestões 
do mesmo constantes, atendeu em sua grande maioria ás que se rela-
cionavam com a materia, deixando para considerar no momento opor-
tuno as que devam constituir objéto de decretos especiais. 

Nem todas as sugestões, apesar do acatamento que sempre tem 
dispensado ás que lhe vem do Conselho Consultivo, poude, porém, o Governo atender. 

Por isso é que ora vem expôr a V. Excia. os motivos que para i so teve. 
Assim, a redução lembrada tornaria a dotação da verba 2, do Or-

çamento da Secretaria do Interior, insuficiente para a despesa a que por 
ela se terá de ocorrer. Por motivos conhecidos, são crescentes as des-
pesas que é o Governo forçado a fazer com suas comunicações tele-graficas e tc;;lefonicas. . 

Tambem com o fardamento do porteiro, serventes e outros serviços 
do Palacio é necessario despender maior quantia, dado que está esse 
pessôal desprovido de uniformes com os quais se possa apresentar com 
decencia, embora modestamente. A verba do mesmo Orçamento desti-
nada a transporte das unidades da Força Publica não poude sofrer a 
menor reduçãu, porque, com o aumento que já ha algum tempo o efeti-
vo teve, maiores são os gastos com sua deslocação de uns para outros 
pontos. No fixar os vencimentos do químico e pecialisado e do ser-
vente do Laboratorio de Toxicologia do Serviço Medico-Legal, não se 
teve em vista o decreto n. 10.588, de 29 de novembro de 1932, pela 
não existencia de cargos equivalentes na tabela a que esse decreto faz remissão. 

Adotou, por isto, o criterio de equiparar tais cargos quanto a venci-
mentos aos de auxiliar academico e servente do Serviço Medico-Legal. 
Quanto ao Corpo Técnico da Secretaria da Educação, trata-se de orgão 
técnico indispensavel á execução da reforma do ensino. O Corpo Técni-
co foi creado pelo dec. 10.362, de 31 de maio do correte ano. Ao en-
vez de se crearem cargos novos para sua composição foram comissio-
nados nesta funcionarias do ensino com a gratificação de 300$000 e 
200$000 mensais, que atingem a soma de 10:800$000, pedida no orça-mento. 

O Serviço de Assistencia Publica foi destacado da Saude Publica, 
por proposta do respetivo diretor, a exemplo do que se faz no Rio de 
Janeiro e em diversos Estados da União. Para o cargo de inspetor ge-
ral de Assistencia Publica foi designado o dr. Zoroastro Passos, que, 
sendo tenente-coronel medico do Hospital Militar, estava sem função e 
percebendo vencimentos integrais-I :300$000. Como o cargo de inspetor 
tem os vencimentos de 1:500$000, foi pedida, no orçamento, a impor-
tancia de 200$000 para, como gratificação, completar a quantia de .... 
1 :500$000. Foi, porém, atendido o Conselho até que, em decreto espe-
cial, fique esclarecida de melhor modo a situação do referido funcionario . 

1Z 
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Está no plano do Governo aumentar, por todos os meios possíveis, 
0 desenvolvimento do ensino de ciencias domesticas no Estado. Não 
podendo fazê-lo diretamen~~· por. s~~ ~ispendi?so esse ramo de ensino, 
consignou verba para au:Ghar a m1cmtiva part~cular . A escola de B_r~
zopolis tem perto de -100 co:!tos do . bolso p~hcular; a de S. Seb~stiao 
do Paraiz.J fic"'rá m seis vezes m 1s o aux1ho que o Estado vru dar, 
sendo certo que numa e noutra nenhuma despesa mais fará o Estado, 
com pessôal ou material, além de subvenções que possam ser dadas no 
orçamento. 

A' Escola de Aperfeiçoamento cabe formar professoras para a exe-
cução, no Estado, da reforma do ensino. f:. dispensa das profes~oras 
estranjeiras agora, antes de terem elas substitutas capazes d_e conti~uar 
a obra iniciada e que tanto sacrificio tem custado ao erano pubhco, 
seria comprometer, em parte, o exito da reforma. Assim, re~olveu o .Go-
verno renovar até dezembro de 1934 os contratos, que deviam termmar 
um em fevereiro outro em agosto do proximo ano. Fê-lo, porém, e!ll 
condições muito mais vantajosas para o Est~do, te~do antes, o Secreta~IO 
da Educação pedido ao inspetor geral da mstruçao entender-se a respeito 
com 0 dr. Furtado de Menezes, autor da sugestão feita o ano passado 
no sentido de não ser renovado o contrato . 

Não foi possível incluir as ~erbas pr~postas pelo _Conselho em fa-
vor da Escola Normal de Piumh1 e do Instituto do Radmm porque o au-
xilio não poude ser estendido a outros estabelecimentos em identicas 
condições e que insistentemente o solicitaram._ . 

Deslocar da verba destinada a construçoes de predws escolares 
qualquer parcela para reforço da dotação em favor das escolas rurais 
seria dar aplicação em serviço de ~c:rater permanente_ a uma renda even-
tual qual a que se espera da repos1çao dos gastos feitos com a revolu-
ção de 1930. _ . . _ 

No que respeita á sugestao relativa a cre.açao de cargos nov.os por 
decretos especiais atendeu o Governo os deseJOS do Conselho, baiXando 
os decretos que foram publicados no orgão oficial e tendo outros em 
elaboração. 

Sómente foram mantidos, quanto a vencimentos os aumentos re-
sultantes de tabelas aprovadas por decretos anteriores a 1932 e os de-
correntes de acrescimo de !unções, tal como lembrou o Conselho. 

As economias realizadas em consequencia dos cortes feitos por su-
gestão do Conselho não permitiram que o Governo pudesse reforçar 
sinão as verbas destinadas a despesas com o saneamento rural, cons-
trução de foruns e cadeias e instalação de um campo de sementes nas 
margens do Rio S. Francisco, para o que se reservou a soma de .... 
140:000$000. le 

Reitero a V. Excia. os protestos de meu elevado apreço.- O -
gario Maciel, Presidente do Estado. 

Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais 
Belo-Horizonte, 4 de Janeiro de 1933. -N. 200. 
Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado.- O Conselho Consultivo, acu-

~clJldo o recebimento do oficio de V. Excia., de 31 de dezembro do ano 
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proximo passado, agradece as expressões atenciosas de apreço e de 
acatam.ento com que foi re_?ebido o parecer relativo á proposta orça-
mentana do Estado, e expoe, com a franqueza e lealdade devidas as 
r~ões que o levaram a impugnar certas verbas e pro pôr a consiina-
çao de outras. 

Desde logo o Conselho assinala que não quer seja interpreta.da a 
p~esente resposta como ato de impertinencia ou exorbitancia de fun-
çoes. 

Incumbido de examinar as questões que lhe são sujeitas, não só no 
ponto de vista legal e jurídico, como ainda sobre a sua equidade ou con-
veníencia para o Estado, procurou o Conselho, como era de seu de-
ver, apreciar a proposta orçamentaria de maneira a não crear entraves 
~u e~b~!aços ~ . ~dministração publica. Foi por isso que sómente emi-
tiu opmmo d~flmtiva sobre questões para cujo exame julgava estar no 
pleno conhec1men~o dos ~lementos necessarios . Quanto ás demais, quan-
to áquelas que so podenam ser resolvidas, em definitivo, pelo Gover-
no, o Conselho limitou-se a fazer sugt.stões nos termos do art. 8.0 , le-
tra d , do d~creto n. 20.348. Eis porque, Exmo. Sr. Presidente, o Con-
selho acredita estar no dever de, em relação ás impugnações e propos-
ta~ que não foram aceitas, indicar as razões e os motivos que as deter: 
mmaram para que o alto espírito de V. Excia. possa aprecia-las devida-
mente. 

. Assim, a ve_rba do. orça'?ento da Secretaria do Interior, letra B ( cMa-
tenal• do Palacw Presidencial) era no exercício de 1932 de 192:000$000, 
tendo sido elevada na proposta a 263:400$000. 

Verificou, porém, o Conselho que ela se achava antes discriminada 
em diversas rubricas numeradas que, no orçamento de 1933, foram en-
globadas, passando a constituir apenas uma, cuja verba se eleva á 
quantia já citada de 263:400$0000. 

Como razão de ser desse aumento, alega-se que são crescentes as 
despe.sas que o G~verno é forçado a fazer com suas comunicações te-
legraficas e telefomcas e que o pessoal subalterno do Palacio está des-
provido de fardamento. 

Pa~a o fardamento do pessoal subalterno, no ultimo exercício, esta-
va destmada uma verba de 18:000$000, verba que, devidamente empre-
gada, como certamente foi, não reclamaria aumento no exercício em co-
meço. 

Para o serviço telefonico e telegrafico a verba anteriormente con-
signada já era de 56:000$000. 

O aumento não foi discriminado na verba ora consignada, de modo 
que tanto ele poderá ser gasto em comunicações telegraficas e telefoni-
cas.' como em conservação e custeio de automoveis e compra de ga-
solina. 

Desde que exami~ou a proposta orçamentaria, verificou o Conse-
lho que co!ll o cu~tew de auto moveis e compra de gasolina , se gasta 
uma quantia excessiva. 

E dizendo cexcessiva• não se faz mais do que confirmar a opinião 
da cidade inteira. 

Não havendo, portanto, vantagem em se aumentar o custeio de au-
tomoveis e o consumo de gasolina, pleiteou o Conselho não que se re-
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duzisse a verba, mas que não se aumen~nsse essa verba, mantendo~se a 
do exercício de 1932. 

A segunda proposta do Conselh :> não atendida pelo Governo, foi no 
sentido de que não se fizesse o aumento de 32:000$000 para o serviço 
de transportes e comunicações das unidades. 

O Governo informa que, realmente, foi aumentado o efetivo da For-
ça Publica. Entretanto, sabe~se que de um ano para cá as unidades que 
não dispunham de automoveis para seu serviço, passaram a te-los. 

Ora, não é aconselhavel que se aumente desse modo o uso de 
automoveis, e o objetivo do Conselho foi não concordar em que se 
ampliasse um uso que pode facilmente se transformar em abuso. 

O Conselho não aprovou o aumento de 10:800$000 para gratifica~ 
ção ao Corpo Tecnico, despesa da sub~consignação n. 2 da verba «Pes-
soal " da Secretaria da Educação, porque entendia que estando delibe-
rado a não aumentar vencimentos, não lhe era permitido consignar 
verba para gratificação aos funcionarias daquello Corpo. Numa epoca 
como esta , em que todos devem fazer sacrifício em bem dos interesses 
do Estado, razoavel é que emquanto não se estabelecerem de modo 
definitivo novos estatutos do funcionali smo publico, sejam mantidos os 
vencimentos atuais. 

Não aprovando o augmento de 2:400$000 no vencimento do vi~ 
ce~diretor do Instituto Raul Soares, o Conselho nada mais fez do 
que aquilo que praticou com relação aos funcionarias de todas as Se-
cretarias. 

Todos os vencimentos que surgiram aumentados na proposta, o 
Conselho pediu que ficassem, como se achavam no orçamento de 1932, 
porque quando se pretendeu contrair emprestimo forçado com o fun-
cionalismo publico o Conselho tomou como norma não aumentar ven-
cimentos para que não fosse depois constrangido a ti rar desses ven-
cimentos qualquer quantia, mesmo a titulo de emprestimo · 

O Conselho não aprovou, igualmente, o aumento de 55:000 000 
em auxílios da verba 33, do orçamento da Secretaria da Educação e 
Saude Publica, para a Escola Domestica de Brazopolis, e nem o au-
mento de 35:000$00 para a Escola Domestica de S. Sebastião do Pa-
raizo. 

Pareceu ao Conselho que merece todo o apoio do Estado a 
instituição das escolas domesticas. E' preciso, porém, considerar que 
já temos escolas dessa natureza, subvencionadas em exercidos ante-
riores e que o foram tambem no corrente. pretendendo-se ainda a 
creação de outra destinada ao mesmo objetivo. 

Ora, no exame do orçamento ao Conselho sempre pareceu que, 
embora uteis certas despesas, nem sempre convem que se façam si, 
antes dellas, existem outras necessarias, que precisam ser attendidas. 

O Conselho preferiu, pois, ao envez de dar a essas escolas do-
mesticas um auxilio tão grande como o constante da proposta, consi-
gnar uma verba destinada a creação de dois postos de saneamento 
rural: um, no Vale do S. Francisco; outro, no Sul de Minas. Porque, 
entre cuidar de escolas àomesticas e cuidar de postos de higiene, de 
combate ao impaludismo, não ha que vacilar: no primeiro caso, trata-
s~ de uma despeza util; no sei'Jndo, de uma despeza neceisaria, 

ESTADO DE KINAS-GEilAI& tsz 

Deve-se procurar crear o ser . iço necessario, deixando-se para 
atender, em tempos melhores ao serviço apenas util. 
"''. O Cons~lh_o lembrou o caso dos vencimentos do auxiliar do qui-
nuca. espe~ahzado o do servente do Laboratorio de Toxicologia do 
S~rvtço M~dtco Legal, caso de seu pleno conhecimento, porquanto lhe 
fm submetido a exame a minuta de um decreto em que se creava 0 
mesmo Laboratorio. 

Pelo relator, Dr. Furtado de Menezes, o Conselho foi Jogo infor-
mad<;> de que se pretendia fixar um vencimento menor em relação aos 
vencnnentos dos funcionarias do Gabinete Medico Legal, para o ser-
ven~~ do Lab<;>r~torio de !o?Cicologia, e um vencimento maior para 0 
auxthar do qutmtco espectaltzado, que poderia ser um academico como é 
o auxiliar do gabinete medico legal. ' 
. Então, o Conselho opinou que se fizesse a equiparação dos ven-

cimentos _dos funcionarias do Laboratorio de Toxicologia a ser creado, 
aos vencimentos dos funcionarias do Gabinete Medico Legal ;á existen~ 
te, e nessas condições, aceitando o parecer do Conselho ~ Governo 
baixou o decreto 10.588, de 29 de novembro de 1932. ' 

. Por força des~~ decreto, C? ·auxili~r do quimico toxicologista foi 
eqUIJ?arado ao auxiliar do Serv1ço Med1co Legal, de maneira que seus 
venCimentos deveriam ser de 3:600$000 e não de 6:000$000 por ano. 

O servente do Laboratorio de Toxicologia foi igualmente equipa-
rado ao servente do Gabinete Medico Legal, de sorte que seus venci-
mentos deveriam ser de 3:240$000 e não de 2:640$000. 

Porque assim conhecia a razão de decidir, o Conselho não teve 
d~vida em dizer qu_e se havia fugido do dispositivo da lei, parecendo 
nao proceder a razao da falta de cargo equivalente, pois .o cargo de 
servente existe e o de auxiliar de químico equivale ao de auxiliar 
academico. 

O Conselho exam!nou a questão das professoras estrangeiras e, 
parecendo q.-1e se tratava de um contrato já renovado, apenas notou 
que ess~ renovação tinha sido feita em contrario á sugestão anterior 
d!:. propr10 Conselho, acrescendo ainda que, segundo resultou da opi-
!IIa~ de algnns srs. Conselheiros, o fundamento de que se possa pre-
JUdicar a reforma do ensino com a dispensa dessas professoras, não 
p_arece . ter proc~?e~cia evident:. porquanto, pelo tempo em que es-
tao leciOnando, Ja era de acreditar-se que essas professoras, tão dignas 
do amparo de contratos especiais, já tivessem feito alunas capazes de 
as sucederem nos seus cursos. 

Ainda o Conselho propoz que se mantivesse o auxilio de. . . . . . 
20:000$000 para o Instituto de Radium de Bello Horizonte, e o Go-
v~rno d~clara que não incluiu essa verba no orçamento, porque não 
fm poss1vel atender tambem a outros pedidos identicos. 

Não ha duvida que poderia parecer arbitraria que o Conselho ti-
vesse proposto a manutenção do auxilio ao Instituto de Radium de 
Belo-Horizonte. 

Mas, uma vez que não se contesta a eficiencia desse estabeleci-
mento; uma vez que é notoria a sua necessidade em nosso meio, não 
p~eceu ao Conselho que, já estando consignada verba no orçamento em 
VJgor, se devesse cortar essa verba para atender a escolas dos mesticas. 
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Do mesmo modo entendeu o Conselho que, já estando consignada 
uma -yerb~ de_ 6:000$000 para a Escola NormaJ •Francisco Campos•, 
de Pmmhl, nao se devena cortar essa suhve:J.ção, destinada a uma 
escola contra a qual nada se alega no oficio e questã . 

. Os demais ~asos são simples sugestões e como sugestões de-
ver~am ser ~preCJadas pelo Governo, que dispõe dos elementos neces-
sanos para Julga-los definitivamente. 

. O Conselh.o •. _ reafir~a.ndo . mui.to respeitosamente, pelas razões in-
~~c~das, a . o~mmo emitida, mspua-se nos mesmos sentimentos de 
~ustiça e d1gmdade que: sempre lhe orientaram as decisões. Pede por 
Isso o Conselho que seJam examinadas as razões expostas, e aguarda, 
com todo acatal?ento, Exmo. Sr. Presidente, a sabia e ponderada pa-
lavra de V. Exc1a.- Pedro Aleixo, Presidente. 

Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais 
. Bel?-Horizc;mte, 21 de Janeiro de 1933. - N. 203.-Exmo. Sr. Dr. Ole-

gano D1as Maciel, D. D. Presidente do Estado de Minas-Gerais.- Tenho 
a h~nra de passar ás mãos de V. Excia., solicitando o obsequio de en-
cammha-lo ao Chefe do Governo Provisorio, o oficio junto, em que seis 
dos membros do Conselho Consultivo do Estado se exoneram dos respecti-
vos cargos. 

. Os ~.otivos determinantc:s da exoneração se acham expostos no re-
fendo oficio, conforme a eXJgencia estabelecida pelo art. 6. o letra a, do 
d~c. 20.348, d~ 2_9 de agosto de 1931. Por êles verá V. Excia. que a 
atitude da mruona dos membros do Conselho não traduz de nenhum 
modo demonstração de hostilidade a V. Excia., que merece da parte de 
todos os senhores conselheiros o maio! acatamento e consideração. 

~a atua~ emer~encia, pareceu á maioria do Conselho que a unica 
so!uçao possive! sena ~ exoneração que ora solicita, porque ela não de-
seJava, como nao deseJa, que entre o Presidente de Minas e seu Conse-
lho Con~ultivo permane_cesse constrangimento de qualquer natureza, pois 
as relaç_oes entre os dOis devem ser orientadas, como até hoje têm sido, 
no s~ntido de colaboração franca e desembaraçada, a bem dos interesses 
publicos. 

Neste momento, ~umpre assinalar que não houve da parte do Con-
selho qualque~ proposito de colocar mal o Governo de Minas, á cuja 
frente está a figura veneranda e respeitavel de V. Excia. 

Verificada a divergencia, julgou o Conselho que ela poderia ser so-
lucionada sem diminuição para qualquer das partes, e convencido está 
de que, assim como não teve o proposito de diminuir a autoridade de V. 
Excia., V. Excia. tambem não desejaria que saisse diminuída a autorida-
de do Conselho. 

Empenhado sempre em servir a causa -de Minas, o Conselho, ainda 
agora, quer dar uma demonstração da sinceridade e da firmeza de seus 
propositos, proseguindo no exame das materias sujeitas ao seu estudo, até 
que o ilustre chefe do Governo Provisorio da Republica conceda a exo-
neração ora solicitada. 
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Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a V. Exci~. protest<?s de 
minha sincera estima e elevada consideração.-Ped1·o Ale~xo, PreSiden-
te do Conselho. 

Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais 
Belo-Horizonte, 21 deJaneiro de 1933.-N. 204.-Exmo. Sr. Dr. Ge-

tulio Vargas, D. D. Chefe do Governo Provisorio da Republica.-Os 
abaixo assinados vêm, nos termos do art. 6.0

, letra a, do dec. 20.348, de 
29 de agosto de 1931 , pedir exoneração dos lagares que ocupam no Con-
selho Consultivo de Minas-Gerais. 

Satisfazendo a exigencia do referido dispositivo legal, aqui declaram 
expressamente o motivo determinante da resolução que tomaram. 

Por ocasião da discussão da proposta orçamentaria do Estado para 
1933 o Conselho emitiu, por solicitação do Exmo. Sr. Presidente do Es-
tado, longo e minucioso parecer no qual ex pendeu, com a franqueza e a 
lealdade devidas, a opinião que" julgou mais acertada . 

A proposta orçamentaria foi convertida em lei no dia 29 ~e dezem-
bro de 1932, e depois de feita a publicação, o Exmo. Sr. Presidente do 
Estado communicou ao Conselho, em atencioso oficio, as razões pelas 
quais deixava de adotar em varios pontos o parecer do. q~nselho. Sem 
discutir si podiam ou não deixar de ser adotadas as opmwes do Conse-
lho, entendeu este que era de seu dever expor minuciosamente os fun-
damentos de cada uma delas e solicitar do Exmo. Sr. Presidente do Estado 
que os examinasse e contraditasse para que, afinal, pudesse o propr!o 
Conselho proclamar com toda a lisura o erro que cometera, ou então 
fizesse o Governo, no decreto publicado, as emendas convenientes. 

Mais empenhado deveria estar o Conselho no exame e debate de 
seu parecer, quanto menos se reconh~cesse a êle o d~r~i!o de i~pedir a 
promulgação de medidas orçamentanas contra a . opmmo manifestada. 

Afim de aguardar a resposta do Exmo. Sr. PreSidente do Estado, re-
solveu o Conselho interromper os seus trabalhos pois, em tal resposta, 
êle teria orientação segura sobre o modo pelo qual continuariam sendo 
recebidos os pareceres que emitisse. . . 

A atitude do Conselho, infelizmente, parece ter s1do mterpretada 
como áto de hostilidade ao Governo do Estado, pois, decorridos já 15 
dias, nenhuma resposta foi trazida ao seu conhecimento. 

Em face da situação creada, não seria licito á maioria dos Conselhei-
ros permanecer indefinidamente á espera de uma solução, que tud~ in-
dica jámais viria da parte do Governo do Estado, porque de tal <:titude 
resultariam embaraços e entraves á administração publica, com eVIdente 
prejuízo mesmo para interesses de terceiros. ' 

Não quis o Conselho, em momento algum, manifestar qualquer 
desatenção ou desrespeito pelo venerano Sr. Presidente do Estado de 
Minas; e ainda hoje, solicitando a exoneração de seus cargos, os signa-
tarios deste oficio proclamam o respeito e acatamento que lhes merece 
o ilustre chefe do Governo Mineiro. • 

O Conselho não desejaria uma solução que pudesse diminuir a 
autoridade do Governo de Minas, assim como está certo de que o pro~ 
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prio Governo não quereria que do incidente saísse diminuída a auto-
ridade do Conselho. 

Eis porque parece aos signatarios do presente oficio que a unica 
solução possível é a exoneração solicitada pois, dest'arte, os substitutos 
deles. poderão exercer as fucções que lhes são atribuídas, sem o cons-
trangimento que resultou do incidente. 

Tendo em vista o interesse publico, o Conselho prosseguirá no exa-
me das materias que lhe estão confiadas certo, porém, de que V. Excia. 
concederá, no mais breve tempo possível, a exoneração solicitada. 

Prevalecem-se do ensejo para afirmar a V. Excia. protestos de ele-
vado apreço e grande consideração. -Pedro Aleixo.-Joaquim Furta-
do de Meneses.-Julio Ferreira de Carvalho.-Samuel Libanio.-
Lucio José dos S antos.-Christian o Guimarães. 

Segunda parte da ordem do dia 
Isenção de impostos solicitada peta S. A . Emp1·esa de Aguas 

de S. Lourenço 
(PEÇA N. 147) 

O Sr. Pedro A.lel.xo : -Da segunda parte da ordem do dia 
consta, em primeiro lugar, a discussão da peça n. 147, relativamente á 
isenção de impostos solicitada pela S. A. Empresa de Aguas de S. 
Lourenço. 

E' relator o Sr. Conselheiro Christiano Guimarães, que tem a palavra. 
O Sr. Christlaao OUtmarAes : - E' este o relatorio (lê) : 

Relatorlo 
O Sr. ~ecretario das Finanças, em oficio n. 85, de 23 do corrente, 

solicita o pronunciamento do Conselho Consultivo, sobre o requerimento 
da S. A. Empresa de Aguas de S. Lourenço, pedindo isenção de impos-
tos estaduais para as amostras de agua destinadas á propaganda. 

Remete S. Excia., acompanhado do oficio, o processo relativo ao 
assunto e declara que, julgando procedentes as ponderações apresenta-
das por aquela empresa, deseja o Governo do Estado conceder o favor 
pleiteado, o que, porém, só pode fazer após a anuencia de que trata o 
artigo 10, letra g do Codigo dos Interventores. 

As informações constantes do processo são, em maioria, favoraveis 
á pretensão em apreço. 

E' esse o resumo da peça n. 147 que, dessa forma relatada, passo 
ao Exmo. Sr. Conselheiro Annibal Gontijo, m. d. primeiro revisor. 

Belo-Horizonte, 24 de Dezembro de 1932.-Christiano Guima· 
rães, relator. 

Parecer 
O Sr. Cbristiano GuimarAes: - Como se vê, Sr. Presi-

dente, o relatorio é datado de 24 de dezembro, pois a discussão da peça 
n. 147 foi adiada por ocasião dos trabalhos do orçamento e depois pelas 
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circunstancias decorrentes da promulgação do mesmo orçamento, de to-
dos conhecidas. 

O Sr. Secretario das Finanças, no oficio de remessa do processo, 
diz que cjulgando procedentes as ponderações feitas pela S. A. Empresa 
de Aguas de S. Lourenço e justo o seu pedido de isenção de impostos 
estaduais ' para as amostras de agua, destinadas á propaganda, deseja o 
Governo do Estado conceder esse favor fiscal, que redundará em bene-
ficio da economia mineira, de vez que trará estimulo ao consumo e á 
exportação do produto,.. 

O Governo deseja, pois, atender ao pedido da S. A. Empresa de 
Aguas de S. L~urenço, que pleiteia isenção apenas para as amostras das 
aguas minerais medicinais-acidulo-gasoza, magnesiana e alcalina-amos-
tras que pretende remeter gratuitamente a hospitais e medicos deste e de 
outros Estados e da Capital-Federal. 

Diz a Empresa, fundamentando o seu pedido, que vai sofrendo uma 
concurrencia muito forte dos fabricantes das aguas gasozas artificiais, que 
estão ameaçando mesmo i vadir e dominar, pelas vantagens de preço, 
os mercados consumidores, em ·detrimento das aguas minerais naturais 
do nosso Estado. Propõe-se, por isso, a enviar amostras de propaganda 
que serão remetidas direta."'lente de S. Lourenço aos medicos e hospi-
tais, em garrafãs de meio litro, que trarão o rotulo respectivo e mais 
uma etiqueta em letras de côr vermelha, com estes dizeres : c Gratis-
Propaganda». 

As informações constantes do processo são favoraveis, de um 
modo geral. 

Conforme o Sr. Secretario das Finanças declara, o Governo deseja 
fazer a concessão. Por outro lado, sabemos qual o espírito do Codigo 
dos Interventores, no sentido de serem cada vez mais reduzidos os im-
postos de exportação que, efetivamente, são aberrantes de uma bôa po-
lítica economica. Devemos ter ainda em vista que uma bôa propaganda 
dessas aguas deve evidentemente determinar o aumento do consumo e, 
portanto, o aumento da exportação, em beneficio da economia do 
Estado. 

Nessas condições, sou de parecer que sejam atendidos os desejos 
do Governo na concessão pleiteada por essa Empresa, estendendo-se, 
porém, a medida a todas as demais empresas de aguas minerais .. . 

O SR. FURTADO DE MENEZ.Ij;S: -Aguas minerais naturais. 
O SR. CHRISTIANO GUIMARAES:- ... , de aguas minerais na-

turais, que quizerem fazer a exportação gratuita de amostras, devendo 
essas amostras ficar bem caracterisadas. Aliás, no requerimento de que 
trata a peça em debate, se declara que as amostras devem ser enviadas a 
hospitais e a medicos; mas se essas amostras são para o fim de propa-
ganda, parece-me não seria necessaria essa restrição, que prejudicaria o 
objetivo principal. 

O SR. PEDRO ALEIXO: - O unico imposto a que estão sujeitas 
essas empresas é o imposto de expo_rtação? 

O SR. CHRISTIANO GUIMARAES : ~A isenção que a S. A. Em-
presa de Aguas de S. Lourenço pede é a do imposto do sêlo e de ex-
portação. 

O SR. SAMUEL LffiANIO : -São dois tributos. 

·. 

, 
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O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES: - E' o imposto do sêlo e o de 
exportação. As aguas exportadas estão sujeitas ao sêlo de dez réis por 
garrafa de meio litro e um mil réis por caixa de 48 garrafas, ou sejam 
1$480 por caixa exportada. 

Sou favoravel a que seja atendido o requerimento da S. A. Em-
presa de Aguas de S. Lourenço. • 

(M 1dút bern ! Mui to bern !) 
Discussão 

-Em discussão o parecer. 
O Sr. Furtado de Menezes:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Furta-

do de Menezes. 
O SR. FURTADO DE MENEZES:-Estou de acôrdo com o parecer 

d? nobre conselheiro Sr. Christiano Guimarães; entretanto, penso que 
n·ao devemos tirar essa restrição estabelecida pela propria Empresa, de 
somente gosarem do favor pleiteado as amostras remetidas gratuitamen-
te a hospitais e medicas. A ser eliminada essa restrição, poderão pas-
sar por amostras verdadeiras exportações de caixas. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES :-Deve-se estabelecer, então, 
um limite, para evitar qualquer abuso. Será limitado o numero de gar-
rafas a serem enviadas, ou o peso do volume. Parece que o decreto 
6.420 estabelece o limite de cinco quilos para os volumes de amostras 
de café e cereais isentos de impostos, acondicionados em latas de 500 
gramas. Se não fôr fixado \lm limite, poderá se verificar o abuso, mes-
mo nas amostras enviadas a hospitais e medicas. 
· O SR. PEDRO ALE1XO :-Poderíamos sugerir ao Governo que re-

gulasse a materia, de modo a evitar abusos por parte de interessados. 
O SR. FURTADO DE MENEZES :-Perfeitamente. O Governo to-

mará as medidas necessarias contra os abusos. 
O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES :-Estou de acôrdo. 
- Ninguem mais tomando a palavra, encerra-se a discussão sendo 

adotada esta 
Conclusão 

O Conselho Consultivo dá a autorização solicitada para que sejam 
isentas de impostos estaduais as amostras das aguas-minerais de S. Lou-
renço, nos termos da proposta feita, e lembra que a mesma isenção seja 
extensiva a todas as aguas mineirais naturais do Estado, devendo o Oo-
VP.mo regular a materia, de maneira a evitar abusos por parte de inte-
ressados. 

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

Prorrogação da isenção de impostos sobre a exporta-
ção de mlnerios de ferro e manganez 

(PEÇA N. 148) 
O Sr. Pedro Aleixo:-Segue-se a discussão da peça n. 148, 

que trata da prorrogação da isenção de impostos sobre a exportação 
de minerios de ferro e manganez · 

ESTADO DE MINAS-GERAIS 187 

Tem a pàlavra o Conselheiro Furtado de Menezes, relator do pro-
cesso. 

O Sr. Furtado de Jlenezes:-Eis meu relataria, Sr. Presi-
dente (Ie). 

Relatorlo 
O Exmo. Sr. Secretario das Finanças pede, em oficio de 23 do cor-

rente, o pronunciamento do Conselho Consultivo a respeito da minuta. 
que envia, de um decreto, mantendo para todo o ano de 1933, a isen-
ção do imposto de exportação sobre os minerios de ferro e de manga-
nez, concedida pelo decreto n. 10.408, de 15 de julho de 1932. 

Essa medida, provocada por um requerimento de A. Thum & Cia., 
basea-se no fato de continuarem as mesmas as condições que determi-
naram aquele decreto, o que é confirmado por um radiograma do Sr. 
Director da Inspetoria Fiscal do Estado, tambem junto ao processo. 

Pela minuta, a isenção poderá ser extendida aos stocks existentes, 
mediante termo assinado na Secretaria das Finanças, e pelo qual as em- · 
presas ou firmas interessadas se comprometem a refazer esses stocks, 
empregando na extração dos minerios os operarias de que normalmen-
te se utilisavam antes de ocorrerem as circunstancias que determinaram 
as providencias adotadas pelo Dec. 10.408. 

O Secretario das Finanças ficará autorizado a cassár a isenção em 
caso de fraude. 

E assim relatado, passo o processo ao sr. 1.0 revisor, o Exmo. Sr. 
Conselheiro Lucia dos Santos.-Belo-Horizonte, 26 de dezembro de 
1932.-Furtado de Menezes.-Em tempo. Tendo sido designado o Sr. 
Conselheiro Christiano Guimarães para substituir o Sr. Conselheiro Lucia 
dos Santos, ao mesmo passo o presente processo.-21-XII-32.-Fur-
tado de Meneses, relator. 

Parecer 
O Sr. Furtado de Menezes:-Realmente, Sr. Presidente, as 

condições que determinaram a concessão do decreto 10.408 continuam 
as mesmas, e se da outra vez o Conselho não se opoz á medida, julgo 
deve proceder agora da mesma forma. 

Na minuta, ha algumas alterações de condições. Assim, no decreto 
anterior, ficou vedada a exportação dos minerios em stock. Pela minuta, 
«a isenção poderá ser estendida aos stocks existentes, mediante termo 
assinado na _Secretaria das .Finanças e pelo qual as empresas ou firmas 
interessadas se comprometerão a refazer esses stocks empregando na 
extração dos rninerios os operarios de que normalmente se utilizavam antes 
de ocorrerem as circunstancias que determinaram as providencias ado-
tadas pelo citado decreto n. 10.408. • 

Na verdade, essa providencia de obrigar as empresas a restabe-
lecerem os stocks, evita os inconvenientes que notámos, havendo apenas 
o perigo de, exportado um minerio melhor, ser o mesmo substituído por 
um minerio peor. Caberá, nesse caso, ao Governo estabelecer providen-
cias para a devida fiscalizacão. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Não se poderia incluir essa con-
dição? 
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O SR. FURTADO DE MENEZES: - Pode-se acrecentar depois das 
palavras cas empresas ou firmas interessadas se comprometerão a refa-
zer esses stocks o seguinte: «Com minerio do mesmo teor,.. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Perfeitamente. 
O SR. FURTADO DE MENEZES:-E' preciso tambem que se con-

erve na minuta o espírito de quem a escreveu e que me parece é justa-
mente o do art. 5. 0 do decreto 10.408, isto é, que seja mantida a disposi-
ção que permite ao Governo, em qualquer tempo que julgar oportuno, 
cassar a isenção concedida. 

Essa disposição do decreto não foi agora repetida, mas como se diz 
na minuta que c fica mantida até 31 de dezembro de 1933, nas condições 
~stabelecidas no decreto n. 10.408, de 15 de julho de 1932, a isenção do 
Imposto sobre exportação dos minerio de manganês e ferro,., é claro que 
o Governo se conserva o direito de suspender essa isenção em qual-
quer ocasião. 

Uma medida bôa que está na minuta é a permissão ao Secretario das 
Finanças para «Cassar a isenção se a empresa ou firma favorecida fór 
encontrada em fraude quanto ao stock que realmente possúa, ou ex-
;Jortando stock sem o preenchimento da formalidade estabelecida ou ten-
tando exportar no art. 2. 0 , ou empregando na extração dos minerios 
menor ~umero de operarias do que o previsto no mesmo artigo ,.. 

Fe1tas essas pequenas modificações, opino no sentido do Conselho 
responder favoravelmente ao pedido do Sr. Secretario das Finanças. 

(Muito bem i Muito bem!) 

. Discussão 
-Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a pala-

vra é o mesmo submetido a votos e aprovado sendo adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aprova a minuta do decreto prorrogando até 31 de de-

zembro de 1933 a isenção de impostos sobre a exportação de ' minerios 
de ferro e manganês, concedida pelo decreto 10.408, de 15 de Julho de 
1932, lembrando ~ con:reniencia de ser expressamente permitido que o 
Governo casse a 1sençao nos termos do art. 5.0 do decreto citado e que, 
~o art.. 2.0 da minuta, se acrescentem após as palavras «as empresas ou 
fiEmas mteres.sad?s se comprometerão a refazer esses stocks,. a expres-
sao: «Com rmneno do mesmo têoTJO. 

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

Proposta de liqnidação extra-jndicial da condenação que contra 
o Es_tado obteve Angelo Raphael Florentiuo em sentença irre-
cornvel 

(PEÇA N. 153) 
O sr. Pedro A.lelxo:- Finalmente o Conselho vai se pronunciar 

S?~re a peça n. 1~3 que diz respeito á proposta de liquidação extra-ju. 
d1c1~ da condenaçao que contra o Estado obteve Angelo Rapbael Fio 
rentino, em sentença final e irrecorrivel. 
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E' relator o Sr. Conselheiro Loreto de Abreu, que tem a palavra. 
O ar. Loreto de Abreu:- E' este o relataria (lê): 

Relatorio 
O Exmo. Presidente deste Estado pede no oficio a fls. o parecer do 

Conselho Consultivo sobre o requerimento do Advogado Manoel Lagoei-
ro, em que este propõe liquidação extra-judicial do acordam do Supre-
mo Tnbunal Federal proferido em favor do seu constituinte Angelo Ra-
phael Florentino. Em o dito acordam, condenado o Estado de Minas a 
pagar a Florf'ntino 3:752$000, juros da móra desde a contestação da 
lide, como pedidos, na ação, e a totalidade das custas em relaçãn a 
Florentino. O advogado do Estado opina a fls. pela aceitação da pro-
posta referida, quanto a Florentino, de vez que o acordam referido a 
este deu ganho, e é uma decisão irrecorrível ou insusceptivel de alte-
ração por qualquer recurso sendo que, nesta parte, isto é, quan o a 
Florentino, dispensavel, até o previo pronunciamento do Conselho Con-
sultivc, segundo o art. ' 10- f- do Codigo dos Interventores. Vai, entre-
tanto, além o Advogado , do Estado entendendo que o Conselho 
devia ser consultado quanto aos reclamantes que, depois de te-

rem movido ação contra o Estado, na justiça local- afinal anulada pela 
incompetencia da mesma justiça, se envolveram na ação de Florentino 
afórado na justiça federal, e na qualidade de assistentes; e aqui ainda 
não lograram os mesmos reclamantes triunfo, não por não terem direito 
mas, por terem se apresentado indevidamente, nessa qualidade de assis-
tentes, quando deviam se apresentar como titulares de direitos proprios, 
e pois, como cs-autores na ação. 

Aos mesmos reclamantes no entender do Advogado do Estado 
assistem direitos eguais aos de Florentino; e os procedentes fundamen-
tos do referido acôrdam constantes dos votos vencedores aproveitam 
egualmente aos ditos reclamantes. Impõe-se, assim, um acôrdo do Es-
tado c0m eles; e devem ser pagos, não pelas quantias constantes de 
suas procurações a fls. e fls. nem todas exatas, mas pelas constantes 
da relação mandada organizar pelo Governo do Estado e que já serviu 
de base a muitos pagamentos. 

Consta dos autos como decorre do aludido parecer que o Governo 
do Estado substituindo-se á devedora originaria - E. de Ferro Oeste-
então em liquidação, assumiu de modo inequívoco, a obrigação de pagar 
as divididas da Oeste para com o seu pessoal anteriores á liquidação, 
e levado pela neceesidade imperiosa de acabar, como acabou, com a 
greve desse pessoal motívada preponderantemente, pelo atrazo de pa-
gamento de seus vencimentos. 

O Advogado do Estado se pronunciando contra prescrição das di-
vidas dos assistentes e contra o pagamento dos respectivos juros ou 
pelo menos, da totalidade destes, entende q1.1e todos estes credores, como 
Florentino, deven, previamente, se habilitar, como o sugere seu advogado 
Lagoeiro, dado o largo tempo decorrido entre a emissão dos vales -
títulos dessas dividas- e a liquidação agora planejada. 

Dos autos, como do parecer referido consta que tendo, assim, o 
Estado tomado o compromisso de tais pagamentos, reservou e; efetiva-
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mente, ficou com a parte suficiente da garantia de juros -destinada aos 
mesmos pagamentos, garantia aliás, amparadora, tarnbem dos salarios dos 
operarias, conforme se verificou, oficialmente. 

Com este relato rio passo os autos ao 1. 0 revisor sr. Conselheiro Sa-
rnuel Libanio. 

Belo-Horizonte, 7-933.- Loreto de Abreu {I -19v.). 

PARECER 
O Sr. Loreto de Abreu: -Meu voto é o seguinte : 
Quanto a Florentino, que é o credor que teve o acordão a seu fa-

vor, de acordo com o paracer do Advogado Geral do Estado, a êle 
deve ser paga a quantia cobrada, já referida, os juros de móra contados 
desde a contestação da tide, isto é, desde o despacho que encerrou a 
contestação e mandou pôr em provas a causa, e as custas em que ain-
da é condenado o Estado, de vez que este está condenado pelo acordão 
referido que é decisão irrecorrível ou decreto de um dos poderes consti-
tucionais que se impõe a todos: e nem mesmo pode ser alterado por 
nenhuma lei. Isto está expresso até no Codigo Civil, que a cousa julga-
da não pode ser prejudicada por lei. 

Quanto áos mais reclamantes representados pelo mesmo advogado La-
goeiro, o Conselho Consultivo deve sugerir ao Governo {deve sugerir, por-
que o oficio do Exmo. Sr. Presidente do Estado silencia sobre este pon-
to e apenas refere-se a Angelo Raphael Florentino), de acordo com o 
parecer do Advogado Geral, que com eles entre em acordo, abolidos 
juros não estipulados e nem admitidos, no caso, por direito: e só pagan-
do os que figurarem na relação substi tutiva dos vales emitidos, 
vales nominativos, emitidos pela Estrada de Ferro Oéste, que eram acei-
tos, corno moeda, cujos portadores trabalhadores da estrada, credores 
por salarios, passaram a figurar na relação definitiva mandada organizar 
pelo Governo do Estado com os nomes e as quantias devidas e cujo 
original consta existente na Secretaria da Agricultura e, som.ente, pagan-
do as quantias já, ha cerca de 30 anos, fixadas na mesma relação. 

Esses vales, de fato , foram emitidos pela Estrada de Ferro Oeste 
de Minas e eram aceitos como moeda. Os trabalhadores da Estrada cre-
dores por salario, passaram a figurar na relação a que me refiri, defini-
tiva, mandada organizar pelo Governo do Estado, relação que contem 
seus nomes e as quantias devidas e que se vê em certidão a fls. 53 a 55 
dos autos. Já ha cerca de 30 anos que foi organizada essa relação, 
sob o Governo do Dr. Silviano Brandão, conforme consta tambem dos 
autos. 

Todos os reclamantes deverão, previamente, se habilitar como su-
gere o seu advogado Lagoeiro, pelo longo tempo decorrido das datas 
de suas procurações -que são de 1911, menos quatro que, ainda as-
sim são de~1912. O devedor, hoje, das dividas de que se trata é exclusi~ 
vamente o Estado- já em virtude do acordão referido, quanto a uma 
delas, e já porque, sendo todas elas da mesma natureza e de iguais 
títulos, procedem o.s fundamentos dessa decisão a seu respeito; e o 
fundamento do acordão é irrecorrível e se impõe: - o Estado, reconhe-
cida, previamente, a legitimidade das dividas, assumiu solene e ine~ 
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q~h:oca.mente, o compromisso de paga-las, substituindo-se a devedora 
ongmana, e sem nenhum sacrificio para si por ter reservado parte da 
~a~a!ltia de juros devida a Estrada de Ferro Oeste. No caso, a figura 
JU~d~~a da novação, chamada subjetiva, por substituição da devedora 
pnmttiva a Estrada de Ferro Oeste, pelo devedor substituto -o Gover-
no do Estado- que estava de pleno acordo com aquela devedora. · 

Já é . um bof? acordo esse de pagar o Estado só o principal 
das .quanti.as relaciOnadas, de vez que reservou para isso parte da ga-
rantia de JUros devida a Estrada de Ferro Oesie, hã já cercã de 30 
ãnos como disse. 

O Governo do Estado, de pleno acordo com aquela devedora e até 
com a satisfação geral dos credores - os portadores dos vales - e reais 
c~edores por se~ços prestados, tomou sobre si a obrigação de pagar 
nao por mtermedto de seus prepostos- chefe de policia e inspetor da 
Estrada - como por si mesmo, comunicando ao Congresso o acordo 
feico, em mensagem. O trecho da mensagem, que se refere ao assun-
to consta dos autos e dos Anais do Congresso daquela epoca. 

Chamo a atenção do Conselho para o parecer do Advogado Geral 
do Estado, para os votos vencedores-fundamentos do acordão-cons-
tantes do doc. n. 2, dos Ministros Whitaker, Rodrigo Octavio e Cardú-
so Ribeiro. 

O parecer do Advogado Geral do Estado é o seguinte: 
"Exmo. Sr. Presidente do Estado. 
Devolvo a V. Excia., com o meu parecer a respeito, o 

_ requerimento em que o dr. Manuel Lagoeiro propõe a li-
q .. idação extra-judicial da sentença final e irrecorrivel que 
contra o Est~do obteve o seu constituinte Angelo Ra-
phael Florentino, bem como propõe que extra-judicialmente 
se liquidem casos identicos de outros constituintes seus. 

O requerimento está abundantemente instruido com 
documentos dos quais se verifica o seguinte: 

Em 1900, declararam-se em greve os operarias da Es-
t!ada de Ferro. O~ste <!_e Minas, então sob administração par-
ticular e em hqmdaçao forçada, tendo esse movimento co-
m? ~ausa~. o atraz? no pagamento dos salarios (causa 
prmctpal) e a dispensa de empregados. Interveio o Es-
tado para debelar a agitação e conjurar a crise, seguindo 
para o local dos acontecimentos, entre outros funcionarias 
o Chefe de Policia. Entre as medidas postas em pratica: 
pelo Governo estava a de responsabilizar-se o Estado 
pelos pagamentos atrazados". (O Estado substitui-se á de-
vedora, obrigando-se pelos debitos desta e de acordo com 
os credores), "segundo o seguinte telegrama do Presidente 
Silviano Brandão ao Chefe de Policia: "Autorizo-vos decla-
rar operarias que Governo assume responsabilidade de 
ga1·antir pagamentos atrasados que foram devida-
mente reconhecidos e anterio·res á liquidação" (A Es-
trada estava em liquidação forçada e os pagamentos 
reclamados eram de vencimentos-salarios, etc.-ante-
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riores á liquidação) "dedu~indo esses pagamentos da 
garantia de juros a que tem direito Companhia. Oes-
.~adas as cau as reelamação, q'ueira aconselhat· ope-
7'arios qne voltem imediatamente ao trabalho afim de 
serem arroladas as contas para proceder com regula-
ridade aos pagamentos". 

Este telegrama serviu para apaziguar a greve. Eu examinei a co-
pia do mesmo, copia fiel transcrita no processo. Continua o Sr. 
Advogado Geral em seu parecer: 

"Cessou a greve, e o engenheiro chefe da fiscaliza-
ção arrolou vales e certificados, cujos possuidores foram 
chamados por edital para efetivo pagamento". 

O Governo estudou o caso e verificou que a garantia de juros 
assegurava os salarios dos operarios. 

"Entre esses possuidores (continua o Sr . Advogado 
Geral) estava o requerente Angelo Raphael Florentino o 
qual, não sendo pago, intentou, em 1917 ação contra o Es-
tado. Julgada improcedente em primeira instancia e em 
apelação, afinal, em embargos, e contra um voto ape-
nas, foi a ação julgada procedente, condenado o Estado 
ao pagamento reclamado" (Esse pagamento é de . . . . . . 
3:752$370, como consta dos autos) " e juros da móra" 
(E custas) "Os demais possuidores de vales, ora reque-
rentes, não obtiveram a condenação desejada, não porque 
se lh~s desconhecesse o dire;to, mas porque intervieram 
como assistentes, quando no entender do julgado, eram 
liticonsortis e , assim, deviam comparecer por direito proprio 
e na oportunidade legal". 

Quer dizer, êles deviam comparecer logo no começar a ação, ale-
gando seus direitos conjuntamente com o autor - Florentino. Efetiva-
mente é essa doutrina corrente entre os Tribunais. Os tribunais fazem 
diferença entre assistentes e litisconsortes. O assistente pode compare-
cer em um período ulterior da ação, ou melhor em qualquer fase da 
acção e litisconsortis devem comparecer quando comparece a parte 
principal, logo no começo da acção. Ora,esses de que trata o processo 
não compareceram nessa fase inicial; compareceram posteriormente, 
como se fossem assistentes, e os tribunais não puderam acolhe-los 
unicamente por esse motivo. 

Contínua o Sr. Advogado Geral em seu parecer: 
•Do exposto resulta que, quanto ao primeiro reque-

rente, Angelo Raphael Florentino, é incontestavel o seu 
direito a receber a importancia a que foi o Estado conde-
nado, uma vez que esse direito tem fundamento em senten-
ça de ultima instancia e estão esgotados os recursos judi-

- dais-o que dispensaria mesmo, para final liquidação do 
julgado, a previa audiencia do Conselho Consultivo (dec. 
n. 20.348, art. 1 O, letra f). 

• 
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Quanto aos demais requerentes, o que pretendem é 
uma transação ou acordo, que previna o litigio que êles, se 
desatendidos agora, estabelecerão com o Estado. E pare-
ce-me que a proposta merece ser tomada em consideração 
e poderá ser aceita, se V. Excia. a julgar conveniente aos 
interesses do Estado e a ela der o seu previo assentimen-
to o Conselho Consultivo. 

Com efeito, trata-se, com referenda a cada um dos 
requerentes, de casos inteiramente identicos ao de Angelo 
Raphael Florentino, julgado afinal pelo acordão de 26 de 
novembro de 1931• . (Parece que o acordão do Supremo 
Tribunal Federal transitou em julgado a 7 de novembro de 
1931}. cNão é de acreditar que, propostas as ações pelos 
demais possuidores de vales reconhecidos na lista oficial, e, 
portanto, nas mesmas condições de Florentino, venha o Su-
premo Tribunal variar de julgamento. Todo o debate em 
torno do caso está nas certidões que acompanham o re-
querimento. Entretanto, para maior esclarecimento e para 
se ter idéa do ponto de vista em que se colocou o Egregio 
Supremo Tribunal Federal, convem transcrever o sintetico voto 
do Ministro Rodl"igo Octavio: 

c Que o Estado assumiu a obrigação de pagar os 
vales dos vencimentos atrazados do pessoal da Oeste 

. de Minas, é fato incontestavel ; nem essa obrigação 
assumida pelo Estado representa um desembolso de 
dinheiro, pois que, fixada a cifra respectiva, o Estado 
a descontou das garantias de juros a pagar á Estrada 
de Ferro. Assim, tem o Estado em seus cofres dinhei-
ro da Estrada de Ferro para pagamento daqueles 
vales. Que o A é legitimo portador de tais vales, 
na importancia por êle pedida, é tambem fato que o 
Estado não pode contestar, pois, como se vê da rela-
ção dos portadores desses vales, organizada pelo Es-
tado, o nome do A se encontra ai mencionado pela 
importancia por êle pedida• . 

Mais detalhado (e bem fundamentado) que o do Ministro Rodrigo 
Octavio, é o voto do Ministro Witaker, a fls. 7 do dec. n. 2. Alega êle 
estar provadissimo que o «Governo de Minas assumiu a responsabilida-
de dos pagamentos dos operarios da Estrada de Ferro Oeste de Minas 
anteriores a liquidação forçada dessa Companhia, para evitar a greve 
que fez paralisar o movimento na mesma Estrada• . 

Lí com muito cuidaão os votos proferidos, todos no mesmo sentido, 
com exceção apenas de um que foi vencido e que foi o do Ministro 
Arthur Ribeiro. Depois de uma leitura atenta e meditada cheguei á con-
clusão de que os votos que devem prevalecer são efetivamente os da 
maioria. 

Na preliminar de ser afastado da lide esse grupo de reclamantes, 
todos os Ministros estiveram de acordo. Mas, no voto do sr. Ministro 
Arthur Ribeiro ha um argumento que me parece falho juridicamente. 
Ele argumenta por esta forma; , 

13 
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«Para se eximir da obrigação de fornecer a prova da 
cessão dos creditos, alegou o autor• (Alegol! e o provou) 
cque êles eram aceitos como moeda e como tl~los ao por-
tador, e, assim, se tem a confissão de que praticou um ato 
ilicito punido pela lei n. 1.177 A de 15 de s~tembro d~ 1893 
art. 3. E como é sabido ninguem pode tirar provelto de 
um ato ilicito que tenha praticado•. 

s Excia chamou a isso ato ilicito quando não é, pois ós vales são 
nomin.ativos, ·não têm função de moeda. Eram aceitos, como pode ser 
aceito ualquer documento, como tendo valor de moeda. 

o ~R. LU CIO DOS SANTOS :-O Estado mesmo declarou que os 

recebba.SR. LORÊTO DE ABREU:- Fez-se a rel~ção e e~sa rel~ção d~
veria acabar com toda a questão. Entretanto_ esta amda ·reviVeu, fOI d~bati: 
da e houve sentença no Tribunal da Relaçao do Estado, sentençc: avo 
ravel á parte, mas que depois foi anulada. Julgou-se qu~ a açaJ era 
nula por incompetencia da Justiça estadual, e a causa fOI afora a no 
Juizo Federal. . . 

Mas rossi 0 na leitura do voto do Sr. Ministro Arthur Rib~uo: 
' p g "Não ha fugir ao dilema: ou os va!_es c:_ram ?reditos ~e 

tal ou tal operario, e a prova da cessao ~ao pode ser dis-
pensada, sob pena de ser o devedor obnga~o a saldá-los 
duas vezes, ou eram titulos ao portador,_ e mcorreram na 
sanção penal da citada lei de. 18~3. Na? te~do o autor 
feito a prova do seu crédito, e ocioso discutir se o fato 
que deu orig~m á · respons.abili~?de do Estado é uma ges-
tão de negoc10s ou uma fiança . 

Parece que 0 Ministro não apanhou bem esta questão. E' um voto fr~âo 
· - do fato Os outros ministros argumentaram no senti o na aprecmçao · d I 

tr · o Estado assumiu expressamente, de um mo o so ene o 
con ano. · ·ti a outros· mas ·sso A cessa-o deu-se de credores pnnu vos par , , comprom1 . - b .. ti O Es a fi ra ue aparece mais saliente é a de uma novaçao su Je va. : 
tadrsubitituiu-se á devedora que era a ~i~. Estrada de Ferro Oeste de 
Minas e 0 seu compromisso está provadiSSimo nos autos. . 

c) SR PEDRO ALEIXO:-Estando esgotado o praso concedido pelo 
Remment~ para fundamentação de pareceres, c.onsulto ao Conselho s: 

o· a ão do mesmo afim de que o Ilustre orador possa ter 
~~~~d:s ~~o;;~~n~iderações. Acredito que: todo.s o~ senho~ed conselh~~-
ros estarão de acôrdo com esta prorrogaçao (S?,nats germs e assen ,.. 

men~~~tinúa, portanto, com a palavra o Sr. Conselheiro Lorêto de 

Abre~. SR. LO~O DE ABREU:-Estou a. terminar, Sr. Presidente. Os 
votos dos Ministros um deles já foi transcnto no parecer do Advogado 
Geral do Estado. Um outro-o do Ministro Whitaker-no mesm~ sen-
tido é um pouco mais detalhado, frizando b.em que, no cas.o,. nao s: 
trat~va de ventilar mais se ouve cess~o. E, afinal, ~ nos~o d;Jeit~ c~:
mite a cessão em qualquer forma. E um pagamen o P~ o qu s 
prometia 0 Estado, mas não ha forma sacramental para Isso; póde cons-
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tar a cessão de um recibo, póde constar a cessão de uma relação, de 
um documento qualquer, de um crédito vulgar, de modo que, parece-
me, não é necessario argumentar sobre cessão, uma vez que o Estado 
assumiu o compromisso e isso consta, como disse de varios documen-
tos: consta da relação, consta da mensagem, consta do edital, consta, 
enfim, de outras formulas de compromisso. 

Meu voto, portanto, Sr. Presidente, é no sentido da conclusão do 
parecer do Advogado Geral do Estado, apenas com uma restrição, por-
que o Advogado Geral do Estado ficou na alternativa-em relação 
aos juros devidos a esses que apareceram como assistentes e não foram 
considerados tais;-ficou na alternativa de se pagar a esses demais re-
clamantes apenas uma parte de juros, ou mesmo não se pagar juro al-gum. 

Ora, salvo casos expressos em lei, quando se trata de ato ili-
citof em que os juros legais decorrem dele, no momento em que esse 
ato é praticado, em regra, os juros sómente são devidos quando estipu-
lados. Esta é a regra . pratica que conhecemos, e é regra mesmo de di-reito. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Quando se propõe em juizo, não ha uma in-· 
terpelação ao devedor para pagamento de juros e, em tal caso, dessa 
data em diante, mesmo que se decaia da ação, não existe assinalação do 
dia a partir do qual os juros devam ser computados? 

Esses assistentes não propuzeram uma ação contra o Estado? 
O SR. LORÊTO DE ABREU:- Essa ação foi anulada. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Eles tinham proposto uma ação na Justiça 

local e essa ação foi anulada. Não se poderia compreender como tendo 
havido uma interpelação pelo fato de ter sido o Estado citado para pagar? 

O SR. LORÊTO:- No caso, para que os juros sejam devidos a esses 
reclamantes, seria necessario que eles fizessem o mesmo que o outro 
que j~ triunfou: propuzessem uma ação. 

ü SR. PEDRO ALEIXO:-E' que, pela exposição de V. Excia., de-
preendí que eles tivessem proposto uma ação na Justiça local e que 
tivessem decaído dessa ação . 

O SR. LORÊTO DE ABREU:-Foi anulada por incompetencia da justiça. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Um deles levou o caso ao Supremo 

Tribunal. Aí é que os outros apareceram como assistentes. 
O SR. PEDRO ALEIXO:- Os mesmos que apareceram como assis-

tentes na Justiça Federal, haviam proposto ação na Justiça local. Ora, 
de acôrdo com a lei, quando se propõe uma ação, mesmo perante juiz 
incompetente, o fá to de se propô r essa ação interrompe até a prescrição; 
por conseguinte tem o efeito de uma interpelação. 

Foi por isso que eu indaguei de V. Excia. se, nessas condições, se-
melhante interpelação não teria o efeito de fazer que fossem devidos 
os juros. 

O SR. LORÊTO DE ABREU: - Para que êles tivessem direito aos 
juros, uma vez que não houve estipulação desses, seria necessario que 
êles intentassem ação propria, hoje, depois de terem decaído da ação 
proposta por seu companheiro. 
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O SR. PEDRO ALEIXO : - l?;les não propuzeram uma ação na Jus-
tiça local? 

O SR. LOR:f?;TO DE ABREU : - Propuzeram. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-Nesse momento houve interpelação ao 

Estado. 
O SR. LOR:f?;TO DE ABREU:- Tenho a informar a V. Excia. que 

nem o advogado deles reclama esses j-.;. os. 
O SR. PEDRO ALEIXO:- Esse argumento é valioso, não ha duvi-

da. 
O SR. LUCI O DOS SANTOS: -E a quanto monta a importancia 

total, incluindo-se o autor e esses que decaíram? 
O SR. LOR:f?;TO DE ABREU: -Eu contei o numero de assistentes· 
Pela petição apresentada pelo advogado, êles são em numero de 28 .. 

E' esse o numero de assistentes que deu o advogado e que estão recla-
mando. Entretanto, pela certidão que examinei, não encontrei esse nu-
mero; encontrei apenas 15 assistentes. 

Ha uma relação de portadores de vales, junta por certidão aos au-
tos, e foi por essa relação que verifiquei isso: 

Eu estou de acôrdo com o parecer do Advogado Geral do Estado, 
menos quanto ao pagamento de juros a esses outros reclamantes que 
não tiveram sentença . E afinal, não estamos inteiramente em diver-
gencia, porque a alternativa do parecer de S. Excia. é a seguinte: 

• 
"Não seria demais que transigissem tambem quanto 

aos juros, pois esses, quanto a Angelo Raphael Florentino 
devem ser contados, segundo diz o suplicante, de 1917, 
data da contestação da causa; e, como, quanto aos de-
mais requerentes" (Êle está se referindo aos assistentes) 
"não ha ainda contestação da lide para servir de ponto de 
partida á contagem dos juros, justo é que estes sejam abo-
lidos, ou pelo menos reduzidos". 

O advogado se impressionou com isso. Mas quanto a esses recla-
mantes não ha juros a ser pagos e nem êles os reclamam; não são devidos 
juros por direito. 

Eu estou em que não se devem pagar juros uma vez que não hou-
ve ação e esses juros não foram estipulados. 

O SR. LUCI O DOS SANTOS:- V. Excia não tem o conhecimento 
do total? 

O SR. LOR:f?;TO DE ABREU: -Não tenho conhecimento do total, 
nem mesmo, pelos autos, se pode ter conhecimento preciso disso por-
que, conforme disse, apenas encontrei quinze desses reclamentes 
aqui nos autos (mostrando); entretanto, é possível que haja outros. 

O SR . LUCIÓ DOS SANTOS : - Qual poderá ser o valor medi o? 
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O SR. LOR:f?;TO DE ABREU : -Acredito que esse valor não atingirá 
a soma muito elevada, não excederá talvez de cem contos o total. 

O SR. CHRISTIANO GUIMARÃES : -Não deve ir a tanto. 
O SR. LOR:f?;TO DE ABREU: -Em relação a quinze deles, a quanj 

tia vai ao total de 83:380$000 ; mas póde haver ainda algum engano 
e o Governo deve se prevenir e consultar a relação original. 

O SR. SAMUEL LIBANIO : - E essa relação existe? 
O SR. LORÊTO DE ABREU:- Consta existir na Secretaria da Agri-

cultura. 
O SR: LUCI O DOS SANTOS: - 0 singular é que não tenha sido 

transcrita integralmente nos autos. 
O SR. LOR:f?;TO DE ABREU:-Alguns nomes foram talvez omi-

tidos. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Os reclamantes são em numero de 28, 

mas destes somente quinze figuram na relação que, por certidão, foi 
junta aos autos. 

O SR. LOR:f?;TO DE ABREU:-De modo que estou com a con-
clusão do parecer do Sr. Advooado Geral do Estado, salvo quanto ao 
pagamento dos juros, conforme já declarei. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 

-Posto em discussão o parecer e não havendo quem se manifeste, 
é o mesmo submetido a votos e aprovado sendo adotada esta 

Conclusão 

-0 Conselho Consultivo autoriza a liquidação dos creditas dos 
constituintes do Dr. Manoel Lagoeiro, nos termos do parecer do Exmo. 
Sr. Dr. Advogado Geral do Estado, mas não devendo ser pago juro 
algum a qualquer dos reclamantes, exceto Angelo Raphael Florentino, 
que tem o direito aos juros, reconhecido em acordam irrecorrível. 

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

Ordem do dia 

O Sr. Pedro A.lelxo:-Estando esgôtada a materia, designo 
para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE:-Discussão das peças que devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho, com a ante-
cedencia regimental. 

Está encerrac;la a sessão. 
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93.a sessão ordlnaria, aos 28 de Janeiro de 1932 

PRESIDENTE:-Sr. Pedro Aleixo. 
SECRETARIO:-Sr. Lucio dos Lantos. 

SUMA.RIO:-Ata-Retificações do sr. Lorêto de Abreu-Expediente-Explicação 
pessôal do sr. Lorêto de Abreu-Requerimento de d. Josina de Lima 
e Silva (Nova distribuição)-Pareceres finais-N. 138 (Isenção de im~ 
postos solicitada pela S. A . Empresa de Aguas de S. Lourenço)-
N. 139 (Proposta de liquidação extra-judicial da condenação que 
contra o Estado obteve Angelo Raphael Florentino, em sentença ir-
recorrivel)-2.a parte-Rescisão de contrato de fornecimento de gaso-
lina por meio de bombas, no município de Carangola-Adiamento-
Cancelamento da escritura de doaçao de um predio, feita ao Estado 
por Trajano Procopio de Alvarenga-A-diamento-Indenisação reque-
rida contra a Prefeitura de Cambuquira e o Estado por Pedro Nico-
la-Adiamento-Requerimento do cFluminense Foot-Ball Club•-Re~ 
Jatorio e parecer do sr. Annibal Gontijo- Discussao-Discurso do 
sr. Pedro Aleixo-Conclusão-Acõrdo proposto pelos herdeiros do 
Cel. João Epiphanio Pereira-Relatorio e parecer do sr. Pedro Alei-
xo-Discussão-Conclusão-Recurso interposto por Carlos Hoscken 
de um acto do Prefeito de Tombos-Relatorio e parecer do sr. Lucio 
dos Santos-Discussão-Conclusão-Requerimento de Celso Silveira 
e outros funcionarias rla Prefeitura-Relatorio e parecer do sr. Lo-
rêto de Abreu-P~eliminar levantada pelo sr. ,Pedro Aleixo-Conver-
são da decisão em diligencia-Ordem do dia. 

A ' hora regimental, acham-se presentes os srs. Pedro Aleixo, Lucio 
dos Santos, Lorêto de Abreu, Anibal Gontijo, Samuel Libanio e Chris-
tiano Guimarães. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o sr. Furtado de Me-
nezes. 

-Assumindo a presidencia, o Sr Pedro AI eixo declara aberta a 
sessão e convida para secretaria-la o Sr. Lucio dos Santos. 

ATA 
E' lida e posta em discussão a ata da sessão anterior. 
O Sr. Lorêto de Abreu: Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO: Tem a palavra o sr. Conselheiro Lorêto de 

Abreu. 
O SR. LORtTO DE ABREU: Pedi a palavra, Sr. Presidente, para 

fazer duas ligeiras retificações á ata que a~aba de ser ~ida. A primeira é 
quanto ao relatorio na mesma ata transcnto, e por m1m apres~ntado na 
sessão passada, quanto á peça n.0

_ 153. Disse eu nesse relatono: 
"O Advogado dÓ Estado opina â fls. pela aceitação da 

proposta referida, quanto a Florentino, de v~z _qu~ o aco~
dam referido a este deu ganho, e é uma dec1sao urecorn-
vel ou insuscetivel de alteração por qualquer recurso, 
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sendo que, nesta parte, isto é quanto a Florentino, dispen-
~savel até o prévio pronunciamento do Conselho Consulti-
vo", etc. 

Ora, na ata está: "dispensavel a té o preciso pronunciament9 do 
Conselho Consultivo", etc. Deverá pois, ser substitui da esta palavra 
"preciso" pela expressão "prévio". 

A outra retificação é no parecer verbal que emiti sobre a mesma 
peça. Eu declarei que tratava-se de uma decisão ir!ecorrivel ou decreto 
de um dos poderes constitucionais, que se impõe a todos; e nem mesmo 
pode ser alterado por nenhuma lei. E acrescentei: "Isso está expresso 
até no codigo Civil, que a cousa julgada não pode ser julgada por lei" . 
Na a ta se lê: "por lei orctinaria". Ora, na tradução fiel de meu pensa-
mento, se deve empregar somente a palavra "lei", suprimindo-se a ex-
pressão "ordinaria", de acordo com o Codigo Civil, que refere-se ape-
nas á palavra"lei", empregando-a genericamente. De modo que eu de-
sejaria que se suprimisse, na ata, esta expressão "ordinaria" . 

O Sr. Pedro Alelxo: - Continua em discussão a ata (pausa). 
Não havendo mais quem sobre a mesma queira se manifestar, eu a con-
sidero aprovada, com as retificações feitas pelo sr. Conselheiro Lorêto· 
de Abreu. 

Expediente 
O Sr. Luelo dos Santos traz ao conhecimento do Conselho o 

seguinte expediente: 
Oficio 

Requerimento de Teotonio Caldeira e outros 
PEÇA N.0 160 

Prefeitura de Belo-Horizonte - Belo-Horizonte, 24 de janeiro 
de 1933. Pela Secretaria. N.0 28. 

Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conselho Consul-
tivo. Manda-me o Sr. Prefeito passe ás mãos de V. Excia. afim de ser 
ouvido a respeito esse ilustre Conselho, o processo junto sobre um re-
querimento do sr. Teotonio Caldeira, reforçado pelo Dr. Honorio Herme-
to Correia da Costa e outros, a proposito de terrenos do Quarteirão 19, 
da IX secção urbana. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração. J oão Lucia 
Brandão - Secretario. 

Requerimentos a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Prefeito Municipal. Diz Teotonio Caldeira Tavares 
que a Prefeitura Municipal vendeu a José Carlos Xavier os lotes ns. 4, 
5, 6, 8, 10 e 12 do quarteirão 19, da 9.a secção urbana, pelo preço de 
Rs. 21:000$Q00 que foi pago. O comprador José Carlos Xavier vendeu 
os ditos lotes ao suplicante (Doc. j.). 

Mas, não obstante terem sido tais lotes adquiridos á Prefeitura por 
bom preço, e de terem sido pagos, consta da escritura que eles se destinam 
exclusivamente á industria, 
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Ora, a parte da cidade onde estão os mencionados lotes se tem de~ 
senvolvido como zonas para moradias, como zona comercial e não como 
zona industrial. ' 

A creação de qualquer industria, naquele local, estaria naturalmente 
deslocada de seu meio. A lei da Prefeitura n. 363, de 4 de setembro de 
1930, em seu art. 161 proíbe a edificação de predios para industria em 
zona residencial. 

Pelo art. 165 da citada lei, a Prefeitura pode opor~se á construção 
de casas industriais em zona residencial. 

. Por isso, não poden~o no local, ser creada qualquer industria pelos 
motiy~s expostos, o suplicante requer seja declarada sem efeito aquela 
restnç~?· p~ra o que deverá ser passada uma escritura de retificação e 
de ratificaçao. Nestes termos, pede e espera de V. Excia. E. Deferimento. 

Belo~Horizonte, dezembro de 1930. PP. Americo Gasparini. 
Exmo. Sr. prefeito de Belo~ Horizonte : -Os abaixas assinados, mo~ 

radares e proprietarios do Bairro S. Antonio, no trecho compreendido 
entre as ruas S. Paulo, Bernardo~Guimarães, Santa~Catarina e Ave~ 
nida Alvares ~Cabral, sabedores de que existem alguns lotes neste tre~ 
cho, gravados com a clausula de industria, apreensivos pois pela sorte 
deste lindo Bairro, na iminencia de se lhe quebrarem a harmonia das 
suas lindas construções, vêm, confiados no vosso alto tino administra~ 
-tivo, pedir a V. Excia, se digne mandar desobrigar tais lotes da refe~ 
rida clausula, ou proibir a instalação de industrias neste pequeno tre~ 
cho, sem duvida merecedor de tais cuidados. 

Certo de que nos atendendo, V. Excia. não encontrará dificuldades 
futuras .em. J?edidos identicos, pelo simples fato de que tal medida ape~ 
nas se JUstifica num trecho como este, tão á vista dos visitantes e tu~ 
ristas, devido á sua situação topografica, esperam, confiantes, a vossa 
pronta e justa medida. P. deferimento. 

Belo~Horizonte, 13 de Outubro de 1932.- Honorio Hermeto Cor~ 
rêa da Costa, Ildeu Duarte, Sebastião Day1·ell de Lima, José Man~ 
cini, Euclides Fer1·eira da Silva, José Ch1-istiano Prado Filho, 
Wadelington Rocha Mello, Antonio Cavalcanti de Abreu Rapogo 
.Arthur Pinto Ferreira, D1. Gentil de Sales Pereira. 

DESPACHO DO SR. PREFEITO 

Os lotes, em apreço, foram vendidos para fins industriais e por 
isso mesmo independentemente de hasta publica. - Regularmente não 
podem ser destinados a outros fins. 

Os adquirentes não instalaram até hoje~nenhuma industria, e agora 
pedem o cancelamento dessa clausula restritiva - alegando acharem~ 
se os mesmos situados numa zona residencial- As zonas~residencial e 
industrial não se acham ainda dividamente delimitadas. 

Trata~se, pois, de uma nova concessão aos atuais proprietarios, 
que, feita, póde dar ocasião a muitos outros pedidos identicos. 

(Vide o parecer do Sr. Advogado da Prefeitura no processo anexo) 
- Sendo uma concessão, não póde ser autorizada sem 'previa audiencia 
do Conselho Consultivo. 
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Assim, determino seja o processo enviado ao Egregio Conselho, 
cujo parecer invoco. 

21 - 1 - 33. O Prefeito - Luis Pena . 

Parecer do Advogado da Prefeitura 
Exmo. Sr. Prefeito: No meu sentir aos lotes cedidos para fim in~ 

dustrial não póde ser dado outro destino. 
Trata~se, aliás, de uma questão de grande alcance para a Prefei~ 

tu r a . 
São muitos os beneficiados com lotes adquiridos a preços inferia~ 

res, para fins industriais, e que, na verdade sempre acariciaram a pre~ 
tensão de, futuramente desonerar o terreno da clausula em que se am~ 
pararam. 

Ha mesmo quem tenha construido residencia particular em terreno 
assim onerado, cemo me informou o Dr. Diretor do Patrimonio. 

O deferimento dQ. pedido de fls. viria, pois, abrir um precedente de 
consequencias grav~s para a Prefeitura. 

Sou, assim, pelo seu indeferimento, salvo uma compensação, que 
poderá ser combinada, a juizo de V. Excia. 

E' o que me parece. 
Belo~Horizonte, 1 de junho de 1931.-J. R. Sette Camara, advo~ 

gado da Prefeitura. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 160, distribuída aos srs. 

Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo e Christiano Guimarães, respectiva~ 
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Pagamento de adicionais a B oaventura José da Silva e Fran~ 

cisca Celestina de Souza 

(PEÇA N. 161) 
Secretaria da Educação e Saude Publica.-Inspetoria Geral da Ins~ 

trução.-Oficio n. 20, expedido pela 5.a sessão. Belo~Horizonte, 25 de 
janeiro de 1933. 

Sr. Presidente:-Remetendo a V. Excia. os processos de adicionais 
da lei n. 425, de 1906, requeridos pelos professores Boaventura José da 
Silva e Francisca Celestina de Souza, respectivamente da escola urbana 
de Guapé e da distrital de São~Domingos, no município de Arassuai, 
consulto sobre a possibilidade da abertura dos creditas necessarios para 
o pagamento, na importancia global de 2:315$100, relativa ao período de 
17 de setembro de 1929 ao fim do corrente ano de 1933, e ao de 15 de 
fevereiro de 1931 ao fim deste mesmo ano de 1933. 

Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração. Noral~ 
dino de Lima, (Secretario da Educação) 

Ao sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. Capital. 
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Requerimentos a que se refere o oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação. Boaventura José da Silva 

profe~sor efe~vo da escola m~s.culina, urbana, de Guapé, contando mai~ 
de tnnta e tres anos de exerciCIO, como prova com a inclusa certidão, 
vem requerer a V. Excia se digne providenciar no sentido de lhe ser 
a~onada a gratificação adicional a que tem direito, na conformidade da 
le1 n. 425, a partir da data em que completou trinta anos de exercício. 

Pede deferimento. 
Belo~Horizonte, 22 de novembro de 1932. 
P. p, Hilario S. de Figueiredo, 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica. Fran-

cisc'! . qelestina de . Souza, professora da escola de S. Domingos, 
Mumc1p10 de Arassuru, apresenta a V. Excia. a certidão inclusa e pe~ 
de ordenar~lhe o pagamento da gratificação adicional a que tem di~ 
reito, relativa ao t empo que excede de 30 anos, á boca do cofre da 
Secretaria das Finanças. Nestes termos. P. Deferimento. Belo~Hori~ 
zonte, 5 de Novembro de 1932. P. p. Thomas Naves. 

O processo passa a constituir a peça n. 161, distribuída aos srs. 
Annibal Gontijo, Loreto de Abreu e Samuel Libanio, respectivamente, 
relator, 1. o e 2. o revisores. 

Oficio 
Pedido de aut01 ização do Prefeito de Patrocini.o para demolição 

de um muro 

(PEÇA N. 162) 

Secretaria de Estado dos Negocíos do lnterior.-Belo~Horizonte.-
5.8 /7.210.-Em 25 de janeiro de 1933.-Remete um processo da Pre-
feitura de Patrocínio. 

Senhor Presidente. Em nome do Senhor Secretario, remeto a Vos-
sa Excelencia, para os devidos fins, o incluso processo de que consta 
um pedido de autorização do Prefeito de Patrocínio para a demolição 
de um muro. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelencia os 
meus protestos de estima e elevado apreço. O diretor da Justiça, .A.r-
thur Eugenio Furtado. 

Ao Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Ca-
pital. 

Requerimento a que se refere o oficio sup1·a 

Prefeitura Municipal de Patrocinio.-Gabinete do Prefeito. -N. 
951 .- Ao Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior do Governo de 
Minas. -Belo-Horizonte. 

Exmo. Sr. Dr. Secretario. O embelezamento e a estetica da Ci.-
dade, justamente em um dos seus pontos de maior movimento, tal 
é o da rua Contendas, no trecho entre as ruas Cesario Alvim e Praça 
Honorato Borges, exigem que se proceda ao alargamento da primeira 
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via publica citada, onde, ju~tamente, se acha localisado o Forum desta 
Comarca que, em toda a extensão do aludido perímetro, tem um dos 
seus lados. 

E' excessivamente estreita a rua Contendas, na parte já referida 
e o seu alargamento é de absoluta e indispensayel necessidade. 

O que se deseja obter é facil e de pouco dispendio, -porquanto 
é bastante demolir~se o muro existente, de modo que o proprio forurn 
se torne o limite da rua. 

Esta modificação-asseguro a V. Excia., sob minha responsabili~ 
da de tecnica de engenheiro - em nada afeta a solidez e a segurança do 
imovel. 

A minha afirmação, como tecnico, vem destinada a suprir a falta 
de parecer de um engenheiro que o Estado aqui não possui, e encon~ 
tra~se reforçada com o parecer do 'Exmo. Sr. dr. Candido Martins de 
Oliveira Junior, dd. Juiz de Direito da Comarca, o qual V. Excia. en-
contrará incluso. 

Venho, pois, soli€itar de V. Excia. permissão para executar os 
serviços, em vista deles afetaiem um proprio Estadual, participando-lhe 
que serão eles realizados · sem onus para o Estado, custeados somente. 
por esta Prefeitura. 

Aguardo, com prazer, noticias sobre a a deliberação de V. Excia. a 
quem apresento as minhas respeitosas saudações.-Honorio Abreu. 
-Prefeito. Patrocínio, 26 de dezembro de 1932. 

O processo passa a constituir a peça n. 162, distribuída aos srs. 
Loreto de Abreu, Aníbal Gontijo e Lucio dos Santos, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
.l}equerimento do Cel. José Gabriel Marques 

(PEÇA N. 163) 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior.-3.a /7.196 . -Em 
24 de janeiro de 1933.-Encaminhando processo numero 4.383. 

Senhor Presidente. Passo ás mãos de Vossa Excelencia, de ordem 
do Senhor Presidente do Estado, o incluso processo numero 4.383, que 
trata de um pedido de pagamento feito pelo sénhor coronel José Ga-
briel Marques, afim de que esse egregio Conselho se digne de emitir 
parecer sobre o assunto. 

Apresento a Vossa Excelencia protestos de real estima e distinto 
apreço. O Secretario do Interior, Gustavo Capanema. 

Ao Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo. Ca-
pital. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 
Exmos. Srs. Presidente e Membros do Conselho Consultivo do Esta-

do de Minas-Gerais. 
O abaixo assinado, coronel chefe do Estado Maior da Força Publica 

deste Estado, tendo sido, quando ainda 1. o tenente, posto á disposição do 
Governo da Republica em 7 de novembro de 1924 (documento n. 1) in-
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dependente de qualquer pedido seu (documento n. 2) afim de servir como 
interventor Federal no Estado do Amazonas e, não tendo percebido du-
rante aquele tempo os vencimentos que lhe competiam como oficial da 
força Publica deste Estado (documentos ns. 2 e 3) e, considerando que 
anteriormente havia sido posto á disposição do mesmo Governo da Repu-
blica o sr. coronel Antonio Francisco Vieira Christo sem privação de 
vencimentos (documento n. 4) requer ao Conselho se digne examinar o 
seu caso e autorizar o Governo a mandar-lhe pagar os vencimentos de 
que esteve privado na importancia de 6:622$800 (documento n. 5). 

Nestes termos pede e espera deferimento. -Belo-Horizonte, 7 de 
janeiro de 1933.- Cel. José Gabriel Marques. 

-0 processo passa a constituir a peça n.· 163, distribuída ao Srs. 
Pedro Aleixo, Lucio dos Santos e Samuel Libanio, respectivamente, rela-
tor, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
Instituto da Ordem dos Advogados Mineiros. - N. 68. - Belo-Ho-

rizonte, 26 de Janeiro de 1933. 
Exrno. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas 

Gerais: 
O Instituto da Ordem dos Advogados Mineiros agradece os .. Anais,. 

do Conselho de que V. Excia. é digno presidente, refere:--~es ao mes de 
outubro do ano p. passado. 

Reafirmo a V. Excia. os meus protestos de sincera estima e mui 
distinta consideração.- Julio de Carvalho, Secretario Geral. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Requerimento 
-Do dr. Antonio Policarpo de Meirelles Enout, ex-fiscal do Gover-

no do Estado junto á Em preza de Aguas Minerais de Caxambu', pedin-
do sua reintegração naquele cargo, alegando já ter se dirigido ao sr. 
Secretario da Agricultura e ter este indeferido sua pretenção. 

-Dirija-se ao Presidente do Estado, a quem cabe pedir audiencia 
ao Conselho. 

Explicação pessoal 
O Sr. Lorêto de Abreu - Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO: - Tem a palavra o sr. Loreto de Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU: -Não ouvida por mim, integralmente, 

a declaração dn Exmo. Conselheiro Annibal Gontijo, quando da sessão 
de 24 deste, só deparei com a parte relativa á deposição do seu cargo 
de Conselheiro nas mãos do sr. Presidente Olegario, depois de publica-
da no cMinas-Gerais » de 27 seguinte. 

Cabe-me por minha vez, declarar que, com agradecimentos a sua 
lembrança, fui seu companheiro, na emerg~ncia atual, conhecida e la-
mentavel, em termos posto á inteira disposição do Sr. Presidente do 
Estado a investitura honrosa de conselheiros que, por sua iuiciativa re-
cebemos do Ditador 
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O Sr. Presidente, assim, nol'a deu; a ele mesmo cabe nora retirar, 
a seu prudente arbítrio. 

Uma investidura tal, só é aceita com o alto intuito de cooperação 
com a administração patriotica do nosso Estado, sabido que ela é gra-
tuita e até onerosa e de sacrificios pessoais, obrigados os Conselheiros, 
aqui, na Capital, a duas sessões por semana, além das extraordinarias 
em horas adiantadas da noite e já de fadigas cerebrais decorrentes dos 
trabalhos diarios, além de estudos demorados de escritorio, impostos ã 
uma boa compreensão das questões submetidas ao Conselho Con-
sultivo. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Constará da ata a declaração de V. 
Excia. 

Requerimento de D. Joslna de Lima e Silva 
PEÇA N. 158 

O Sr. Lueio dos Santos : - Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO.:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Lucio 

dos Santos. 
O SR. LUCIO DOS SANTOS: - Sr. Presidente, na sessão passada 

foi a mim distribuída , como relator, a peça n. 158, que trata de um re-
querimento em que a professora Josina de Lima e Silva pede contagem 
de tempo para aposentadoria. Tendo, porém, na proxima quarta-feira 
de ausentar-me da Capital, e devendo essa ausencia se prolongar por 
15 a 20 dias, peço a V. Excia. proceder a nova distribuição da mesma 
peça, designando um outro colega para relatal-a. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Atendendo ao requerimento do Sr. Lu-
cio dos Santos, designo para relatar a peça n. 158 o Sr. Christiano Gui-
marães, que era o 1.0 revisor, passando a ocupar o lugar deste o Sr. Lo-
reto de Abreu, e o Sr. Annibal Oontijo completará a revisão. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. Vh.ritiano Guimarães: -Trago Sr. Presidente, o se-

guinte parecer (lê) : 
Parecer n. 138 

Isenção de impostos solicitada pela S. A. Empresa de Aguas de 
São Lourenço 

(PEÇA N. 147) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais examinou e es-
tudou atentamente o processo remetido pelo Exmo. Sr. Secretario das 
Finanças (oficio n. 85 de 23 de dezembro) relativo ao pedido de isenção 
de impostos de sêlo e de exportação apresentado pela S. A. Empresa de 
Aguas São-Lourenço para as amostras de agua que, a titulo de propa-
ganda, essa Sociedade deseja remeter gratuitamente a medicos, hospitais 
ou a agentes encarregados da distribuição entre diversos medicos. 



• 

OONSELHO CONStrLTIVO DO 

Considerando que se trata de um pedido que se afigura justo, pois 
sobre ele são favoraveis as informações constantes do processo, a co-
meçar pela valiosa opinião do proprio Sr. Secretario exarada no aludi-
do oficio n. 85; 

Considerando que é de interesse economico do Estado estimular a 
exportação de suas riquezas para o que se torna necessario eficiente 
serviço de propaganda destas; 

Considerando que é do espírito do chamado Codigo dos Intervento-
res (art. 13, inciso III) a redução gradual dos impostos interestadoais e 
ntermunicipais; 

Resolve o Conselho Consultivo opinar da seguinte f6rma: 
1 . 0 Dar sua aquiescencia ao pedido de isenção de impostos formu-

lado pela S. A. Empresa de Aguas de São-Lourenço nos termos da pe-
tição. 

2. 0 ) Sugerir ao Governo que estenda os favores acima a todas 
as empresas de aguas minerais naturais do Estado que o requererem. 

3.0 Lembrar ao mesmo Governo que examine a conveniencia de 
não ficar a isenção limitada ás amostras destinadas a medicos e hos-
pitais, afim de ser ampliada a propaganda das aguas, para o que serão 
estabelecidas medidas que se tornarem necessarias afim de se evitarem 
abusos por parte dos interessados e evasão de impostos efetivamente 
devidos. 

Sala das Sessões, 28 de Janeiro de 1933.-0kristiano Guimarães, 
relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros presente~, tendo sido voto vencedor o do gr. Conselheiro 
Furtado de Menezes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do reatorio e parecer, ao Sr. 
iSecretario das Finanças. 

O Sr. Lorêto de Abreu: - Apresento o seguinte parecer (lê): 

PARECER N. 139 

Proposta de liquidação extra-judicial da condenação que 
contra o Estado obteve Angelo Raphael Florentino, 
em sentença irrecorrivel 

(PEÇA N. 153) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da peça n. 153, resolve 
o Conselho Consultivo: 

a)- Adotar, como partes integrantes deste parecer, o relatorio a 
fls. apresentado a este Conselho pelo relator da mesma peça, os funda-
mentos do acordam do Supremo Tribunal Federal constantes dos seus 
votos vencedores e do documento n. 2, e o parecer do Advogado Ge-
ral do Estado, com restrição, -tão somente, quanto aos juros, nele atri-
buídos aos reclamantes; repelidos como assistentes, como se dirá: 

b) - autorizar a liquidação amigavel do acordam referido do Su-
premo Tribunal Federal, em que condenado o Estado a pagar a Angelo 
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Raphael Florentino o principal de 3:752$370, juros da móra de~e a con-
testação da lide e custas, sendo-lhe pagas~ todas e~sas quantias; . 

c) - sugerir ao Governo entre em acordo am1gavel com os mrus 
reclamantes representados pelo advo~ado M~<;>el Lagoeiro, pagando so-
mente, áqueles cujos nomes e quan~as de diVldas s:_ acharem t:~a ~e
lação mandada organizar pelo propno Go;rerno, rela~a? que consta eXIs-
tente na Secretaria da Agricultura e se ve, em certidao, nestes autos 
- fls. 6 verso do doc. n. 10, notando que esta ultima relação não con-
tém todos os nomes constantes das procurações - fls. oferecidas pelo 
mesmo advogado Lagoeiro. 

d) - mandar pagar aos reclamantes - assiste~tes, exc~usivam~n
te, as quantias principais constantes da mesma rel_açao, exclmdos o~ JU-
ros legais da móra, por não precisada e caractenzada esta, de acordo 
com o direito ; . . 

e) - e, finalmente, que de todos os rec.lamantes deve s~ eXIgtr 
prévia habilitação, como o sugere o seu propn? advogado L~goetro, p~o 
longo tempo decorrido das datas de suas ultrmas ~rocuraçoes que sao 
de 1911 e 1912. ' 

Belo-Horizonte, 24 de Janeiro de 1003.-L07êto Ribeiro de Abreu, 
relator. · 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. Con-
selheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Furtado de Menezes· 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Presidente do Estado. 

Passa-se á 
Segunda parte da ordem do dia 

Recisão de contrato de fornecimento de gasolina por meio de bom-
bas no município de Carangola 

(PEÇA N. 149) 

O Sr. Pedro A.lelxo- Na segunda parte da ordem do dia está, 
em primeiro lugar, a discussão da peça n. 149, sobre a rescisão _de con-
trato de fornecimento de gasolina por meio de bombas automaticas, no 
município de Carangola. 

Não se achando presente o relator, sr. Conselheiro Julio de Carva-
lho, fica a discussão adiada. 

Cancelamento da escritura de doação de um prediofeita 
ao Estado por Trajano Procoplo de Alvarenga 

(PEÇA N. 151) 

O Sr Pedro A.lelxo: -Por não se achar presente o sr. conse-
lheiro Furtado de Menezes, relator da peça n. 151, sobre o can~elamento 
da escritura de doação de um predio, feita ao Estado por TraJano Pr_?-
copio de Alvarenga, na cidade de Itabira, fica tambem adiada a discussao 
da mesma peça. 
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lndenlsação requerida contra a Prefeitura de Cambuqul-
ra e o Estado, por Pedro Nicola 

(PEÇA N. 152) 

O S r. Pedro Aleixo:- Figura tambem na ordem do dia a dis-
cussão da peça n. 152, que diz respeito a uma indenisação requerida 
contra a Prefeitura de Cambuquira e o Estado de Minas, por Pedro Nico-
la, antigo concessionario dos serviços de eletricidade naquela cidade. 

Sendo relator da peça o sr. Conselheiro Julio de Carvalho, ora au-
sente, fica a discussão adiada. · 

Requerimento do " f luminense Foot Ball Club" 
(PEÇA N. 154) 

O Sr. Pedro Aleixo: - Segue-se a discussão da peça n. 154, 
sobre prorrogação de praso solicitado pelo «Fluminense Foot-Ball Club• 
para pagamento de um quarteirão que adquiriu da Prefeitura Municipal. 

E' relator da peça o sr. Conselheiro Annibal Gontijo que tem a pa-
lavra 

O Sr. Annlbal Gon t ijo:- Meu relatorio é o seguinte (lê) : 

Relatorio 
O Prefeito desta Capital submete á consideração deste Conselho o 

processo em que o cFlurhinense Foot-Ball Club• alegando achar-se em 
estado financeiro um pouco abalado, fazendo apenas para manuntenção 
das despesas internas, pede que seja cancedido um praso razoavel para 
o pagamento das prestações atrazadas, do quarteirão que em praça ad-
quiriu da Prefeitura. O Club alega a crise que atingiu a todos, a ponto 
de o Governo Provisorio expedir decreto e lei dando moratoria áqueles 
que não estavam e ainda não estão em condições de satisfazer as suas 
obrigru;ões contraídas por praso determinado. . . . 

Assim relatado, passo a peça ao Exmo. Sr. Conselheiro Chnstiano 
Guimarães. 

Sala da Sessões, Belo-Horizonte, 23 de Janeiro de 1933.- A n nibal 
Gontijo, relator. 

Parecer 
O Sr. Annlbal Gontljo: - Sr. Presidente, em abril do ano 

passado, o Conselho teve oportunidade de manüestar-se sobre a peça n. 
41, da qual fui relator, e que dizia respeito á uma representação em 
que a «UNIÃO INTERNACIONAL•, associação dos empregados em 
boteis restaurantes, cafés etc. , solicitavam favores identicos aos que são 
agora' pleiteados pelo c FEUMINENSE _FOOT-BALL CLUB ,. . Foi, ent~o, 
resolvido que se concedesse á c UNIA O INTERNACIONAL,. moratona, 
sem juros, pelo prazo de 2 anos, de modo a que, só em 1934, retomas-
se o pagamento das prestações a que é obrigada. 

O «Fluminense Foot-Ball Club,., tendo adquirido o quarteirão 78 da 
sexta secção suburbana, pagou a primeira prestação no ato da escritura, 
estando agora a dever duas prestações para cujo pagamento solicitou 
moratoria ao sr. Prefeito, alegando a crise de düiculdades que a todos 
assoberba. 

Nas informações prestadas ao sr. Prefeito sobre o assunto, o sr. Dire-
tor do Patrimonio assim se manifesta : 

«Favores identicos ao que pede o interessado já foram 
concedidos pelo Conselho Consultivo ao Hospital de Psi-
copatas e ao Centro dos Condutores e Motorneiros. 

O «Fluminense ,. pode gosar das mesmas prerrogativas, 
embora considere essas prorrogações «Contrarias aos inte-
resses da Prefeitura». 

Ora, já ha·o~endo tais precedentes, sou de opinião que o Conselho 
conceda ao «Fluminense Foot-Ball Club ,. moratoria pelo prazo de um 
ano para recomeçar o paaamento das prestações e juros a que é obriga-
da aquela Sociedade Esportiva. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- De acordo com os precedentes já verifi-
cados? 

O SR. ANNIBAL GONTUO: -Perfeitamente. 
O SR. PEDRO ALEIXO:- E V. Excia. pode informar si co Flumi-

nense Foot-Ball Club• adquiriu esse terreno, deixando-o como garantia 
dessa divida? 

O SR. ANNIBAL GONTUO:- Posso informar a V. Excia. que a 
primeira prestação já foi paga. 

O SR. PEDRO ALEIXO: - E a sociedade não pode dispor do terre-
no sinão depois de te-lo pago integralmente? 

O SR.. CHlUSTIANO GUIMARAES : -A pretenção dos empregados 
em boteis estava em identicas condições? 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: -Perfeitamente identicas. Fez-se a 
concessão da moratoria. Eu me lembro bem disso, porquanto fui o re-
lator da peça respectiva. 

O SR. LORETO DE ABREU:- E si o club deixar de cumprir as con-
dições estipuladas; si deixar de pagar as prestações, que lhe acontecerá? 

O SR. ANNIBAL GONTIJO : - Perderá o direito ao terreno. 
O SR. LORETO DE ABREU : - E' cousa muito grave. 
O SR. ANNIBAL GONTijO:- Nessas condições, parece-me que 

nenhum inconveniente haverá em que seja deferido o requerimento do 
c.Fluminense Foot-Ball Club,., nos termos do parecer que acabo de emitir. 

(Muito bem I Muito bem!) 

Discussão 
O Sr. Pedro Aleb:o: -A lei municipal n . 357 foi elaborada 

pe1o antigo Conselho Deliberativo. Em Belo-Horizonte, eram e são 
ainda muito comuns os pedidos dirigidos á Prefeitura por sociedades 
sportivas, recreativas, beneficentes, etc .. no sentido de lhes ser concedi-
do terreno para construção das respectivas sédes. 
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Enquanto os terrenos aqui não tinham o valor que têm hoje, o 
comum era a concessão de lotes a tais sociedades, sem restrição de es• 
pecie alguma. E foi assim que diversos clubs da Capital fizera,!Il s~u 
patrimonio. Com a valorização, muitos deles venderam esse patnmomo 
e aplicaram o dinheiro em outros fins. 

Devidó a essa grande mas a de pedidos, o Conselho Deliberativo 
elaborou uma lei, em virtude da qual qualquer sociedede, apresentan~o uma 
planta da construção que pretende fazer, pode r~quer_er ao Prefeito que 
ponha em hasta publica tal ou qual terreno. O Prefeito poe ~m hasta J?Ubhca 
esse terreno, e pelo preço do maior lance, tem preferencia a sociedade 
requerente. Essa preferencia, consta da lei, se realiza ou se concretiza 
da seguinte maneira: lavra-se a escritura de promessa de venda da Pre-
feitura ao candidato, obrigando-se este a efetuar o pagamento em pres-
tenções durante dez anos, ou sejam vinte prestações semestrais, median-
te o pagamento de juros do preço pelo qual adjudicou o terreno. 

Pelas informações do sr. Conselheiro Annibal Gontijo, parece que 
o «Fluminense Foot-Ball Club ,. está precisamente nessas condições. 

O SR. ANNlBAL GONTIJO:- E' verdade. Até nem procurei infor-
mar-me na Prefeitura, porque achei que nos bastaria a informação, tão 
precisa, do sr. Diretor do Patrimonio. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- O requerimento foi feito nessa base, de 
modo que a concessão de prazo a essa sociedade tem um unico efeito: 
permitir que ela, que se encontra em situação de dificuldade, possa rea-
lizar as obrigações contratuais de fazer a construção no terreno que adqui-
riu, ficando exonerada de pagar as prestações deste ano. 

Com essa concessão, facili ta-se ao «Fluminense Foot-Ball Club » a 
construção de sua sede, continuando perfeitamente garantida a Prefeitu-
ra, porque, na falta de qualquer pagamente futuro, o «Fluminense ,. per-
derá não só as prestações que já pagou, como ainda perderá as bemfei-
torias que porventura tiver feito . 

(M 'lti to bem ! Muito bem !) 
O SR. LORETO DE ABREU : -O Sr. Conselheiro Annibal Gontijo 

e V. Excia. esclareceram perfeitamente a questão. 
-Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão, 

sendo aprovado o parecer e adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo autoriza o deferimento do requerimento do 

«Fluminense Foot-Ball Club ,., ao qual deverá ser concedido o prazo de 
um ano para reiniciar o pagamento das prestações e juros. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Acôrdo proposto pelos herdeiros do cel. João Epl-
phanio Pereira 

{PEÇA N. 155) 

O sr. Pedro Alelxo-Sou relator da peça n. 155, sobre a qual 
vai agora se pronunciar o Conselho, e que diz respeito a proposta de 
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acordo, formulada pelos herdeiros do cel. João Epiphanio Pereira, afim 
de pôr termo ao litígio existente entre eles e o Estado. 

Escrevi no processo o seguinte relatorio {lê): 
. 

Relatorio 
qs her~eU:os do ce!. João Epiphanio Pereira propõem ao Estado 

de Minas-Ge~ais um acordo que. ponha termo ao litigio resultante de 
~obrançt;t de tmpostos de transmissão de bens sonegados no respetivo 
mventano. Segunda a proposta feita, o Estado receberá a importancia 
a que foram condenados os proponentes, em sentença de primeira ins-
tancia, -sujeita á revisão do Egregio Tribunal da Relação. O auxiliar 
do dr. advo~ado geral do Estado reputa razoavel o acordo, desde que 
as custas SeJam pa~?S exclusivamente pelos proponentes. Com o pa-
recer de seu auxiliar concorda o dr. advógado geral. O exmo. s r. 
presidente do Estado pede sobre o assunto o parecer do Conselho 
na confor~idade do ,art. 10 letra f do dec. 20.348, de 29 de agosto d~ 
1~31. Asstm relatado, passo o processo ao exmo. sr. Conselheiro Lu-
CIO dos Santos. 

Bello Horizonte, 24 de Janeiro de 1933.-Pedro A leixo, presidente 
e relator. 

Parecer 
. . O sr. Pedr~ Aleixo-Com relação ao objé to da peça n. 155, 

limito-me a acceitar o parecer que é subscrito pelo dr. Advogado 
Geral do Estado. 

Real~er:tte, pare9e demonstrado, nos autos, que o proseguimento 
dessa açao Importara no seguinte: 

O Estado perderá a a_ção presel?temente em curso e terá que pro-
mover a cobrança por açao que ma1s tarde intentar. 

. A. aceitação da proposta dos herdeiros do cel. João Epiphanio Pe-
reua Importará no recebimento imediato, por parte do Estado, do im-
posto sobre 33:000$000 mais ou menos, e nos termos do parecer do 
dr. Advogado Geral, o Estado não pagará custa alguma· põe-se assim 
termo ao litígio. ' 

O SR: LORETO DE ABREU:-E porque o Estado perderá a ação? 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Porque a ação foi proposta sem ser 

observado o rito devido. 
No parecer do auxiliar do Advogado Geral do Estado parecer com o 

qual concordou o proprio Advogado Geral, se diz o segt{rnte: 
. cEm processo_ admi~stra~vo apurou-se que os her-

deuos do cel. Joao Ep1phamo sonegaram no inventario 
dos bens deste com o proposito de fugirem ao paga-
mento do respetivo imposto, bens no valor de ... . . . . . 
325:799$590. 

Como termo á investigação administrativa foi inscrita 
divida na imporiancia de 43:342$850, const~tes de im-
postos e da multa de 10 °/0 sobre o valor dos bens 
sonegados. 
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Propoz-se, então, contra os devedores .uma ação em 
que se provaria a sonegação e se reclamava o paga-
mento da importancia inscrita. 

A causa, que seguiu os termos do processo ordina-
rio, foi julgada procedente em parte. sendo os reus con-
denados ao pagamento dos impostos e multas resultantes 
da sonegação de bens no valor de 33:700$000 ou sejam 
3 °/0 de transmissão, taxa adicional (10 °/0 ) e Viação 
(0,01 °/ 0 ) e multa (10°/0), numa quantia aproximada de 
4:493$221. 

Da sentença, que está sujeita á apelação necessaria, 
recorreram tambem os reus achando-se o processo em 
termos de julgamento. 

Os proponentes fundam as vantagens do acordo para 
o Estado, nas circunstancias de ser nulo o processo, por 
se haver adotado a forma ordinaria, quando a cobrança 
judicial das dividas de origem fiscal está sujeita á forma 
executiva, estabelecida nos arts. 512 e seguintes do Cod. 
do Processo Civil. 

Estatue-se, com efeito nesse codigo: 
•E' nulo o processo: 

3) sendo impropria a forma da ação proposta 
salvo convenção das partes ou adoção do rito ordinario 
não tendo sido a substituição impugnada na contesta-
ção (art. 162. n. 5). 

E no ' art. 76: 
• O processo ordinar.io cabe a todas as ações em ge-

ral para as quais não estiverem expressamente estabele-
cidas na lei ou forma•. 

De modo que havendo o Codigo estabelecido a for-
ma executiva para as ações de cobranças de dividas de 
origem fiscal (art 612), e tendo-se adotado para o caso 
em apreço a forma ordinaria, o que foi impugnado na 
contestação, é quasi certo que terá provimento a appella-
ção dos reus, por esse fundamento. 

Poder-se-ia dizer que a substituição no caso, veio 
facilitar a defesa, com a oportunidade que se lhe ofereceu 
de ampliar os meios e instrumentos de provar a contesta 
çãooposta. 

Esse era, com efeito, o fundamento com que a nossa 
antiga jurisprudencia repelia a alegação de nulidade do 
processo quando o autor substituía pela ordinaria a ação 
especial que a lei destinava ao reconhecimento judicial de 
certa relação jurídica ( •Forum•, vol. 10 pags. 393; Rev. F .. 
XII, 459; XXII, 29). Mas com a codificação das leis em nosso 
processo civil, nãó se atendeu a esse motivo de decidir, pois 
que a validade da substituição do rito especial pelo ordi-
nario está condicionada apenas ao silencio da parte con-
traria.• 
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De maneira que a ação deverá ser anulada, de acordo com a ju-
risprudeneia dos tribunais e o texto expre~so da lei. 

Propoz-se a ação ordinaria, quando se deveria ter proposto ação 
sob fo~a executiva. Isso importará para o Estado no onus de propor 
outraaçao. 

Eis porque, julgando procedente o parecer do auxiliar do dr. advo-
gado geral do Estado e pelo advogado geral adotado, sou de opinião 
que se concorde no acordo proposto. . 

(Mui to bem! Muito bem!) 
O SR. ANNIBAL GONTIJO-Conhecendo tambem esse caso, eu 

declaro estar inteiramente de acordo com V. Excia. 

Discussão 
-Em disc?ssão o parecer e ninguem querendo usar da palavra, é o 

mesmo submetido a votos e éij>rovado, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 
_ O ~onsel~o auto.riza 0. acôrdo proposto pelos herdeiros do Cel • 

Joao Ep1phamo Pereira, afim de por-se termo ao litigio existente en-
t~e êles e o Estado de Minas-Gerais, nos termos do parecer do auxi-
liar do Advogado Geral do Estado, parecer adotado pelo proprio Ad-
vogado Geral. 

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

Recurso Interposto por Carlos Hoscken de um ato do Pre-
_feito de Tombos 

(PEÇA N. 157) 

O ~· Pedro Ale~o:- Segue-se a discussão d.a peça n. 157, que diz 
respeito a um recurso mterposto por Carlos Hoscken de um ato do prefei-
to de Tombos. 

Tem a palavra o relator, Sr. Conselheiro Lucio dos Santos. 
O Sr. Laelo dos Santos: -E' este o relatorio sobre a peça n 

157 (lê): . 
Relatorlo 

Em 1925, a Camara Municipal de Tombos, pela lei n. 43, conce-
deu a Carlos. Hoscken privilegio por 25 anos para instalar, na cidade, 
bombas destinadas á venda de gasolina nas praças e ruas, sendo lavra-
do o contrato a 21 de outubro de 1925. Em virtude dessa concessão 
só o. conc~ssionario poderia fornecer gosolina por meio de bombas: 
sem nnpedimel?-to da venda do artigo pelos comerciantes, desde que não 
o fosse por me10 de bombas. 

Do referido contrato não constam onus algum para o concessionario 
ou vantagens para a municipalidade. 

A 27 de fevereiro de 1931, resolveu o Prefeito da cidade cassar a 
concessão supra, sob o pretexto de que o agente-representante da Anglo 
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Mexican Petroleum Comp. Ltd. requeria igual favor, sendo de interesse 
publico o deferimento; e, nesse sentido, solicitou o parecer do Advogado 
Geral do Estado. 

Em seu parecer, a 16 de março de 1931, o Auxiliar do Advogado 
Geral do Estado, sustentou que, abstraindo do aspeto jurídico da ques-
tão, isto é, sem indagar se essa concessão envolvia ou não um monopo-
lio condenado pela Constituição Federal, não se podia negar ao Prefeito 
competencia para anulá-la, por se tratar de um contrato não só odioso por-
que estabelece um monopolio pessôal com prejuízo da liberdade do co-
mercio, corno danoso ao interesse publico por sufocar a iniciativa e a 
concorrencia de outros fo rnecedores de gasolina, como ainda por trazer 
prejuízos aos cofres municipais e á população, aqueles privados dos 
tributos que poderiam advir da instalação de outras bombas, e esta obri-
gada a suportar um monopolio que póde facilmente dar margem a ex-
plorações e abusos. 

Escudado nesse parecer, o Prefeito propoz e o Conselho Consultivo 
aprovou a revogação da lei n. 43 de 1925, conforme vem declarado no 
decreto n. 12 de 8 de abril de 1931. 

Não se conformando com o áto do Prefeito, recorreu Carlos Hos-
éken, perante o Juiz de Paz em exercício, para o Presidente do Esta-
do, nos termos do § 2.0

, do art. 18 do dec. n. 9.847 de 2 de abril de 
1931; isso a 18 de abril desse mesmo ano. A 25 desse mesmo mês, 
já interposto o recurso para o Presidente, declarava um dos conselheiros 
em exercido de Prefeito, manter o decreto n. 12. 

O recorrente, com as suas razões, apresenta varios documentos e 
um parecer do Dr. Mendes Pimentel. 

Em virtude do art. 1 J letra c do decreto n. 20.348, de 29 de agos-
to de 1931, foi o caso submetido á consideração do Conselho Consultivo 
por oficio de 19 do corrente. 

Passo o processo ao 1.0 revisor, Sr. Conselheiro Christiano Guima-
rães. 

Belo-Horizonte, 25 de janeiro de 1933.- Lucio José dos Sant~, 
relator. 

Parecer 
O sr. Luclo dos Santos: -Como os colegas acabam de ou v ir 

pela leitura do relatorio, a Carnara Municipal de Tombos concedeu a 
Carlos Hoscken privilegio por 25 anos para explorar o fornecimento de 
gasolina por meio de bombas, nas ruas e praças publicas daquela ci-
dade. 

O Prefeito, em começo do ano atrazado, recebendo o requerimento 
de igual favor da parte do agente da Anglo Mexican Petroleum Co. Ltd., 
julgou que essa concessão estaria nos casos do art. 7. 0 do dec. federal 
n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, que diz: 

«Continuam em inteiro vigor na forma das leis aplica- · 
veis, as obrigações e os direitos resultantes de contratos, de 
concessões ou outras outorgas, com a União, os Estados, 
os Municípios, o Distrito Federal e o Territorio do Acre, 
salvo os que, submetidos á revisão, contravenham ao inte-
resse publico e á moralidade administrativa•. 
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Igual disposição é reproduzida, quasi que nos mesmos termos, pelo 
art. 37, do dec. estadual n. 9.847, de 2 de fevereiro de 1931. 

Socilitou, entretanto, o Prefeito de Tombos o parecer do dr. advo-
gado geral do Estado, e o auxiliar deste sustentou que, abstraindo do 
aspecto jurídico da questão, isto é, sem indagar si essa concessão im-
porta ou não em monopolio, não se podia negar ao Prefeito competen'cia 
para anula-la, por se tratar de um contrato que envolve um monopolio 
odioso e danoso ao interesse publico. 

O Prefeito, então, solicitou do Conselho Consultivo local que delibe-
rasse a respeito, indicando nos termos da lei, um relator para isso. 

Consta do processo a certidão do ato do Conselho. 
O SR. LORETO DE ABREU: -Eles têm Conselho Consultivo ali? 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:- Sim, Conselho Consultivo, compos-

to de cinco membros, de acôrdo com a lei. 
A certidão que se encontra no processo, não é propriamente do ata 

do Conselho, mas de um oficio dirigido ao Prefeito pelo Conselheiro de-
signado relator, dizendo que, na sessão de 7 de abril de 1931, o Conse-
lho votou unanimemente, co.mo o Prefeito entendia, isto é , cassando a con-
cesssão referida, tendo deixado de votar apenas um conselheiro por ser 
sogro do concessionario. No dia seguinte, portanto, no dia 8, o Prefeito 
assinou o decreto cassando a concessão. Entretanto, a assinatura do 
parecer somente foi dada aos Conselheiros no dia 13. 

Não me parece que seja ali adotado o processo que seguimos aqui, 
pois que os Conselheiros apenas declaram manter o seu voto sem dizer 
qual fosse, tendo um deles declarado votar contra, sendo o Prefeito com 
isto decepcionado, porquanto, esse mesmo conselheiro tinha antes vo-
tado a favor. 

Como quer que seja, a cousa correu um pouco tumultuariamente; 
como, porém, o Conselho Consultivo, afinal, aprovou o ato do Prefeito 
não entro em outras indagações. 

Pteliminarmente, deveremos examinar si o re-curso interposto por 
Carlos Hoscken o foi no praso legal que é de 10 dias. 

O dec. estadual n. 9.84 7, de 2 de fevereiro de 1 931, ao qual acabei 
de me referir, diz em seu art. 18, paragrafo segundo, o seguinte: 

cQ recurso será interposto perante a mais alta auto-
ridade judiciaria do município, no termo de 10 dias que se 
contarão da publicação da lei ou ato de intimação da de-
cisão. 

Não sabemos a data da publicação nem da intimação; apenas co-
nhecemos a data do ato, que é de 8 de abril, ato, porém, que an-
tecedeu a aprovação do Conselho, que foi a 13. 

O interessado requereu ao Prefeito certidão do ocorrido, e o Pre-
feito alegou não poder certificar isso, a 16, porque o ato não estava 
ainda aprovado. Dias depois, perante a mais alta autoridade judicial da 
cidade, naquela época, que era o Juiz de Paz, o interessado apresentou 
seu ::ecurso a 18. Estava, portanto, perfeitamente dentro do praso legal 
pois o requerimento foi apresentado ao Juiz de Paz a 18 e despachado 
a 20. 
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Refiro-me a este ponto, porque ha no processo um parecer que du-
vida, tenha ou não o inter.essado apresentado em tempo habil o seu 
recurso. 

Resta agora apurar o merecimento da questão. 
Encontramos no processo um parecer, como sempre, luminoso, do 

dr. Mendes Pimentel, parecer que eu não teria elementos para combàter, 
porém que, no caso, com os poucos recursos de que disponho, só posso 
subscrever, com êle estando de pleno acôrdo. 

Entende o dr. Mendes Pimentel, que não se trata aqui absolutamen-
te de um monopolio, porque as ruas e praças são bens publicas, que 
ficam sob a administração do poder publico, ao qual é licito dispor sobre 
os mesmos e neles, operar, desde que não altere a sua destinação, por 
si, ou delegando a outrem as funções que pretenda realisar no solo, no 
sub-solo ou na parte aerea. O poder publico, aí fazendo concessão a uma 
pessoa para um determinado fim não institue monopolio, desde que o 
faça nas condições indicadas. ~ 

Efetivamente, a se tomarem as cousas de outro modo, o mesmo se 
teria de verificar quanto ás concessões para transporte, iluminação, tele-
fones, etc. Seriam outros tantos monopolios. 

O SR ANNIBAL GONTIJO:-Não haverá abuso de preços? 
O SR. LUCIO DOS SANTOS:-As alegações todas (e não ha prova 

em contrario) são de que a venda de gasolina é feita ali pelos mesmos 
preços dos outros negociantes. 

Ha, na concessão de 1925, uma parte que não pode ser mantida: é 
aquela que proíbe os outros negociantes venderem gasolina em bombas. 
Isso, penso, a municipalidade não poderia fazer, desde que as bombas 
fossem instaladas em terrenos particulares. Isso, sim, seria uma restricção 
ao comercio. 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Realmente, o absurdo da concessão da 
municipalidade está em proibir que alguem venda tal ou qual mercado-
ria por esse ou aquelle processo, a outrem permitido, desde que essa 
venda se faça em terreno de propriedade particular; de modo que, neste 
ponto, é inconstitucional a concessão, é um atentado á liberdade de 
comercio. 

Para a instalação de bombas em ruas e praças publicas é que seria 
necessaria a concessão; aliás, é o que se dá em Belo-Horizonte. Em 
Belo-Horizonte, para que sejam instaladas bombas de gasolina nas ruas 
e praças publicas, é necessario que se obtenha autorização da Prefeitura, 
e esta até marca a distancia que deve medeiar entre tais bombas, e que 
não pode ser inferior a 400 metros. 

O SR. LUCIO DOS SANTOS:-Concluo, portanto, no sentido de su-
gerirmos ao Governo que dê provimento ao recurso, em parte, isto é, 
que anule o ato do Prefeito de Tombos, declarando-se, porém, que a 
municipalidade não podia ter vedado a quaisquer outros negociantes a 
venda de gasolina por meio de bombas, desde que estas não fossem 
instaladas em logradouros publicas, anulando-se pois a concessão nessa 
parte. 

E' esse o meu modo de ver. 
(Muito bem! Muito bem!) 

• 

• -
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Discussão 
-Posto em discussão o parecer, é .aprovado sem debate, adotando-

se a seguinte 
Conclusão 

O Conselho é de parecer que se dê provimento, em parte, ao recur-
so de Carlos Hoscken, no sentido de ser mantida a concessão municipal 
em relação ao assentamento de bombas nas vias publicas, devendo, po-
rem, ser permitido a qualquer interessado a venda de gasolina pelo mes-
mo processo, desde que as bombas sejam assentadas em terrenos parti-
culares. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Requerimento de Celso Silveira e outros funcionarias da 
Prefeitura 

(PEÇA N. 156) 

O Sr. Pedro Alelxo:-Finalmente, vai entrar em discussão a 
peça n. 156, relativa a um requerimento do sr. Celso Silveira e outros 
funcionarias da Prefeitura pedindo aumento de vencimentos. 

E' relator do processo o sr. Conselheiro Loreto de Abreu, que tem 
a palavra. 

O Sr. Lorete de Abreu:-E' este o relatorio (lê) 

Relatorlo 
Requerimento de Celso Silveira, José Jeronymo Nogueira Penido e 

Domingos Vaz de Mello, respectivamente, administradores do Cemiterio, 
Matadouro e Mercado Municipaes pedindo equiparaçãp de seus vencimen-
tos de 450$000 mensais aos vencimentos maiores dos escriturarias das 
Secções da Prefeitura. 

Os motivos alegados constam da respectiva petição. O chefe de Se-
cção de Higiene, achando procedentes esses motivos, nada opôz á essa 
pretenção. 

O Chefe da Receita-digno funcionaria Argemiro Peixoto, embora 
ache diminutos esses vencimentos, se abstem de conhecer do pedido 
atualmente, por s.er delicado o momento para a Prefeitura ctão delicado 
que seria imprudencia julga-lo objeto de deliberação". E pondera: 

cQuando se cogita de córtes, não se pode pensar em aumentos". 
O Exmo. Sr. Dr. Prefeito, embora pela procedencia de alguns desses 

motivos que salientou, expende outros contrarias á elevação atual dos 
mesmos vencimentos, como se vé de sua informação que lerei. 

Com este relatorio, passo os autos ao Sr. Conselheiro Furtado de 
Menezes. 

Belo-Horizonte, 22-I-1933.-Loretode Abreu. (Fls. 21 verso). 
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PARECER 
O Sr. Lorêto de Abreu:-Eu me impressionei fundamente com 

este caso, e chamo a atenção dos srs. Conselheiro para êle. E' preciso ler 
desde já a petição dos requerentes e depois as informações que sobre 
as mesmas são prestadas. São poucas. 

A petição é a seguinte (lê): 
"Celso Silveira, José Jeronimo Nogueira Penido e Da-

maso Vaz de Melo, abaixo assinados, respectivamente ad-
ministradores do Cemiterio, Matadouro e Mercado Munici-
pais, a bem de seus direitos e interesses, vêm, data venia 
solicitar a V. Excia. como medida de equidade e de justiça, 
a equiparação de seus vecimentos aos de primeiros escritu-
rarias das secções da Prefeitura, apresentando, como funda-
mento ao seu pedido os motivos seguintes: 

a)-As atribuições de seus cargos são, como é facil de 
imaginar-se, muito mais numerosas e eterogenias do que 
as destes, excedendo ás destes, sob o ponto de vista das suas 
responsabilidades, nada menores e nem mais leves do que 
as dos s rs. chefes de secção, os quais têm como auxiliares 
subordinados só senhores e moças de fina educação". 

Esta alegação ainda não foi contestada, conforme verão os srs. Con-
selheiros, assim como as demais alegações não foram tambem contraria-
das. Ao envez disso, são julgadas todas procedentes pelo sr. Diretor de 
Higiene; e o proprio chefe da secção da receita da Prefeitura, o Sr. Arge-
miro Peixoto, zeloso funcionaria como é chamado na processo, pelo sr. 
Prefeito, não põe em duvtda tais alegações: apenas acha inoportuno o pe-
dido, que tambem é assim considerado pelo sr. Prefeito. 

(Continua a ler): 
"assim é que: 
b) Os abaixos assinados providenciam e fiscalizam desde 

as menores atribuições de seus operarias cujo numero, so-
mente no Matadouro, se eleva a mais de 40, até a escritura-
ção do respectivo departamento, e mais: 

c) têm a seu cargo a arrecadação de taxas e impostos 
sem direito á porcentagem de qualquer especie, ao passo que 
os srs. fiscais de muito melhor ordenado e com diarias, quan-
do em serviço, têm, além de passagens de coupons nos bon-
des, 2°/0 sobre as importancias arrecadadas"; 

d) são obrigados ao recolhimento da importancia do 
imposto, quer tenham ou não recebido da parte, como se 
deu no Matadouro em que o marchante depois de feitas 3 
matanças desaparece sem saldar os talões, falindo em se-
guida com prejuízo de um conto e muito para o adminstra-
dor, e o mesmo tem se dado com os respectivamente do 
Cemiterio e Mercado. Ainda mais: 

e) são obrigados a zelar, sob sua exclusiva responsa-
bilidade, os imoveis e instalações onde funcionam os seus 

ESTADO DB KINAS-GEilAIS 219 

diversos serviços e são normalmente forçados a locomoções 
frequentes, no desempenho de suas funções, sem que para 
isso tenham qualquer verba, de sorte que: 

f) exercem funções mais arduas e mais dispendiosas 
do que as dos srs. chefes de secção, tendo sob suas <;>rdens, 
não funcionarias instruidos e delicados como estes, e sim 
homens rudes, insubmissos muitas vezes, sem a me-
nor instrução, sendo que por esta exposição, não preten-
dem se equiparar aos srs. chefes de secção e muito menos 
ofende-los sob qualquer ponto de vista. Tão somente pre-
tendem: 

g) conseguir melhorar os seus inacredidaveis-para os 
extranhos -vencimentos, que não estão de acordo com 
suas arduas atribuições e longos trabalhos, que vão de 6 
horas da manhã ás 6 da tarde, ao passo que os demais 
funcionarias trabalham apenas das 11 e meia horas da ma-
nhã ás 4 e meia da tarde, tendo os domingos todos e feria-
dos e ' remuneração das horas extraordinarias que costu-
mam fazer de 7 às 9 e meia da manhã,-sendo entretanto, 
o serviço dos requerentes, que não gosam dos domingos, 
que não têm feriados, e nem recebem remuneração do ex-
cesso de horas que trabalham ativamente; sendo estes ser-
viços de carater permanente, exigindo vigilancia continua, 
sendo que: 

h) o administrador do Cemiterio é obrigado em pes-
soa a assistir os sepultamentos e exumações de corpos em 
estado deleterio e portadores de germens transmissíveis o 
que não só pelo cheiro nauseante, como pelo perigo de con-
tagio, ninguem pelo dinheiro o faria, sendo, entretanto, obri-
gado a fazer, mesmo em tempo chuvoso, o serviço acima, 
finalmente, para provar a procedencia de sua petição que-
rem lembrar: 

i) que os administradores de serviços analogos nas ci-
dades de S. Paulo, Rio, Santos, Niteroi, Recife e muitas ou-
tras percebem seus administradores de Cemiterio, Matadouro 
e Mercado o ordenado, em media de 2:000$000" (nem isso 
foi contestado I) "sendo que aqui nesta grande Belo-Hori-
zonte os funcionarias destes 3 departamentos tem apenas, 
o ,que os extranhos não acreditam, 450$000 mensais, quantia 
inferior a dos 3°5 • escriturarias que só têm 5 horas nas re-
partições, e menos que o ordenado de um pedreiro ou de 
um carpinteiro, os quais regulam ganhar por dia 20$000". 

Aqui ha um exagerosinho, e sobre este ponto eu tenho experiencia 
pessoal. Houve uma · redução nos salarios dos opararios. Eu tenho 
um pedreiro- é um bom pedreiro, mestre de obras-que trabalhava 
ganhando 18$000 por dia; atualmente ganha 12$000, e outros trabalham 
com ordenados menores.-Um carpinteiro está ganhando atualmente uns 
12$000 por dia. (contirzúa a ler): 

"por isso é que, sendo, por todos estes motivos, perfei-
tamente equitativa a medida que pleiteiam, os requerentes 
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confiam no espírito de justiça de V. Excia. que, com bene-
volencia e saber equiparará os vencimentos dos requerentes, 
ao menos, aos dos los. escriturarias." 

. Assim, . os p~ticionarios se contentam com os vencimentos dos pri-
m~Iros escnturanos, quer dizer, com os vencimentos menores. Eu não 
sei qual a importancia desses vencimentos. 

Informando o caso, diz o chefe da secção de Higiene da Prefei-
tura (lê) : 

"Quanto á equiparação que pretendem os requeren-
tes, pen.so ser da competencia do sr. Prefeito, que julgando 
ser de JUStiça, por certo, não deixará de praticá-la. 

. ~o entanto, não podemos ocultar as multiplas atri-
bmçoes e as graves responsabilidades que os srs. adminis-
tradores •. quer como chefes de serviços a seus cargos, quer 
como afirmam, de operarias, que na sua maioria são ho-
mens rudes e muitas vezes insubmissos; portanto, estão 
ê!es sujeitos até mesmo a arriscarem suas vidas, quando 
tem de repreender homens que não sabem o que seja re-
gulamento. 

Têm tambem, como alegam, a obrigação de arreca-
dar todos os impostos de tais departamentos no que, como 
expõem, estão sujeitos a prejuízos. 

E' verdade que são forçados a locomoções varias no 
desempenho de seus cargos e tambem a vir diariamente á 
Prefeitura. 

Enfim, acho que as razões alegadas são verdadeiras. 
Este o me~ modo de vêr e nada tenho a opôr ao que 

p~etendem . Portanto, s~u pelo que fôr de justiça e esta 
nao deve falhar por motivos extranhos ao seu imperio. 

2.a secção, 5 de Janeiro de 1933.-A. Figueiredo 
chefe de secção ,. . ' 

. Segue-se .o J?arecer do digno funcionaria da Prefeitura, sr. Argemiro 
Peixoto, que e ali um acerrimo defensor do fisco. Eu o conheço pessoal-
mente. Diz êle (lê): 

•Abstenho-me de examinar o caso de que é objeto a 
petição de fls. 2 a 4. 
. O mo~e!lto ~ tão d.elicado para a Prefeitura, que seria 
1mprudenc1a JUlga-lo obJeto de deliberação. 

Quando se cogita de cortes, não se póde pensar em 
aumento. 

A mim me parece que devem os requerentes aguardar 
m~lhor oportumdade, embora de fato sejam diminutos, re-
lativamente aos cargos que exercem, os vencimentos que 
percebem. · 

A' consideração de V. Excia. 
Em 11-1-1933.-Argemiro Peixoto, diretor da Re-

ceita e Fiscalização ,. . 
O Prefeito se pro.nunci~ tambem em parte, mas em parte apenas, fa-

voravelmente ao pedido. DIZ S. Excia. em seu despacho : 
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•Não discordo das alegações dos suplicantes . Os car-
gos que exercem são realmente trabalhosos e de certas 
responsabilidades. Os fiscais e escriturarias têm pela ta-
bela, em vigor, aprovada pelo Conselho Deliberativo, maio-
res vencimentos. 

Entretanto, os suplicantes pleitearam as nomeações 
para estes cargos e voluntariamente os têm exercido até 
esta data». 

Os suplicantes me disseram: ·Pleiteamos, efetivamente, as nossa-
nomeações para esses cargos, porque somos homens pobres, carregados 
de familia, mas as dificuldades são crescentes, e somos obrigados tams 
bem agora a pleitear melhoria de situação ». Parece-me que têm razão 
(continúa a lêr): 

«Outros, muitos outros funcionarias da Prefeitura, pe-
dem melhoria de situação• . 

E' o caso de perguntar-se : Esses outros estarão na mesma situação 
destes ? (continúa a lêr): 

•Não permitindo a situação financeira atual, aumento 
de despesas, comecei por dar o exemplo, cortando fundo 
nos vencimentos do Prefeito, reduzindo-os de cerca de 
18:000$000 anuais • . 

Efetivamente, houve da parte do Exmo. Sr. Prefeito, neste caso, um 
raro desprendimento, reduzindo seus proprios vencimentos em cerca de 
18:000$000 anuais I Aliás, eu sou e sempre fui um dos maiores admira-
dores de S. Excia. (continúa a lêr): 

•Foi a Prefeitura a unica dependencia da administra-
ção do Estado que manteve e continúa mantendo o nu-
meroso funcionalismo encontrado em 1930, considerando 
a crise de falta de trabalho e as dificuldades em que iriam 
se encontrar os que fossem dispensados ou tivessem seus 
vencimentos diminuídos ». 

De modo que, vê-se por aqui que a Prefeitura está conservando 
maior numero de funcionarias do que o necessario. Isso, por um dever 
social de mfinter a alimentação daquêles que precisam dessa alimentação. 
E' o que se depreende desse topico que acabei de lêr, do despacho do 
sr. Prefeito (continúa a lêr): 

• Como bem informa o zeloso sr. diretor da receita 
« a epoca não é de aumentos ,. . Os suplicantes devem 
aguardar melhor oportunidade. 

Alem disso, é vedado aos prefeitos, sem previa audien-
cia dos Conselhos Consultivos dumentar vencimentos, desde 
que acarrete aumento da despesa total de pessoal na res-
pectiva repartição. (Cod. dos Interv. art. 10, c )• . 

E o Sr. Prefeito conclue, mandando enviar o precesso ao Conselho. 
Sr. Presidente, eu me manifesto até como advogado dos reque-

rentes. 
O SR. PEDRO ALEIXO : -Interrompendo V. Excia., eu tenho uma 

preliminar a levantar, e é a seguinte: na fórma do decreto n. 20.348, 
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de 2~ _de_agosto de 1_931, c~ ve.dado aos interventores, como aos Prefeitos 
Mumc1prus, sem previa audiencia do respectivo Conselho Consultivo crear 
cargos ou empregos, ou aumentar vencimentos, desde que acarrete au-
mento da dsspesa total de pessoal na repartição ou serviço respectivo". 

Donde _concluo Q!le -?egar aumento de despesa, ou negar aumen-
to ~e venci~en~os nao e ato do Prefeito Municipal que dependa da 
preVIa autor1saçao do Conselho Consultivo. 

. O SR. LORETO DE ABREU: - Qual o art. do dec. citado por V 
Excia.? · 

O SR. PEDRO ALEIXO: -E' o art. 10, letra c, do dec. 20.348 
de 29 de agosto de 1931. ' 

Ora, si o _Pref~ito quer negar o aumento de vencimentos solicitado 
P?r estes func10nanos, como parece do seu despacho, não precisa ou-
VIr o _parecer do Conselho. O Conselho deveria ser ouvido, si o Prefei-
to qmsesse conceder esse aumento. Ele, porem, fundamenta 0 seu des-
~acho para ~egar. Prop~mho, pois, que se oficie ao sr. Prefeito no sen-
tido ~e nos. mformar SI quando nos remeteu este requerimento tinha 
em '?sta de1xar ~ caso para ser examin~do e resolvido pelo Conselho, 
ou SI apenas pedia nosso parecer, depOis de opinião já firmada sobre 
o assunto. 

. Parece-me procedente a preliminar, porque si o Prefeito tem em 
vista, como parece, negar, não precisa ouvir nossa opinião. 

O SR. LO RETO DE ABREU: -Parece isso, não ha duvida. 
. O SR. PEDRO _ALE~O:- Nessas condições, eu proporia que se 

ouVISse o sr, Prefeito afim de sabermos si, na hipotese do Conselho 
debater o assunto, com t~das as Acircunstancia do relataria, seja escrito 
ou verbal, do sr: Conselh~ro Lo reto de Abreu, manifestando-se depois 
favor~velm_ente a pretençao. dos ~uplicantes; si, nessa hipotese, o sr. 
Prefeito v_ai real~ente defem o pedido, porque si S. Excia., de antemão 
pretende md_efen-lo, torna-se desnecessario discutirmos aqui a questão. 

O Prefeito deve declarar si . deseja o parecer do Conselho para o fim 
de poder, ~aso ~ste parecer seJa favoravel, aumentar os vencimentos 
destes func10nanos. 

O SR. LORETO DE ABREU: -Ele não diz isto não. Eu acho mui-
to procedente a preliminar de V. Excia. ' 

O SR. LUCIO DOS SANTOS : - Ele argumentou contra. 
O SR. LORETO DE ABREU:- Ele disse que não é possível mas 

em todo o caso manda a questão para o Conselho. ' 
O SR. PEDRO ALEIXO: O Conselho só é obrigado a opinar quan-

do se trata de aumento de vencimentos. 
O, SR. CHRlSTIANO GUIMARÃES :- De acordo com a letra c do 

ar_t. 10. do _ d:c. n. 20.348, o Conselho deve ser ouvido quando o Pre-
feito quer agu. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Perfeitamente. Quando êle quer perma-
necer no mesmo estado, não precisa ouvir o Conselho. 

O SR. LO RETO _DE ~REU :-Eu considero até contraproducente 
c~mservar ordenados tao bruxos para esses funcionarias, que são admi-
mstradores de departamentos importantes da Perfeitura. 

O SR. PEDRO ALEIXO:- Muito bem! 

O SR. LORETO DE ABREU:- Nesta questão, poderíamos invocar 
um precedente que já é :antigo, mas que eu conheço, por ser o mais 
velho aqui da casa. Talvez seja conhecido tamhem por V. Excias. Eu 
me refiro ao caso da liquidação da COMPANHIA LEOPOLDINA, na zo-
na da Mata. A liquidação dessa Companhia produziu um crack, um~ 
debacle geral, porque mui_tos brasileiros eram acionistas da mesma Cia. 
Pois bem; entraram os inglêses para a administração dela e verificaram que 
os funcionarias quasi todos furtavam. Era uma roubalheira geral na 
Estrada. Que fiseram, entretanto, os Inglêses? Com o seu bom senso não 
dispensaram esses funcionarias, porque viram desde logo que êles 
eram inal remunerados, e era um ato humano lançarem mão do proprio 
patrimonio da Estrada para melhorar a situação de dificuldade em 
que naturalmente se debatiam. 

Melhoraram, por isso, os Inglêses os vencimentos desses homens, 
com o que desapareceram todas as roubalheiras, a Estrada foi reor-
ganizada e grandemente melhorada. 

Não dar vecimentos suficientes a administradores que lidam com 
dinheiro, é contribuir pata a diminuição da renda das repartições res-
pectivas. O aumento de renda dessas repartições compensará o aumen-
to de venc·mentos. 

O SR. PEDRO ALEIXO : - Realmente, os ordenados que ganham 
os requeren.tes não lhes bastam ás necessidades. São homens que vi-
vem em situação integralmente precaria, de modo que que alegam em seu 
requerimento é verdade, e a materia precisa ser examinada. Ora, justa-
mente pelo fato do Conselho dever exaMinar a materia, é que levan-
to esta preliminar. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Eu indaguei da mim mesmo como 
se explicaria o fato desses homens virem somente agora reclamar au-
mento de vencimentos. 

O SR. PEDRO ALEIXO: - Posso informar a V. Excia. que eles já 
têm tentado diversas vezes obter aumento de vencimentos, mas nun-
ca foram atendidos apesar da justiça da pretenção. 

O SR. LORETO DE ABREU: - Estou inteiramente de acôrdo com 
a preliminar proposta por V. Excia. 

(Mui to bem! Muito bem!) 

Conversão da decisão em diligencla 
Não havendo mais quem tome a palavra, é a preliminar submetida 

a votos e aprovada, sendo a decisão convertida em diligencia para que 
se oficie ao sr. Prefeito comunicando-lhe que o Conselho, tendo em vis-
ta os fundamentos do despacho que parecem indicar um indeferimento, 
para se pronunciar definitivamente sobre o requerimento em que o sr. 
Celso Silveira e outros funcionarias da Prefeitura pedem melhoria de 
vencimentos, aprovou uma preliminar no sentido de que S. Excia. obse-
quiosamente informe si o mesmo Conselho deve inte:pretar a remessa 
do processo, como permitindo que o parecer conclua ou não favoravel-
mente aos peticionarias, afim de ser atendida a reclamé;:Ção dos reque-
rentes. uma vez que somente no caso de pretender-se realisar o aumen-
to de vencimentos, de acôrdo com o art. 10, letra c, do dec. n. 20.348, 
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se torna necessario o pronunciamento do Conselho, de todo dispensavel 
quando se pretenda indeferir o pedido. 

-Oficie-se ao sr. Prefeito. 

Ordem do dia 
O Sr. Pedro Alelxo: - Não havendo mais nada a tratar, vou 

encerrar a sessão, designando para a proxima a segúinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE: - A regimental. 
SEGUNDA PARTE: - Discussão das peças ns. 149, (rescisão de 

contrato de fornecimento de gasolina por meio de bombas, no municí-
pio de Carangola), n. 151 (revogação de doação de um predio, feita ao 
Estado por Trajano Procopio de Alvarenga, na cidade de Itabira) e 152 
(indenisação requerida por Pedro Nicola contra a Prefeitura de Cambu-
quira e o Estado). 

Discussão de outros quaisquer processos que, devidamente relatados 
e revistos, fôrem enviados á Secretaria do Conselho com a anteceden-
cia regirilental. 

Está encerrada a sessão. 

94.a sessão ordinaria, aos 31 de janeiro de 1933 
PRESIDENTE:- Sr. Pedro Aleixo. 
SECRETARIO:- Sr. Furtado de Menezes. 

I 

SUMARIO:- Ata. - Expediente. - Comunicações. - Nova distribuição das 
peças ns. 149 e 152 - Pareceres finais - N. 140 (Recurso interposto 
por Carlos Hoscken de um ato do Prefeito de Tombos) - N. 141 
(Requerimento do «Fluminense Foot-Ball Club•) - N. 142 (Acõrdo 
proposto pelos herdeiros do coronel Joao Epiphanio Pereira) - N. 143 
(Prorrogaçao de isençao de impostos para a exportaçao de minerios de 
ferro e manganez)- 2.8 parte- Rescisao de contrato de fornecimen-
to de gasolina por meio de bombas, no município de Carangola -
Adiamento - Cancelamento da escritura de doaçao de um predio, fei-
ta ao Estado por Trajano Procopio de Alvarenga - Relatorio e parecer 
do sr. Furtado de Menezes - Discussão - Conclusao - lndenízaçao 
requerida contra a Prefeitura de Cambuquira e o Estado por Pedro Ni-
cola - Adiamento - Requerimento do coronel José Gabriel Marques 
- Relatorío do sr. Pedro Aleixo - Preli.minar proposta pelo mesmo 
sr. - Conversao da decisao em diligencia - Pagamento de adicio-
nais a Boaventura José da Silva e Francisca Celestina de Souza -
Relato rio e parecer do sr. Annibal Gontijo - Discussao - Conclusao 
- Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presente_s os srs. Pedro Aleixo, Furta-
do de Menezes, Lucio dos Santos, Anibal Gontijo, Samuel Libanio e Lo-
rêto de Abreu. 

-Abre-se a sesão. 
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Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Partado de Menezes traz ao conhecimento do Conse-

lho o seguinte expediente: 
Oficio do Sr. Presidente do Estado, comunicando ter encaminha-
do ao Ohefe do Governo Provisorio o pedido de exoneração de 

sei8 srs. Conselheiros, ·e agradecendo a estes os relevantes 
serviços que prestaram a Minas 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas - Belo-Horizonte 28 
janeiro de 1933. Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Ésta-
do: Acusando a recepção do oficio de V. Excia. de vinte e um do corren-
te, a que se juntou o da mesma data para ser encaminhado ao sr. Chefe do 
Governo Provisorio e pelo qual os senhores doutores Pedro Aleixo, Joa-
quim Furtado de Menezes, Julio ,Ferreira de Carvalho, Samuel Libanio, 
Lucio José dos Santos e Christiano Guimarães se exoneram da função 
de membros do Conselho Consultivo do Estado de Minas, tenho a honra 
de responder que, atendendo aos desejos de V. Excias., o encaminhei 
ao ilustre destinatario. 

Seja-me licito acentuar que, qualquer que seja a solução que o Sr. 
Chefe do Governo Provisorio julgue por bem dar ao pedido dos senho-
res Conselheiros, ao meu governo cumpre transmitir a V. Excia., e a 
cada um de seus dignos companheiros os agradecimentos do governo 
de Minas pelos relevantes e valiosos serviços que prestaram ao Estado 
com dedicação, competencia e brilho. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia., os meus protestos de 
subido apreço. Olegario Maciel - Presidente do Estado de Minas. 

-0 Conselho fic.;a inteirado. 

Oficio 
Orçamento da Prefeitura para o eu~cicio de 1939 

(PEÇA N.u 164) 
Prefeitura de Belo·Hori•onte - Belo-Horizonte 31 de janeiro 

de 1933. Pela Secretaria- 30. ' 
Exmo. Sr. Dr. Pedro Aleixo, M. D. Presidente do Conselho Con-;ul-

tivo - Tenho a honra de enviar a V. Excia. a propos .a de orçamento 
da receita e despesa da Prefeitura para o exercício de 1933. Reitero a V. 
Excia. protestos de utima e consideração. Luiz Penna - Prefeito. 

Exposição do Sr. Prefeito 
Sr. Presidente. As mesmas vicissitudes; as dificuldades que tivemos 

de remover quando em estudo e organização os projetos do orçamento 
municipal para os exercícios de 193~ e 1932 concorreram -ainda desta 
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vez - influindo de maneira mais acentuada na elaboração do que se 
destina ao corrente ano ·financeiro e cujo esboço tenho a insigne honra 
de submeter á criteriosa e douta apreciação de V. Excia. 

Essas dificuldades, Sr . Presidente, não se relacionam com o au~ 
menta da despesa municipal, porque ao nosso ver, é ele necessario e 
essencial á administração publica. 

O Município se desenvolve rapidamente e nesse evoluir crescem e 
multiplicam~se suas necessidades de carater imprescindível, como fator 
maximo do seu engrandecimento e indeclinavel progresso. 

O essencial para remover as vicissitudes a que venho de me refe~ 
rir são cometimentos de longo alcance capaz de solucionar os grandes 
problemas sociais que, presentemente, atormentam e perturbam a vida 
economica municipal. 

Assim, inadiavel se torna a reforma da Prefeitura; imprescintlivel 
sejam seus serviços adaptados a processos de execução moderna capazes 
de simplificar em sua antiquada estrutura a velha rotina á nós imposta 
por regulamentos e praticas já inadequadas ao surto e desenvolvimen~ 
to do município. E, tudo isso sob o proposito generoso de dota~la de 
uma organisação perfeita capaz de, para o futuro, facilitando~lhe o equi~ 
librio orçamentario imprimir maior eficiencia aos seus varias e multiplos 
trabalhos. 

Que objeção poderá ser formulada contra essa medida tao provei~ 
tosa, não só aos municípios como ao seu orgam administrativo? 

Avaliada em 10.100:551$802 a despesa para o corrente exercicio é 
lamentavel aqui evidenciarmos que a rubrica OBRAS PUBUCAS só lo~ 
grou uma lotação de 500:000$000 cujo índice em relação á receita orça-
da é representado pela in fim a porcentagem de pouco menos de 5°/ o I As 
demais dotações exprimem compromissos certos e líquidos do município 
previstos por lei. 

Assim nenhum outro argumento mais é preciso, para tornar patente 
que ha uma deficiencia na organização publica municipal. 

Assoberbado com o peso vultoso de uma divida flutuante - re~ 
sultado acumulado de compromissos que vieram se avolumando de 
1929 para cá - vê~se o Município privado de elementos para julga~la. 
Sua receita avaliada em 10.101:491$000 não lhe facilita meios para, se 
não liquida-la ao menos reduzHa proporcionalmente. 

Outro fato que merece a preciosíssima atenção de V. Excia. é da 
construção de um edifício onde a Prefeitura possa se instalar condigna~ 
mente. Funcionando em um predio inadequado ás suas finalidades, de 
adatações acanhadas e improprias sente~se por esse motivo prejudicada 
pela natural deficiencia de distribuição dos seus multiplos trabalhos, no 
desempenho da sua função administrativa. 

Reitero a V. Excia., Sr. Presidente, as homenagens do meu profun~ 
do respeito e protestos de distinta estima e mais elevada considera~ 
ção. 

Belo-Horizonte, 30 de Janeiro de 1933. Lui• Penna - Prefeito. 

Prefeitura de Belo-Horizonte 
DECRETO MUNICIPAL N. 

(Orça a receita e fixa a despesa para o exercicio de 1933) 
Aprovado pelo decreto estadual n . . . . de . . . . de . . . . de 

1933. 

ORÇAMENTO DA DESPESA DE BELO~ HORIZONTE PARA O EXER~ 
CICIO DE 1933 

Decreto n ..... de janeiro de 1933. 
Fixa a despesa e orça a Receita do município de Belo~Horizo~te, 

para o exercício de 1933. 

O Prefeito de Belo~ Horizonte, usando das atribuições que lhe confere 
o artigo 102, n. 1, Cap . 2.0

, Tit. IV, do Regulamento aprovado pelo de~ 
ereto estadual7.677, de 1928, resolve, de acordo com o estabelecido 
pelo artigo 6.0 do dec~eto 9.768, de 24 de novembro de 1930, fixar a 
despesa e orçar a receita do município de Belo-Horizonte,.para o exer~ 
cicio de 1933, pela seguinte fórma: 

CAPITULO I 
Orçamento da despem 

Art. 1.0 
- A Prefeitura de Belo-Horizonte despenderá, no exercício de 1933 

a importancia de dez mil e cem contos, quinhentos e cincoenta e um mil, oito.= 
centos e dois_ réis (10.100:551$802) com os serviços do municipio, pelos tres pa~ 
ragrafos segumtes . 

§ 1. o - CONSELHO DELIBERATIVO 
1 - Secretaria do Conselho . . . . . . ••• • 

§ 2. 0 
- PREFEITURA DE BELO-HORIZONTE 

1 - Divida Fundada Interna .. ....•••••. 
2 - Gabinete do Prefeito .... . . .. ....••. 
3 - Gabinete do Advogado ............. . 
4 - Secretaria da Prefeitura ...... . ..•• . 
5 - Biblioteca Municipal. . . . . . . ..... . 
6 - Diretoria da Receita e Fiscalizaçao 
7 - Diretoria da Despesa e Contabilidade 
8 - Diretoria do Patrimonio . ... • . ..... 
9 - Reposições e Restituições . . . . . . . . . 

10 - Serviço de Estatística Municipal ... . 
11 - Auxílios e Subvenções . ......•••••• 
12 - Acidentes no Trabalho .... . ...... . . 
13 - Exercidos findos . . .. .............. . 
14 - Aposentados e lnvalidos •••••... ... . 
15 - Consumo de energia eletrica e for-

necimento motriz pelos proprios 
municipios ...... , ........ ....• •••••. 

16 - Eventuais . .. . ................ , . 
17 - Fiscalizaçao da Comp. Força e Luz 
18 - Secçao cHol)erith• • . . • • .. . ..... . 

§ 3 . 0 DIRETORIA GERAL DE OBRAS 
1 - Gabinete do Diretor. . . . .. .• ...... 
2- Su~Diretoria de Obras .....•.....•. 

3. 390:759$826 
54:000$000 
50:800$000 

1 .130:740$000 
61:440$000 

575:448$000 
139:304$000 
96:496$000 
10:000$000 
10:000$000 

170:000$000 
30:000$000 

150:000$000 
29:525$876 

75:000$000 
200:000$000 
24:000$000 
36:000$000 

51:000$000 
328:464$000 

17:800$000 
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3 - Sub-Diretoria de Aguaa .. . ....... .. 
4 - Sub•Diretorla da Limpeza Publica .. . 
5 - Diarias Regulamentares ......... . . • 
6 - Locomaçao . . . . . ..... . ... .. ... .. 
7 - Automoveis e CaminhOes ... .... . . 

262:872$000 
160:902$000 
31:200$000 
70:800$000 

280:000$000 
3 .155:000$000 

500:000$000 4.849-.238$000 
8 - Obras Publicas ...... . ... . . . .. ... . . . 
9 - Obras Novas ........ . .. . ..... . .... . 

Total da despesa fixada .••••...... 
Saldo orçamentario ............... . 

CAPITULOU 
Orçamento da Receita 

1 o .lOQ0-.551 $&)2 
939$198 

10:101:491$000 

Art. 2.0 - Para o mesmo exercício de 1933, a receita do municipio é orçada 
em dez mil cento e um contos, quatrocentos e noventa e um mil réis . ........ . 
(10 .101:491SO" O) de impostos, taxas e outras rendas descriminadas nos seguintes 
paragralos: 

§ 1 . o RENDA ORDINARIA 
DIST. CIDADE 

l-IMPOSTOS 
1 - lndustrias e Profissoes ............. . 
2 - Predial ........ . . . .......... ·.····· 
3 - Leis 137 e 310., . . •••••. .• •••••... · 
4 - Aferição de pesos e medidas ...... . 
5 - Transmissao inter-vivos .. ......... . 

ll TAXAS 
6 - Alvarâs de licença para obras ..... . 
7- Agua .. ....•••• • ...... • ......... ·. · 
8 - Calçamento ••............... .... ... 
9- Esgoto ....• . ........ .. ............ 

10 - Hidrometros ........ . ............ . . 
11 - Sanitarias ........ . ........... .... . . 

li-RENDAS 
12 - Cemiterio ...........•...••....... . . 
13 - Matadouro .................. ... ... . 
14 - Mercado . .••....................... 

IV - DIVERSOS 
15 - Emolumentos ...................••... 
16 - Inscriçao de Veiculas .............. . 
17 - Licenças ..•.................•.. . . ·· 
18 - Adicionais ........ . ............... . 

DIST. VENDA-NOVA 
19 - lndustrias e Profis.snes ............. . 
20 - Predial. . . . . . • • • . • . . . . . • • • • • . .... . 
21 - Aferiçao de Pesos e Medidas .••••• 
22 - Taxa dagua ..................•..•. 
23 - Licença ........................... . 
24 - Adicionais .•••...••••••.........•..• 

§ 2.0 -RENDA EXTRAORDINARIA 
25 - Renda do Patrimonio 

a) Venda de lotes. . . . . • . • . • • • • • 

1 . 035:000$000 
2. 500:000$000 

126:000$000 
25:000$000 

450:000$000 

80:000$000 
125:000$000 
500:000$000 
4\0:0n0$0CO 
350:000$000 
330:000$000 

120:000$000 
400:400$000 
150:000$000 

30:000$000 
195:000$000 

55:000$000 
528:0l.0$000 

2:{)Cl()$000 
1:000$000 
2:000$000 
1:000$0(,'0 

500$000 
300$000 

4.136:000$000 

2.185:000$000 

670:000$000 

~:000$000 

~:000$000 

b} Arrendamento e alugueres dos 
proprios munic pais ....•. , .. . 

c) Aforamento de lotes ......... . 
26 - Juros de Bancos e outros . . . . . 
'Zl - Multas....... . . ............ .. 
28 - Cobrança da Divida Ativa .. ...... . 
29 - Eventuais ......................... . 
30 - Adicionais . . . . . . . . . . . . . . .... . 
31 - Bombas de Gasolina ....... ... .•. .. 
32 - Quotas de Fiscalizaçao ......•••••.. . 
33 - Entradas de Origens Diversas . .... . 

DlST. VENDA-NOVA 

34 - Multas ......... ... ••••••..... 
35 - Eventuais. . ...........•........... 
:31 - Adicionais ...............•........ 

RECEITA ORÇADA .. . ... ........ . 

30:000$000 
25:000$000 
22:000$ 00 
55:000$000 

605:(1()()$000 
240:000$000 

24: 00$000 
20:000$000 
24:000$000 
51:951$000 

1000$000 
400$000 
40$000 

2. 296:951$000 

540$000 

10 101:491$000 

Art. 3.0 O prefeito suprimirá, quando vagarem, os lugares que 
reputar desnecessarios. · 

Art. 4.° Continua o Prefeito autorisado a mandar cancelar as di-
vidas provenientes de cindustrias e profissões •, em favor dos contri-
buintes falecidos ou insolvaveis, que não tenham deixado ou possuam 
bens, sobre os quais possa recair a execução. 

Art. 5.° Fica restabelecido o artigo 157 do decreto n. 16, de 12 de 
maio de 1925, que manda cobrar os emolumentos das certidões expe-
didas pela Prefeitura, de acordo com o Regimento de Custas do Es-
tado. 

Art. 6.0 Os emolumentos de contratos ou quaisquer outros, serão 
os seguintes: taxa fixa, 5$000; rasa, $050 por linha, cabendo 50°/ o dos 
mesmos á Secretaria. 

Art. 7.0 O Prefeito poderá, mediante autorisação do Presidente do 
Estado: 

a) abrir os necessarios creditos á execução dos dispositivos 
desta lei e de outras que não tenham a competente dotação orçamen-
taria; 

b) realizar operações de credito no Pais ou fóra dele, em moeda 
nacional, estrangeira ou por meio de emissão de apolices, mediante 
acordo com o Governo do Estado, destinando a sua importancia á 
consolidação das dividas da Prefeitura e a novos serviços da Capital. 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Mando portanto, a todas as autoridades as quais o conhecimento e 

execução deste decreto pertencerem, que o cumpram e façam cum-
prir, tão inteiramente, como nele se contem. 

Prefeitura de Belo-Horizonte, .... de Janeiro de 1933, Lui• Penna, 
prefeito. 

Publicado e registrado nesta Secretaria da Prefeitura de Belo-Hori-
zonte, aos . • • dias do mês de Janeiro de 1933. 

-O processo passa a constituir a peça n. 164, distribuida aos 
srs. Furtado de Menezes, Loreto de Abreu e Christiano Guimarães; res-
pectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Oficio 
_Estado. de Santa-Catarina-Conselho Consultivo Estadual-N. 43.-

Flonanopohs, 19 de Janeiro de 1933. 
Exm?. Sr. Secretario do Conselho Consultivo de Minas-Gerais.-

Belo-Honzont~ - Acuso o recebimento do n. 10 dos Anais, desse Con-
selho Consultivo, referentes ao mês de outubro de 1932. 

Agradece~do, pedi~os ét: V. Excia., por obsequio, nos enviar os 
numeras an~enores de. tao util quanto importante pubJicação. 

. Aproveito. o en~eJO para apresentar a V. Excia., os protestos de 
estima e consideraçao.-Armando Ferraz. Secretario. 

-0 Conselho fica inteirado. Remetam-se os exemplares pedidos. 

Representação 
-Do 9ube Carnavalesco cTenentes da Folia•, solicitando do Con-

~elho sugenr ao Governo do Estado e ao Prefeito municipal um auxi-
h? para que ~ssa sociedade possa apresentar ao povo u~ Carnaval 
digno da Capital. 

- Junte-se ao orçamento da Prefeitura. 

Comunicações 
O sr. Pedro Alelxo:-comunica que o Sr. Christiano Guima-

rães, por motivo de molestia em pessoa de sua familia, deixa de com. 
parecer á. presente sessão. 

-O Conselho fica inteirado. 
O sr. Samuel Llbanlo:-Peço a palavra. 
O SR. PEDRO ALEIXO:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro Samuel 

Libanio. 
O. SR. SAMUEI: UBANIO:-Sr. Presidente, pedi a palavra para 

comumcar a V. Excia. e a Casa que, estando reunido no Rio de Ja-
neiro o Conselho Nacional de Educação, acabo de ser convocado para 
tomar parte em seus trabalhos, e assim sou obrigado a ausentar-me da 
Capital, provavelmente por uma semana. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Nova distribuição das peças ns. 149 e 152 
O Sr. Pedro Alelxo:-0 Sr. Conselheiro Julio de Carvalho re-

lator das peças 149 e 152, faltou ainda á. presente sessão de modo que 
nos termos do Regimento, cumpre-me nomear novo rel~tor que deverâ 
ser o 1.0 revisor. ' 

Em uma das peças-a de _n. 152-s<~u primeiro revisor devendo, por-
tanto, passar a relator. E como o Sr. Conselheiro Lucio dos Santos se-
gund~ revisor, co"?-u~icou á Casa que vai ausentar-se a partir de am~hã, 
nomeio para substitm-lho o Sr. Conselheiro Lorêto de Abreu e para com-
pletar a revisão o Sr. Conselheiro Annibal Gontijo. 

Ainda, por motivo da ausencia do Sr. Conselheiro Lucio dos Santos 
primeiro revisor da peça n. 149, da qual sou segundo revisor, passarei 
a relatar a mesma peça, nomeando os Srs. Conselheiros Annibal Gonti-
jo e Lorêto de Abreu, respectivamente, primeiro e segundo revisores. 
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Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. Laelo dos llantos:-Apresento o seguinte parecer (lê}: 

Parecer n. 140 
Recurso interposto por Carlos Hoscken de um áto do Prefeito de 

Tombos 

(PEÇA N. 157} 

Em 1925, concedeu a Camara Municipal de TDmbos a Carlos Hoscken· 
privilegio por 25 anos para explorar o fornecimento de gasolina por meio 
de bombas, nas ruas e praças publicas, ficando livre o comércio da ga-
solina, desde que o seu fornecimento não se fizesse por meio de bombas. 

A 21 de outubro daquele ano, lavrou-se o contrato entre a Munici-
palidade e o concessionario, Carlos Hoscken. 

Em começo de 1931; julgou o Prefeito da cidade que essa conces-
são incidia na condenação do art. 7. 0 , in- f ine, do decreto federal n .· 
19.398, de 11 de novembro de 1930, e do art. 37 do decreto estadoal 
n. 9.847, de 2 de fevereiro de 1931; e, escudado em um parecer favo-
ravel ao seu modo de pensar, dado pelo Advogado Geral do Estado, so-
licitou do Conselho Consultivo a anulação do áto da Municipalidade, que 
concedera o privilegio em questão . 

Em sessão de 7 de abril de 1931, votou o Conselho Consultivo de 
acõrdo com o Prefeito, o qual, a 8 do mesmo mês, assinou o áto que 
declarava nula a concessão. A 13 do mesmo mês foi o parecer do Con-
selho Consultivo submetido á assinatura dos Conselheiros; mas, a 16, ain-
da não estava aprovado a áta dessa sessão, conforme certifica o proprio 
PrefP.ito, a requerimento do interessado. 

A 18, recorreu o concessionario para o Presidente do Estado, peran-
te o Juiz de Paz, que era então a mais alta autoridade Judiciaria da ci-
dade, obtendo despacho a 20 do mesmo mês de abril. 

Nos termos do art. 11, letra c, do decreto n. 20.348, de 29 de agos-
to de 1931, é o presente recurso submetido á consideração do Conselho 
Consultivo da Capital 

Preliminarmente:- Verifica-se que o recurso foi interposto em tem-
po habil, isto é, dentro de 10 dias, como preceitua o art. 18 do decreto 
estadoal n. 9. 847, de 2 de fevereiro de 1931. Com efeito, o recurso foi 
interposto a 18 de abril . O áto do Prefeito tem a data de 8; mas o pa-
recer do Conselho Consultivo local, em que se baseára o áto do Prefeito, 
só foi assinado pelos Conselheiros em sessão de 13, e a áta desta ses-
são foi aprovada posteriormente a 16. 

De meritis: Não se pode dar á concessão da Municipalidade a Car-
los Hoscken, a figura jurídica de um monopolio lesivo da liberdade do 
comércio e danoso ao interesse publico, caso em que deveria a mes-
ma ser sujeita a uma revisão e anulada, como prescreve o art. T. do de-
creto 19.398. As ruas e praças da cidade são bens publicas, cuja adminis-
tração cabe á Municipalidade, a qual, diretamente ou por delegação a 
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outrem, pode exercer sobre eles todos os átos que julgue convenientes, 
desde que lhes não altere a destinação. Concedendo a determinada pes-
sôa a faculdade de instalar bombas nessas praças e ruas, para a venda 
de gasolina, não instituiu a Municipalidade um monopolio, como não ins-
titue no caso de concessões relativas a transporte, iluminação, telefones, 
etc. 

Entretanto, no caso vertente, foi a Municipalidade além de suas atri-
buições, vedando o fornecimento de gasolina por meio de bombas em 
propriedade particular, proibição que é inconstitucional, não tendo sido 
revogada, nessa parte, a Constituição federal 

Conclusão: Em vista do exposto, resolve o Conselho Consultivo su-
gerir ao Governo do Estado que dê provimento ao recurso interposto por 
Carlos Hoscken contra o· áto do Prefeito de Tombos, em parte, isto é, 
que se considere nulo esse áto, mantendo a concessão feita ao mesmo 
Carlos Hoscken pela Municipalidade, menos na parte em que proibe a 
venda da gazolina por meio de bombas mesmo fóra das ruas e praças 
public~. em terrenos particulares. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Belo-Horizonte, 31 de 
janeiro de 1933.-Lucio José dos Santos, relator. 

Foi voto vencedor o do sr. conselheiro Christiano Guimarães.-Re-
lator, Lucio dos Santos. 

-O parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Christiano Guima-
rães. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario do Interior. 

O Sr. Annlbal Gontqo: Sr. Presidente, sobre a peça n. 154, 
apresento o seguinte parecer: 

Parecer n. 141 
Requerimento do "Fluminense Foot-BaU Clube" 

(PEÇA N. 154) 
O Sr. Prefeito desta Capital transmitiu ao Conselho Consultivo 

de Minas-Gerais, o pedido do "Fluminense Foot-Ball Clube," devidamente 
instruido pelo processo que o acompanhou, e pede o seu pronuncia-
mento. Deseja o referido Clube que lhe seja concedido um prazo razoa-
vel para o pagamento das prestações atrazadas, do quarteirão que ad-
quiriu da Prefeitura, em hasta publica, de acordo com a lei n. 357. 
O Clube justifica o seu pedido expondo a situação precaria em que se 
encontra e diz que a causa de seu atrazo financeiro é a crise que atin-
giu todas as classes em geral. O Conselho de conformidade com a orien-
tação com que tem deliberado em casos identicos, resolve sugerir aa 
Sr. Prefeito medida que, sem maior prejuízo para o concessionario, 
permita ao Clube uma moratoria pelo prazo de um ano, sem nenhum 
onus de juros, ficando o referido Clube isento de qualquer pagamento 
dentro do período de 1933, recomeçando então as suas obrigações em 
15 de janeiro de 1934, consoante os termos do contrato assinado com 

a Prefeitura. Sala das Sessões, Belo-Horizonte, 31 de Janeiro de 1933. 
Annibal Gontijo, relator. 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por tod~s ~s Srs. ~on
selheiros presentes, sendo voto vencedor o do Sr. Chnstiano Guima-
rães. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer ao Sr. 
Prefeito da Capital. 

O Sr. Pedro Alemo:-Sobre a peça n. 155, trago o seguinte 
parecer (lê): 

Parecer n. 142 
Acordo proposto pelos herdeiros do Cel. João Epiphanio Pereira 

(PEÇA N. 155) 
O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, depois de examinar a 

proposta que os herdeiros do Cel. João Epiph~io Pereira .fazem par!! 
liquidação do litígio entre eles e o Estado eXIst~~te, autoriZa a reali-
zação do acordo, nos termos do parecer do Auxiliar do Advogado Ge-
ral do Estado, parecer adotado pelo proprio Advogado <;ieral. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Belo-Honzonte, 31 de 
Janeiro de 1933. - Pedro Aleizo, presidente e relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado . p~los srs .. Co~se
lheiros presentes sendo voto vencedor o do sr. Chnstiano GUimaraes. 

-Devolva-s~ a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Presidente do Estado. 

O Sr. Partado de Meaeses: Apresento o seguinte parecer so-
bre a peça n. 148 (lê): 

Prorrogação 
Parecer n. 143 

de isenção de impostos para a ezportação de 
rios de ferro e manganhl 

(PEÇA N. 148) 

mine-

Ao oficio n. 89 de 23 de dezembro de 1932, em que S. Excia. o 
Sr. Dr. Secretario das Finanças pede o pronunciamento. do Conselho 
Consultivo do Estado sobre a prorrogação de isenção de Impos~os con-
cedida pelo decreto 10.408 de 15 de julho de 1932., á exportaçao dos 
minerios de ferro e de manganês para todo o ano de 1933, resolve o 
mesmo Conselho aprovar a minuta que lhe foi presente, . le!flbrando 
apenas a conveniencia de ficar expressa no decreto a permtSsao .Para o 
Governo cassar a isenção nos termos do art. 5. o do decreto antenor e a 
de serem acrescentadas no art. 2, após as palavras. "as empresas ou fir-
mas interessadas se compremeterão a refaz.er esses docks'', a expres-
são "com minerios do mesmo teor". 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas, Belo-
Horizonte, 31 de Janeiro de 1933.-Joaqulm Furtado de Mene•es, re-
lator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por !o~ os os s:-'. C~n
selheiros presentes, sendo voto vencedor o do Sr. Chnstiano Guimaraes. 
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-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario das Finanças. ' 

Passa-se a 
Segunda parte da ordem podia 

Rescisão de contrato de fornecimento de gasolina, por meto dB 
bombas, no município de Carangola 

(PEÇA N. 149) 

O Sr. Pedro Alelxo:-Na segunda parte da ordem do dia te-
mos, em primeiro lugar, a discussão da peça n. 149, sobre rescisão de 
contrato de fornecimento de gasolina, por meio de bombas automaticas, 
no município de Carangola. . 

A peça deixa de entrar em discussão, pela ausencia do relator, con-
forme foi ha pouco explicado. 

Cancelamento da escritura de doação de um predlo 
feita ao Estado por Trajano Procopio de Alvarenga 

(PEÇA N. 151) 
O Sr. Pedro A.lel:xo-Segue-se a discussão da peça n. 151, 

relativamente ao cancelamento da escritura de doação de um predio, 
feita ao Estado por Trajano Procopio de Alvarenga, na cidade de lta-
bira. 

Tem a palavra o relator, Sr. Conselheiro Furtado de Menezes. 
O. Sr. Fu.rtndo de Meaeses1- O relatorio que apresento so-

bre a peça n. 151 é o seguinte {lê:) 

Relatorio 
Consta a peça n. 151, de um oficio de S. Excia. o Sr. Secretario das 

Finanças, encaminhando ao Conselho Consultivo um processo, no qual 
o Sr. Trajano Procopio de Alvarenga pede a aquiescencia do Governo 
para que seja revogada a doação por êle feita ao Estado, de um predi_o 
na cidade de Itabira, para nêle ser instalada uma das escolas normais 
que iam ser creadas. . . 

Alega o Sr. Trajano que, embora creada a escola, transfenda e mais 
tarde restabelecida, jamais funcionou no dito predio. 

O processo traz todos os documentos necessarios á elucidação do 
caso : escrituras de aquisição do predio pelo Sr. Trajano de Alvarenga, 
e de doação ao Estado; decretos de creação da escola, de sua transfe· 
renda para S. Gonçalo do Sapucai, de seu restabelecimento em Itabira 
sem onus para o Estado e de seu custeio pelos cofres publicos, !nforma-
ções de funcionarios das Secretarias de Educação e ~aude _Pubhca e de 
Finanças, parecer do Advogado Geral do Estado, mdefenmento do Sr. 
Secretario das Finanças e pedido de reconsideração do despacho. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, Exmo. Sr. Conse· 
lheiro Annibal Gontijo. 

Belo-Horizonte, 6 de Janeiro de 1933.-J. Furtado de Mene•es. 
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Parecer 
O Sr. Fartado de Menezes : - Efetivamente, Sr . Presidente, 

as alegações feitas pelo Sr. Trajano de Alvarenga são verdadeiras. A 
Escola Normal de ltabira nunca funcionou no predio por êle doado ao 
Estado. A principio. a Prefeitura alugou um predio para funcionamento 
da Escola; depois, foi essa transferida para S. Gonçalo do Sapucai; mais 
tarde, foi novamente instalada em Itabira, sem onus para o Estado, mas 
não funcionou no predio doado pelo Sr. Trajano de Alvarenga para esse 
fi~. continuando a funcionar em predio alugado pela Prefeitura. Passando 
depois a ser custeada pelo Estado, a Escola continuou sempre nas mes-
mas condições. 

Ora, o contrato de doação estipula expressamente as condições ne-
cessarias para que essa doação se tornasse efetiva. 

Diz o contrato : 
cA doação é, feita com as seguintes condições: 
a)-o Estado instalará no predio doado a Escola Nor-

mal Oficial; · 
b)-a doação é feita por três anos, a contar de hoje, e 

se tornará definitiva nesse prazo, se a Camara Municipal 
não construir ou não adquirir outro predio, pelo menos, de 
igual valor, doando-o ao Estado para séde definitiva da 
referida Escola Normal; 

c)-construido ou adquirido o predio pela Camara, e 
dêle feita a doação ao Estado, no prazo de três anos, fica 
revogada a presente doação, voltando o predio doado ao 
dominio e posse dos doadores, sem qualquer restrição ou 
onus, e nem reserva; 

d)-no caso do não funcionamento da Escola Normal 
ou seu fechamento, por qualquer motivo, ficará tambem 
sem efeito a doação ora feita ". 

E' verdade que a Escola Normal funcionou, esteve suspensa e de-
pois voltou a funcionar, porém, jamais se serviu do predio, tornando-se: 
portanto, a doação inutil para o fim a que era destinada. Esse fato e 
base do parecer do Advogado Geral do Estado, que pediu informações 
á Secretaria da Educação e as recebeu terminantes. Assim, êle pergun-
tou csi é certo que a Escola Normal de Itabira nunca funcionou no pre-
dio doado, como está alegado no requerimento que abre o processo". A 
secção respectiva informou que a ((Escola Normal de Itabira nunca fun-
cionou no predio doado, como afirmou o requerente, e faz certo o ofi-
cio do Prefeito de Itabira, in loco, pag. 3, corroborado pelo dec. n. 767, 
de 23 de fevereiro de 1931, o qual declara •não ter sido cumprida a pri-
meira clausula do contrato de doação ", pag. 6; a clausula a que se refere 
esse decreto é justamente a obrigação do E!'tado de instalar no predio 
doado a Escola Normal Oficial, pag. 11 ". 

Segunda pergunta: c si a Escola Normal de Itabira, mais tarde tr~s
ferida para S. Gonçalo do Sapucai, chegou a ser instalada naquela Cida-
de, e em que predio". Informação: cA Escola Normal, mais tarde trans-
ferida para S. Gonçalo do Sapucaí, funcionou em ltabira, em predio ar-
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rendado pela Camara Municipal, até ser transferida para S. Gonçalo do 
Sapucai"'. 

Terceira pergunta: c si a Escola Normal, creada sem onua para o 
E~tado pelo dec. n. ~.904, de 28 de março de 1931, foi instalada em Ita· 
bua, e em .ql!e predio». Resposta: cA Escola Normal creada pelo dec. 
n. 9.~4. fOI m~talada em Itabira, no mesmo predio arrendado, como se 
vê da mformaçao de fls. 23 ». 

Quarta pergunta: c si com a transferencia da Escola de Itabira para 
S. Gonçalo do Sapl!caí e a posterior creação, naquela cidade, da Escola 
a que ~e refere o Cit~d.o decreto n. 9.904, houve solução de continuidade 
n.o ensm.o n.ormal mmiStrado em Itabira•. Resposta: c Com a transferen· 
em. da pnme1ra ~scola e a creação da outra, não houve solução de conti· 
nmdade no ensmo normal ministrado em Itabira como está respondido 
na informação de fls. 23•. ' 

Vê-se, porta~t~, que a Escola Normal nunca se serviu do predio. 
·~ Nessas .cond1çoes parece-me justissimo o pedido que faz o sr. Tra· 
Jano Proconw de Alvarenga de ser declarada nula a doação que fizera 
ao Estado àe um predio na cidade de Itabira. 

(Muito bem ! Mui to bem! 
O ~R. ANNIBAL GONTUO:- Foi essa a impressão que tive, como 

1. 0 reVIsor do processo. 
Discussão 

Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é o 
mesmo posto a votos e aprovado, adotando-se a seguinte 

· Conclusão 
O Conselho_ Consultivo . dá aquiescencia ao Governo para que seja 

revogada a .doaçao. que TraJano Procopio de Alvarenga fez ao Estado 
de um. predw ?a ~Idade de Itabira, uma vez que o dito predio não foi 
aproveitado ate hoje para instalação da Escola Normal daquela cidade. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Indenização re-querida contra a Prefeitura de Cambuqul-
ra e o Estado por Pedro Nlcola 

{PEÇA N. 152) 

O sr. Pedro Aleixo:- Tambem pela ausencia do relator deixa 
de ~er ~ubmetida. á discussão a peça n. 152, que diz respeito a uma in· 
demzaça.o requer~da contra a. Prefeitura de Cambuquira e o Estado por 
~edro N1cola, antigo concesswnario dos serviços de eletricidade naquela 
Cidade. 

Requerimento do Coronel José Gabriel Marques 
(PEÇA N. 163) 

O sr. Pedro Alelxo:- O Conselho vai agora se pronunciar sobre 
a peça n. 163, que trata de um requerimento em que o Coronel José Ga-
bnel Marques pede ·pagamento de vencimentos, como oficial da Força 
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Publica do Estado, durante o perido de dezembro de 1924 a novembro 
de 1925, tempo em que esteve á disposição do Governo Federal. 

Sou o relator da peça e sobre a mesma apresento o seguinte rela-
torio (lê)·: 

Relatorlo 
O Exmo. Sr. Secretario do Interior reclama o parecer do Conselho 

Consultivo sobre um pedido de pagamento feito pelo Sr. Coronel José 
Gabriel Marques. 

O requerente, quando ainda 1. 0 Tenente da Força Publica do Estado, 
foi, em 7 de novembro de 1924, posto, á disposição do governo da Re-
publica, afim de servir com o Interventor Federal, no Estado do Ama-
zonas, sem que tivesse sido solicitada por êle tal resolução do Governo 
do Estado. Desde quando fosse oficialmente comunicado o exercício do 
Interventor, deixaria o requerente de ter vencimento por conta dos cofres 
de Minas. Efetivamente consta do documento sob n. 2 que o 1.0 Te-
nente José Gabriel Mar,ques, durante o tempo da comissão (de dezembro 
de 1924 a novembro de 1925- doc. n. 3) deixou de perceber, na Força 
Publica, os vencimentos de ·seu posto. Alega e prova o requerente que 
o Tenente Coronel Antonio Francisco Vieira Christo foi posto á disposi-
ção do Governo Federal, com a declaração de que o era sem prejuízo 
de seus vencimentos. Junta o requerente quadro demonstrativo do que 
deixou de perceber, durante o tempo da comissão 6:622$800. O sub-chefe 
do E.M. reputa justa a pretenção do requerente. A secção, depois de mos-
trar que o caso do requerente não é o mesmo do Tenente Coronel Vieira 
Christo e depois de ponderar que o deferimento do pedido constituirá 
precedente, faz varias considerações para afirmar que <<será evidentemen-
te injusto privar os militares do direito ao soldo ». O requerimento do 
Coronel José Gabriel Marques é datado de 7 de janeiro de 1933, e o ulti-
mo vencimento que deixou de perceber é de novembro de 1925, isto é, 
a reclamação foi feita sete anos depois do dia em que seria devido o 
pagamento. 

Assim relatado, passo o processo ao Exmo. Sr. Conselheiro Lucio 
dos Santos, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 29 de Janeiro de 1933.-Pedro Aleixo, relator. 

Preliminar 
O &r. Pedro Alelxo 1-Tenho uma preliminar a propô r aos 

meus ilustrados colegas . 
Conforme se verifica do relatorio, o Sr. Coronel José Gabriel Mar-

ques reclama, sete anos depois, o pagamento de vencimentos que deixou 
de perceber. A reclamação, nos termos da legislação vigente, estaria, 
prescrita, porque contra o Estado não cabe nenhuma ação, decorridos 
que sejam cinco anos. De modo que, como não consta do processo 
que o Sr. Coronel José Gabriel Marques tenha interpelado o Estado para 
interromper a prescrição, e como a questão da prescrição é prejudicial, 
não se poderá discutir o merito, sem saber se está ou não prescrito o 
dtrelto do peticlonarlo (..4pcnado.). 
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Proponho, portanto, que se converta a decisão em diligencia para 
que-se houver-seja reunido ao processo o auto de interpelação, de 
notificação do Estado para interrupção da prescrição. 

Havendo tal ato, deverá, então, ser ouvido o Sr. Advogado Geral 
do Estado, que dirá sobre se esse ato constitue realmente uma interru· 
pção de prescrição, assim como tambem dirá a respeito do merito da 
pretenção do Coronel José Gabriel Marques. 

O SR. LO RETO DE ABREU :-0 Advogado Geral não falou 
ainda? _ 

O SR. PEDRO ALEIXO:-Não senhor . 
Se não houver tal ato, voltará ao Conselho Consultivo o mesmo 

processo, para decisão definitiva . 
O SR. LORETO DE ABREU:-Estou de pleno acordo com Vossa 

Excia. 
O SR. ANNIBAL GONTUO :-Tambem eu. 
O SR. PEDRO ALEIXO :-E' a preliminar que levanto e que sub· 

meto ao Conselho. 
(Muito bem ! M ztito bem!) 

Conversão da decisão em dlllgencla 
Ninguem tomando a palavra, é a preliminar submetida a votos e 

aprovada, sendo a decisão convertida em diligencia para o fim de se 
oficiar a respeito ao Sr. Secretario do Interior. 

Pagamento de adicionais a Boaventura José da Silva 
e Francisca Celestina de Souza 

(PEÇA N. 161) 
O Sr. Pedro Alelxo:-Por ultimo, temos a discussão da peça 

n. 161 , sobre a abertura de um credito especial para pagamento de 
adicionais da lei o . 425, de 1906, aos professores Boaventura José da 
Silva e Francisca Celestina de Souza. 

E' relator da peça o Sr. Conselheiro Annibal Gontijo, que tem a 
palavra. 

O Sr. Amdbal Ooatljo:-Meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorlo 
O Sr. Secretario da Educação e Saude Publica, em oficio de 25 do 

presente mês, consulta o Conselho Consultivo de Minas·Gerais sobre a 
possibilidade de ser aberto o necessario crédito na importancia global 
de 2:315$100, para pagamento de adicionais aos srs. professores Boa· 
ventura José da Silva e D. Francisca Celestina de Souza, respectiva· 
mente, da escola urbana de Guapé e do distrital de S. Domingos, município 
de Arassuaí, relativos ao período de 17 de setembro de 1929 ao fim do 
corrente ano de 1933, e ao de 15 de fev:ereiro de 1931 ao fim deste mesmo 
ano de 1933. Acompanham o referido oficio os documentos necessarlos 
para os devidos esclarecimentos, como sejam : certidão de contagem 
de tempo pela Secretaria das Finanças e o quadro da apuração da di~ 

' vida levantado pela 5. a secção da Secretaria da Educação. Assim relata~ 
da, passo a peça ao Exmo. Conselheiro Lorêto de Abreu. 

Sala das Sessões, Belo~Horizonte, 29 de Janeiro de 1933.-.Anni· 
bal Gonttjo, relator. 

Parecer 
O Sr. Aludbal Gontljo: -Sr. Presidente, o processo que 

constitue a peça n. 161 veiu acompanhado dos documentos necessarios 
para o relator emitir seu parecer. Esses documentos são certidão de 
tempo contado pela Secretaria das Finanças e o quadro de apuração 
da divida, levantado pela 5.a secção da Secretaria da Educação. 

Como se trata de assunto conhecido, porquanto o Conselho já tem 
deliberado sobre pedidos identicos, tendo ainda ultimamente resolvido 
sobre o caso do professor Balthazar Cardoso Sodré, de que foi relator 
o Sr. Conselheiro Furtado de Menezes, penso não ser preciso entrar em 
maiores considerações, e sou de parecer que se conceda ao Governo 
autorização para abertura do crédito necessario ao pagamento dos pro· 
fessores Boaventura José da Silva e Francisca Celestina de Souza, uma 
vez que a Secretaria das Finanças se declare em condições de poder sa· 
tisfazer esse pagamento. · 

(Muito bem I Mui to bem I) 

Discussão 
Posto em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo ado· 

tada a seguinte 
Conclusão 

O Conselho Consuitivo autoriza a abertura de um crédito especial 
para pagamento de adicionais da lei 425, de 1906, aos professores Boa· 
ventura José da Silva e Francisca Celestina de Souza desde que, pre· 
viamente ouvida a Secretaria das Finanças, se declare habilitada a sa-
tisfazer o respectivo pagamento. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. · 

Ordem do dia 
O Sr. Pedro .&leixo:- Não havendo mais nada a tratar, de· 

signo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia : 
PRIMEIRA PARTE :-A regimental. 
S.EGUNDA PARTE :-Discussão das peças que, devidamente rela· 

tadas e revistas, for~ enviadas á Secretaria do Conselho com a ante· 
cedencia regimental. 

-Está encerrada a sessão. 
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Reunião aos 4 de Fevereiro de 1933 
PRESIDENTE:-Sr. Lorêto de Abreu. 
A hora regimental, comparecem os srs. Lorêto de Abreu e Annibal 

Gontijo. 
O Sr. Loreto de Abreu declara não haver sessão por falta de 

numero, uma vez que não se acham ainda empossados os srs. Conse-
lheiros recem-nomeados . 

Reunião aos 7 de Fevereiro de 1933 
PRESIDENTE--Sr. Lorêto de Abreu. 
A' hora regimental, comparecem os srs. Lorêto de Abreu e Annibal 

Gontijo. 
O Sr. Loreto de Abreu declara não se acharem ainda em-

possados os srs. Conselheiros recem-nomeados, motivo pelo qual deixa 
de realizar-se a sessão. 

95. sessão otdlnaria, aos 11 de Fevereiro de 1933 

Presidencia dos srs. Lorêto de Abreu e Noronha Guarany. 
SECRETARIOS:-Srs. Annibal Gontijo e Socrates Alvim. 

SUJIAIUO: Abertura da sessao-Posse dos novos conselheiros-Eleiçao de Pre-
sidente-Saudaçao aos novos conselheiros; o merito civico do 
Presidente Olegario Maciel-Discurso do sr. Lorêto de Abreu-
Agradecimento do sr. Noronha Guarany-Eleiçao de Secretario-
Actas-Expediente-Nova distribuiçao de processos -Votos de 
congratulaçoes e de louvor-Discurso do sr. Annibal Gontijo-
Voto de pesar-Discurso do sr. Annibal Gontijo-As funcçOes do 
Conselho Consultivo-Discurso do sr. P. da Matta Machado-Or-
dem do dia 

A' hora regimental, comparecem os senhores Lorêto de Abreu e An-
nibal Gontijo, achando-se tambem no recinto os Conselheiros recem-no 
meados, Srs. Wema Magalhães, Socrates Alvim, Julio Soares, Noronha 
Guarany, P. Matta Machado e Israel Pinheiro. 
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ABERTURA DA SESSÃO 

O Sr. Lorêto de .Abreu-Assumindo a presidencia, em virru· 
de de praxe observada pelo Conselho, declaro aberta a sessão e 
convido para secretaria·la o unico conselheiro empossado e em exer· 
cicio, que é o Sr. Cel. Annibal Gontijo. Por igual, convido S. Excia. e 
os funcionarias da Casa a nos levantarmos como um sinal de recepção 
aos novos Conselheiros, aos quais convido a tomar assento. 

Conforme praxe que aqui encontrei estabelecida, não ha distinção 
de logares. Cada um dos novos conselheiros, poderá, portanto, occupar a 
cadeira que escolher, de acordo com a sua preferencia. No Tribunal da 
Relação se obedece a ordem de antiguidade; aqui, porém, o sistema é in· 
teiramente democratico. 

POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS 

O Sr. Lorêto de .&breu:-A cadeira da Presidencia que 
neste momento estou ocupando, eu a devo não só á praxe adotada na 
Casé'., corno tambem, conforme comunicou-me o nosso Secretario, Sr. An· 
nibal Gontijo, á gentileza de Sr Excia. e de todos os Srs. Conselheiros re· 
cem-nomeados, que já haviam combinado entre si prestar-me esta ma· 
nifestação de deferencia, que sobremodo me desvanece e que eu since· 
ramente agradeço. 

O art. 4.0 do nosso Regimento determina que « OS membros do 
Conselho Consultivo, quando tornarem assento, prestarão em sessão pu-
blica, pera·Jte a Mesa, o compromisso ou juramento de bem cumprir 
seus deveres ». Convido, portanto, os recem-nomeados a prestarem esse 
compromisso ou juramento. 

-Levantando-se todos os presentes, é o compromisso recitado em 
primeiro lugar pelo Sr. Socrates Alvim, que se acha á direita da Mesa, e 
repetido, a seguir, pelos demais na ordem seguinte: Werna Magalhães, 
Israel Pinheiro, Julio Soares, Matta Machado e Noronha Guarany. 

ELEIÇÃO DE PRESIDENTE 

O Sr. Lorêto de .A.breu:-Estando vagos os lugares de pre· 
sidente e secretario do Conselho, vai·se proceder a respectiva eleição. 
que será feita por escrutínio secreto, de acordo com o que estabelece o 
§ 1.0 do art. 3.0 do nosso Regimento Interno. 
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. 
Vai·se proceder em primeiro lugar, á eleição de presidente. 
Convido os srs. Conselheiros a depositarem na urna as suas ce· 

dulas. . 
- Recebidas oito cedulas, que correspondem ao numero dos srs. 

Conselheiros presentes, são as mesmas apuradas e dão os seguinte re· 
sultado: 

Noronha Guarany . 7 votos 
Lorêto de Abreu. 1 voto 

O Sr. Lorêto de .Abreu: - Proclamo presidente de Conse· 
lho Consultivo do Estado de Minas·Gerais o dr. Cincinato Gomes de 
Noronha Guarany (palmas). 

Saudação aos novos Conselheiros 

O merito cívico do Pres-idente Olegario Maciel 

O Sr. Lorêto de Abreu: - Antes de deixar esta cadeira, que 
provisoriamente estou ocupando, devido á nímia gentileza de meus 
ilustrados colegas, peço licença ao nosso novo Presidente para dirigir 
uma ligeira alocução ao Conselho. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Perfeitamente. V. Excia. é sem· 
pre ouvido com mu;to prazer e acatamento. (Apoiados ge1·ais). 

O SR. LORf:TO DE ABREU: - Srs. Conselheiros. Dada posse, 
pelo juramento de uns e affirmação de outros, aos novos Conselheiros, 
me permito esta saudação a estes, corno porta voz, neste momento, do 
Estado de Minas·Gerais, especialmente, do município desta Capital, pe· 
los quais continuará a se extender a ação benefica deste novo orgam 
de administração, como auxiliar de administrações ; e, ainda, corno 
porta voz de nós mesmos, os velhos Conselheiros-o nosso simpa· 
tico companheiro mais antigo, o Coronel Annibal Gontijo, e eu-como, 
finalmente, ainda em nome dos dignos e eficientes funcionarias - Srs. 
José Joaquim de Oliveira Penna, chefe da Secretaria, José de Oliveira 
Costa, taquigrafo·chefe, dr. Affonso Dutra Nicaico, redatM de atas, 
José Maria Rosenburg, chefe do expediente, Carlos Pinto, Alfredo Wal-
ter, João Furst, Diogo de Vasconcelos, Nicias Mourão, José Coutinho e 
Celso Marinho, auxiliares. 

E, saudando os novos Conselheiros, gostosamente, declaro, sincera-
mente, a Ss. Excias. que ficamos todos na expectativa, aliás fundada, 
da mais proveitosa atuação de sua parte como membros idoneos desta 
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nobre assembléa - tais os merecimentos e a experiencia de cada um 
deles em suas respectivas especialidades : - de jurista e politico, com(\ 
o é o professor Matta Machado; jurista, politico, ex~administrador e ad~ 
vogado militante como o é Noronha Guarany; industriais, comerciao~ 
como o são os engenheiros W ema Magalhães e Israel Pinheiro ; em me~ 
dicina e cirurgia, como o é o dr. Julio Soares; e, finalmente, em assun-
tos de agricultura como o é o nosso amigo coronel Socrates Alvim que, 
ha muitos anos, vem presidindo, competentemente, a Sociedade Mineira 
de Agricultura com séde nesta Capital, 

Ainda agora, srs. Conselheiros, me permito expressar a Vv. Excias. 
os meus agradecimentos por terdes querido suportar~me (não apoiados 
gerais), como vosso presidente, apenas por momentos fugazes de uma 
posse, da vossa posse e da eleição da nova Mesa, que mais permanen~ 
temente terá de presidir os nossos medestos trabalhos, até que os nos~ 
sos estimados Presidente Olegario Maciel e Ditador Getulio Vargas, de 
quem recebemos todos as nossas honrosas e políticas investiduras, ha~ 
jam. por bem dispensar~nos, ou dando~ nos novos substitutos, ou disso I~ 
vendo este Conselho, por considerarem finda a sua missão. 

Suportar~me, sim, Srs. Conselheiros, porque aqui mesmo, neste re~ 
cinto, ha alguem - e esse ,alguem é nosso companheiro, e companhei~ 
ro distinto de uma alta jornada; e esse alguem é o respeitavel medico 
-o dr. Julio Soares, que tem sido o meu medico, que tem aliviado os meus 
padecimentos fisiologicos, com a dedicação, conciencia e proficiencia 
que lhe são peculiares; e o Dr. Julio Soares tem a minha permissão para 
dizer urbe et orbe a quem queira ouvi-lo-que. em virtude dos estra~ 
gos consequentes talvez de minha ex~vida sedentaria de velho magis~ 

trado e de minha idade, que se aproxima dos setenta anos, já não po-
deria eu arcar sinão com mais a honra excelsa que me conferis~ 

tes, embora por um momento - o de, sómente, como repito, pre~ 

sidir a vossa posse e as novas eleições. Essa vossa preferencia, ele~ 

vando~me a esta presidencia fugaz, ainda assim, eu a devo á razão de 
ser talvez o mais velho da Casa ; e o digo, com permissão de mais 
um, talvez, que, sinão mais velho, já está a jogar comigo á competi-
ção da longevidade; e esse um é o Conselheiro Pedro da Mafta Ma~ 
chado, que conheci, em S. Paulo, em 1889, quando S. Excia, cursava 
o quinto ano da Academia de Direito ... 

O SR. P. DA MA TIA MACHADO - A nossa idade perde~se na 
noite dos tempos (risos). 
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O SR. LORÊTO DE ABREU-... ; e um segundo motivo para esta 
honra parece~me divisá~lo na generosidade, na tolerancia de vossos 
grandes espíritos. 

Elevado posto, sim, meus senhores, é muito mais a presidencia 
permanente deste Conselho ; e, além de elevado, mais oneroso do que 
o simples lugar de Conselheiro, porque, além dos trabalhos proprios 
de Conselheiro, que são distribuídos com igualdade, de acôrdo, quanto 
possível, com as especialidades de cada um, tem o Presidente como o 
Secretario de vir, frequentemente, a este recinto e, aqui, por em dia e 
organizar o expediente de serviços vultosos, sem duvida, não só des~ 
te municipio, o mais importante sob varios aspetos, do nosso Estado, como 
de outros muitos municípios mineiros, como ainda, e principalmente, em se 
tratando de serviço srealmente complexos e vultosos do mais populoso Es~ 
tado brasileiro-o Estado de Minas~Gerais. 

E' de salientar-se a responsabilidade, a obrigação de ordem poli~ 
tica do Presidente-de se conservar sempre, vigilante, em manter rela-
ções de cordialidade e cortezia não só com o Presidente do Estado, 
como com o Prefeito, Secretarias e altos funcionarias. Deve mesmo, 
ele ter tempo para se entender frequentemente, diretamente, pessoalmen-
te, como convem, com os varios departamentos de nossa administração 
publica estadual que, neste momento historico, vai felizmente sendo 
norteada pelo alto e seguro senso e inexcedível patriotismo do grande 
refletido, honesto, sereno e imperturbavel chefe - o General-Presidente 
Olegario Maciel (apoiados gerais. Muito bem!), cujos relevantissimos 
serviços não só a Minas, á sua autonomia política, economica e finan~ 
ceira, como, ainda, ao Brasil inteiro, ao seu prestigiamento, á sua or-
dem e, consequentemente, ao seu progresso infalível, todos nós aqui re~ 
conhecemos. 

Serviços relevantissirnos, sim, para sua idade, de perto de 80 anos 
- que já o sagram - figura inconfundível na galeria dos nossos maio-
res estadistas modernos, entre os quais, para não citar senão os mor~ 
tos e não mineiros, um Floriano Peixoto -o consolidador da primei~ 
ra Republica -, como Olegario é um dos consolida dores da segunda -, 
um Prudente de Moraes- o consolidador' da paz interna - , como Ole-
gario é, tambem, um dos seus consolidadores -, um Campo Salles e 
um Rodrigues Alves- modelos de administradores honestos, adianta-
dos e progressistas-, como ainda o é Olegario - , e um Rio Branco 
-exemplo de desprendimento-, que o não tem menor Olegario - , 
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além de eminente operaria da paz internacional, brasileiro a quem mais 
devemos pela resolução de nossas pendencias de divisas com a Ar-
gentina, o Uruguai, a Bolivia e as Goianas Francêsa e Inglêsa. De 
uma dessas pendencias ele foi advogado do Brasil antes de ser mi-
nistro. 

Todos esses estadistas muito concorreram para a nossa relati-
vamente boa e promissora situação politica, economica e financeira. 

Aqui mesmo, nesta Capital, os míopes, os simples - e estes são 
muitos- e os espertos e tambem os desafeiçoados (eu não persona-
liso) a um Olegario, andam a inquirir porque este não empreendeu 
ainda a obra, realmente notavel, do desarmamento, em parte conside-
ravel, de nossa brilhante Força Publica Mineira, a quem devemos, to-
dos os brasileiros e especialmente os mineiros, assinalados serviços. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Muito bem I 
O SR. LOR:E:TO DE ABREU: -A resposta afigura-se-me facil:-

temos, ainda, brazeiro coberto por tenues e enganadoras cinzas. Em-
quanto não apagado de todo, tal brazeiro - e ainda não o está com-
pletamente -ronda-nos o perigo interno da surpresa dolorosa do seu 
ateamento, que é a ameaça da desagregação, da separação das unida-
des brasileiras, perigo interno de mais uma forte perturbação da ordem 

• • que convem a todo transe combater, perigo enfraquecido, certo, mas 
ainda latente, que só não é percebido pelos cegos ou pelos fingidos; 
e, seguramente, tem-se mostrado vigilante, como seguramente orientado , 
o grande Presidente Olegario que, em mais de uma oportunidade, sal-
vou o nosso Estado, como salvou e ajudou a salvar o Brasil do cáos 
da desordem e do desconhecido temeroso (apoiados gerais. Muito 
bem!). 

Não ha, Srs., aqui no Estado de Minas, ninguem que não se sinta 
ou não deva sentir-se em relativa segurança- a segurança de todos os 
direitos, a não serem os direitos politicos pertencentes aos que tiveram 
a culpa de se desviarem da ordem politica implantada pela grande Re-
volução de 1930, como se tal ordem não fosse igualmente respeitavel 
para todos os homens em sociedade, como se não fosse tão preciosa 
como o ar que respiramos e deve ser puro, ordem basica, alicerce da 
ordem social, em geral ; e essa segurança relativa, mas bem considera-
vel, bem sensível, nós, mineiros, a devemos a um Olegario Maciel, 
como a ele devemos, em grande parte, a garantia de nossa integridade, 
de nossa autonomia politica, economica e financeira (muito bem!). 

.. 

• 
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Ele é um defensor calado, é um homem que. custa a falar. 
O SR. NORONHA GUARANY : - Mas, quando fala, fala com cer-

teza e precisão. 
O SR. LOR:E:TO DE ABREU: - Quando fala, refletiu muito . O Dr. 

Noronha Guarany já privou com ele e nos póde dar a sua impressão 
pessoal, certamente mais profunda do que a minha, formada de im-
pressões, efetivamente, menos amiudadas do que a sua . 

O SR. NORONHA GUARANY: -Fui secretario do Presidente Ole-
gario Maciei: é um homem extraordinario. 

O SR. LOR:E:TO DE ABREU:- E' um homem de ação e não de 
palavras. 

Cerremos, pois, fileiras, todos os mineiros - senão todos os patrio-
tas brasileiros- em derredor do nosso Presidente, para que ele conti-
nue, tranquilo, sustentando as boas correntes, mantendo as elevadas e 
sãs diretrizes. 

Não está claro que Olegario fez com o Estado de Minas, com o 
povo mineiro, o pacto sincero de ser o seu mandatario fiel, o servidor, 
o realizador dos seus equilibrados sentimentos conservadores- pacto 
cimentado por um pleito livre e unanime do nosso eleitorado, repre-
sentante direto, por sua vez, esse eleitorado, do povo Mineiro. 

Esse pacto significa, Srs., não abandonar o papel de atalaia da Re-
publica Brasileira- unida, forte, ordeira e indissoluvel, porque, presiden-
te de um dos mais importantes Estados, como o de Minas Gerais a sua 
atuação não pode deixar de projetar-se alem das fronteiras de Minas. 

E o seu papel já é por demais conhecido : ele esteve, como forte 
esteio ao lado da Revolução Nacional de 1930, cujo concurso para o 
seu triunfo é indisfarçavel ; repeliu concientemente, a metralhadoras já 
a postos, a intentona prenhe de ameaças, de 18 de agosto de 1931; 
e foi, de novo baluarte dos baluartes na defesa da nova ordem contra a 
Revolução gravissima do Estado de São Paulo (muito bem!). 

Olegario, pois, Srs., é homem superior, é homem de ação e, ao 
mesmo tempo, é homem não perseguidor, é homem incapaz do menor 
mal aos proprios inimigos políticos. Não ha um só fato conhecido de 
uma vingança de Olegario contra qualquer um de seus inimigos politL 
cos (apoiados gerais) que, todos, se sentem garantidos pelo proprio 
Olegario, tanto quanto é possível serem garantidos na situação atual . 
E entretanto, ele se acha na posição de primeiro magistrado do Estado . 
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O SR. NORONHA GUARANY:- Mais do que isso: dentro do re-
gimen ditatorial, nunca se aproveitou de sua posição para fazer mal a 
um adversario político. E' nobre e generoso (muito bem l) 

O SR. LORETO DE ABREU:-E' o meu pensamento exato que 
V. Excia acaba de interpretar. Agradeço a V. Excia. o seu aparte, 
e era meu desejo mesmo que V. Excia. ilustrasse esta minha desalinhavada 
alocução. 

O SR . NORONHA GUARANY:- Brilhante alocução (apoiadoB 
gerais). 

O SR. LO RETO DE ABREU: -Esta é a manifestação geral que 
ouço a respeito de Olegario Maciel. E a atitude de alguns políti-
cos com quem trato, muito restritamente, é claro, demonstra que eles se 
sentem garantidos com Olegario no poder, muito mais garantidos do 
que se ele fosse substituído. Se mais o não são, queiram os senhores 
políticos culpar a si proprios, pelo desvio grave da nova ordem politica 
estabelecida e, já agora. ao que parece, em bom e adiantado caminho 
de consolidação. 

Senhores, o de que mais precisamos, na fase historica presente, é, 
realmente, não de homens fingidos , jesuítas, fracos, moralmente, mas 
de homens superiores e de ação como o é o nosso primeiro magistrado 
-o General- Presidente Olegàrio, que se enfileira, sem favor, entre os 
maiores amigos da ordem geral, com quem contaram e ainda podem 
contar o Estado de Minas como o Brasil inteiro ( m uito bem l ). 

Ele tem a energia do bom general, como a tenacidade, a pertinacia 
de um moço sadio (muito bem l m uito bem I aplausos). 

Assumindo a presidencia, sob prolongada salva de palmas, o Sr. 
Noronha Guarany pronuncia as seguintes palavras de 

Agradecimento 

O Sr. Noronha Ouarany :-Srs. Conselheiros. Ao assumir 
a presidencia do Conselho Consultivo do Estado, pelo voto unanime 
dos Srs. Conselheiros, em uma manifestação que tanto me desvaneceu, 
agradeço leal e sinceramente esta prova de confiança com que fui dis-
tinguido e prometo, no exercício das espinhosas funções de presidente 
desta Casa, corresponder á confiança com que fui tão altamente distin-
guido pelos meus nobres colegas. 

Na sua brilhante oração, ha pouco proferida, o Exmo. Sr. Conse-
lheiro Loreto de Abreu fez a apologia dos novos membros do Conselho 
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que receberam tão alta distinção do Governo Provisorio. S. Excia. pode 
ficar certo de que as suas palavras muito nos penhoraram e servirão de 
estimulo para que bem cumpramos o nosso dever. 

Ainda na sua substancial oração, o nosso distinto e venerando co~ 
lega fez tambem a apologia da atitude nobre, elevada e digna do Sr. 
Presidente do Estado, Dr. Olegario Maciel, palavras essas que, estou 
Certo, significam tambem o sentir de todos nós. 

Ao assumir a presidencia desta Casa, agradecendo a distinção que 
me conferiram os meus ilustres companheiros, espero da cooperação in-
teligente de cada um e do concurso de todo o pessoal da Secretaria 
desta Casa, todo o esforço para que bem possamos corresponder a con-
fiança com que fomos distinguidos. (Palm as. Muito bem! Muito 
beml) 

Eleição de Secretario 
Procede-se em seguida á eleição de Secretario, sendo recebidas 8 

cedulas, que, apuradas, dão o seguinte resultado: 
Socrates AI vim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 votos 
Annibal Gontijo . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 
P . Matta Machado . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 

-E' proclamado Secretario do Conselho o Sr. Socrates Alvim, 
qne toma posse da sua cadeira debaixo de uma salva de palmas . 

Atas 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da 94.8 sessão ordina-

ria, o mesmo se verificando quanto ás atas das reuniões realizadas a 4 
e 7 do corrente. 

Expediente 
O Sr. Soerates Alvlm -traz ao conhecimento do Conselho 

o seguinte expediente: 

Oficio 
Abertura de credito especial 

(PEÇA N. 165) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Hori-
zonte, 1.0 de Fevereiro de 1933.-Gabinete do Secretario.-N. 112. 
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Sr. Presidente do Conselho Consultivo de Minas-Gerais.-Em nome 
do Sr. Presidente do Estado, tenho a honra de remeter a Vossa Exce-
lencia o processo n. 2.997-138, em que o Sr. Secretario do Interior 
pede o pagam~nto de 87:982$873, ao Tesoureiro daquela Secretaria, 
para ocorrer a despesas feitas por conta de diversas verbas orçamenta-
rias do exercicio de 1928, e indenizar o cofre, da mesma Secretaria, de 
importancias pagas por conta do credito para exercícios findos do men-
cionado exercício. 

Na oportunidade em que se abriam os ultimos creditos especiais, 
por omissão da parte desta Secretaria, a parcela a que se refere a re-
quisição em apreço não foi incluída na relação de creditos, pelo que ne-
cessario se toma abrir, isoladamente, um credito para o pagamento em 
questão . 

Ministrados esses esclarecimentos, solicito a V. Excia. a fineza de 
obter que o Conselho, que dignamente preside, se digne opinar sobre 
a abertura do credito, visto como esta Secretaria, com a reposição, pelo 
Governo Federal, dos gastos com a revolução de outubro, dispõe atual-
mente de recursos para atender á despesa em causa. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a V. Excia. os protestos 
de minha alta estima.-José , Bernardin o Alves Junior.-Secretario 
das Finanças. 

-0 processo passa a constituir a peça n . 165, distribuida aos 
srs. Noronha Guarany, Annibal Gontijo e Julio Soares, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

P agam ento d e adicionais a d . E m ilia T eixeira d e Carvalho 
Sobrinha 

(PEÇA N. 166) 

Secretaria da Educação e Saude-Publica.-Inspetoria Geral da 
Iestrução.-Oflcio n. 39, Expedido pela 5.a secção.-Belo-Horizonte, 3 
de fevereiro de 1933. 

Sr. Presidente :-Remetendo a V. Excia. o incluso processo, con-
sulto a esse Conselho sobre a possibilidade de abertura do credito de 
oitocentos e quarenta e oito mil trezentos e noventa e nove réis . .•. 
(Rs. 848$399), para o pagamento de adicionais a que, conforme a in-

formação de fls. 4, tem direito a professora d. Emilia Teixeira de Car-
valho Sobrinha, titular da escola mixta de Brasilia. 

Reitero a V. Excia os protestos de alta estima e consideração.-
Noraldino Lima.-Secretario da Educação. 

Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-
Capital. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr. Secretario da Educação e Saude-Publica.-Emilia Tei-
xeira de Carvalho Sobrin ha, professora da l.a cadeira urbana de 
Brasilia, por seu procurador abaixo-assinado, vem respeitosamente re-
querer á V. Excia. o pagamento da gratificação de adicionais a que 
tem direito, conforme prova a inclusa certidão forneCida pela Secreta-
ria das Finanças.-Nestes termos.-Pede deferimento. 

Belo-Horizonte, 1.0 de Janeiro de 1933.-P. p. Isidm·o Cordeiro. 
- 0 processo passa a constituir a peça n . 166, distribuída aos 

srs. Werna Magalhães, Israel Pinheiro e Noronha Guarany, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Requerimento do Club Carnavalesco «Tenentes da Folia• 

Prefeitura de Belo-Horizonte.-Belo-Horizonte, 7 de fevereiro de 
1933.-Pela Secretaria.-N. 31. 

Exmo Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-De ordem do Sr. 
P_refeito, tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. a inclusa carta, 
relativa a um pedido de auxilio para o Club Carnavalesco cTenentes 
da Folia». 

Apresento a V. Excia. protestos de estima e consideração.-João 
Lucio Brandão.-Secretario. 

-Junte-se á peça n. 164. 

Representações 

- Do Conselho Consultivo do município de Bomfim, solicitando do 
Estado um auxilio de 50:000$000 á Prefeitura do mesmo município, para 
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construção de uma linha telefonica ligando aquele município a esta Ca-
pital. 

-Dirija-se ao Governo do Estado. 
-De Maximiro de Avelar Couto, residente em ltinga, município de 

Arassuaí, reclamando contra o lançamento do imposto de industrias e 
profissões, alegando não possuir oficina de seleiro e nem outra qual-
quer. 

- Identico despacho. 

Nova distribuição de processos 

-Em consequencia de se haverem exonerado seis srs. conselhei-
ros, aos quais se achava confiado o estudo de diversos processos 
pendentes de deliberação da Casa, é feita a seguinte redistribuição de 
materia: 

-Peça n.0 20 (Fundo Rodaviario) Aos srs. Werna Magalhães, 
P. Matta Machado e Socrates Alvim, repectivamente, relator, 1.0 e 2. 0 

revisores. 
Peça n. 149 (Rescisão de contrato de fornecimento de gasolina por 

meio de bombas automaticas no município de Carangola). 
-Aos srs. Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Lorêto de AbreLI, res-

pectivamente, relator, 1. 0 e 2. 0 revisores. 
Peça n. 151 (Cancelamento da escritura de doação de um predio 

feita ao Estado por Trajano Procopio de Alvarenga, na cidade de lta-
bira) 

--Aos srs. P. Matta Machado, Annibal Gontijo e Socrates Alvim, 
respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Peça n. 152 (Indenização requerida contra a Prefeitura de Cambu-
quira e o Estado, por Pedro Nicola, antigo concessionario do ser~ço de 
eletricidade daquela cidade). 

-Aos srs. Noronha Guarany, Lorêto de Abreu e Annibal Gontijo, 
respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores: 

Peça n. 156 - ·(Requerimento de Celso Silveira e outros funcionarias 
da Prefeitura, pedindo aumento de vencimentos). 

-Aos srs. Lorêto de Abreu, Werna Magalhães e P, Matta Ma-
chado, respectivamente, relator, 1. e 2.0 revisores. 

Peça n. 158- (Requerimento de D. Josina de Lima e Silva, profes-
sora do Grupo "Barão do Rio-Branco", pedindo seja contado, para efei-

to de aposentadoria, o tempo em que trabalhou como professora do 
curso anexo á Escola Normal Municipal de Barbacena). 

-Aos srs. P. Matta Machado, Lerêto de Abreu e Annibal Gonti-
jo, respetivamente, relator, 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Peça n. 1 59- (Venda de terras devolutas) 
-Aos srs. Julio Soares, Socrates Alvim e Israel Pinheiro, respetiva-

mente, relator 1.0 e 2.0 revisores. 
Peça n. 160- (Requerimento de Theotonio Caldeira, reforçado pelo 

Dr. Honorio Hermeto Corrêa da Costa e outros, no sentido de ser suprimida 
a clausula "para fins industriais'', atribuída a diversos· lotes do Quarteirão 
19 da 9.a seção urbana). 

-Aos srs. Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo e P. Matta Macha-
do, respetivamentç, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Peça n. 161 -(Pagamento de adicionaís a Boaventura José da Silva 
e Francisca Celestina de Souza). 

- Aos srs. Annibal Gontijo, Lorêto de Abreu e Julio Soares, respe-
tivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Peça n. 162- (Requerimento do Prefeito de Patrocínio, pedindo au-
torização para demolir um muro). 

-Aos srs. Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo e Socrates Alvim, res-
petivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Peça n. 164- (Orçamento da Prefeitura para o exercício de 1933). 
-Aos srs. Noronha Guarany, Lorêto de Abreu e Socrates Alvim, res-

p~tivamente, relator, 1.0 e 2.0 sevisores. 

Voto de congratulações e de louvor 

O Sr. ADnlbal Gontljo: -Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro 

Annibal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTUO :-Em primeiro lugar, Sr. Presidente, 

quero congratular-me com os nobres colegas recem-empossados, pelo 
honrosa investidura que lhes conferiram o Presidente do Estado e o 
Chefe do Governo Provisorio, manüestando-lhes, de par com isso, a 
grande satisfação com a qual são recebidos nesta Casa. 

Em segundo lugar, sendo esta a primeira sessão que se realiza de-
pois da renuncia de meus distintos ex-companheiros, drs. Pedro Aleixo, 
Christiano Guimarães, Furtado de Menezes, Lucio dos Santos, Samuel Li-
banio e Julio de Carvalho, proponho que se consigne na ata dos traba-
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lhos de hoje um voto de louvor S. S. Excias. pela maneira brilhante 
com que tão inteligente e eficazmente colaboraram nos trabalhos desta 
Casa, especialmente o Dr. Pedro Aleixo que, com esmerada dedicação e 
grande relevo, dirigiu as nossas sessões, como digno presidente que era 
deste Conselho. 

(Apoiados gerai s. Muito bem! Maito bem!) 
O Sr. Lorêto de Abreu:- Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Tenha a palavra o Sr. Conselhei~ 

ro Lorêto de Abreu. 
O SR. LORE:TO DE ABREU:- Sou companheiro do Sr. Conselhei~ 

ro Annibal Gontijo, de modo que eu desejava que da ata constasse a 
declaração expressa de que eu me associo ao voto proposto por s. Excia. 
em relação aos nossos ex-colegas demissionarios. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Será consignada na ata a declara~ 
ção de V. Excia. 

Quanto ao voto de louvor proposto pelo Sr. Annibal Oontijo aos ilus-
tres ex~conselheiros demissonarios, julgo interpretar o sentimento unani~ 
me dos colegas, declarando~o aprovado independentemente de vota~ 
ção. 

(Sinais gerais de assenti mento. Muito bem! Muito bem!) 

Voto de pezar 

O Sr. Annibal Gontijo:- Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Tem a palavra o Sr. Conselheiro 

Annibal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTUO:- Sr. Presidente sendo ainda a pre~ 

sente sessão a primeira que se realiza depois do falecimento da Exma . 
Sra. D. Barbara Mascarenhas Magalhães, sogra do então Conselheiro Dr. 
Christiano Guimarães, proponho tambem que se lance em ata um voto 
de pezar pela lutuosa ocorrencia, dando-se disso conhecimento áquele 
nosso ex~colega. 

(Muito bem! Muito beml) 
O SR. NORONHA GUARANY : -Interpretando o sentimento geral 

da Casa, considero igualmente aprovado o voto de pezar que acaba de 
propor o nobre Conselheiro, Sr. Annibal Gontijo. 

(Muito bem! Mui;to bem!) 

• 
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As funções do Conselho Consultivo 

O Sr. P. Matta Macbado: - Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY: -Tem a palavra o nobre Conse-

lheiro. 
O SR. P. MA TIA MACHADO:- Tomando assento no Conselho 

Consultivo do Estado, devo dizer como entendo as atribuições que nos 
são conferidas. 

No antigo regimen, havia o Conselho do Estado e os conselheiros 
do Imperador. Aquele era um tribunal augusto, composto dos mais 
notaveis políticos da monarquia; suas reuniões se revestiam sempre da 
maior relevancia e nelas se discutiram com elevação, saber e patriotis-
mo, os mais graves problemas da vida politica da nação. 

Os assuntos referentes á guerra do Paraguai, os tratados de paz e 
as complicações com a Argentina; o grave problema da escravidão e 
da libertação; a questão religiosa, foram ali debatidos, com a notavel 
competencia e o grande patriotismo dos egregios conselheiros. Mas os 
seus votos, proferidos com o maior civismo, não obrigavam ao Impe-
rador, que deliberava com absoluta liberdade, no exercício pleno dos 
seus direitos. 

As funções são identicas: aqui tambern o que nos cabe é estudar 
as questões que nos forem encaminhadas e opinar, com sinceridade, 
franqueza e patriotismo, tendo apenas em vista o interesse publico. 

Ao Sr. Presidente do Estado cumpre deliberar, com inteira autori-
dade e liberdade, aceitando no todo ou em parte o nosso parecer, ou 
rejeitando~o. 

Respondendo a uma consulta, poderemos esclarecer e orientar, 
porém jamais obrigar a quem no~la faz. 

Do acto praticado pelo consultor, nenhuma responsabilidade nos 
advem, a êle, pois, cabe a plenitude da deliberação. E nada mais lo~ 

gico e natural. O Presidente é o depositaria unico do poder deliberao~ 
te-da soberania-, que lhe foi reconhecida pelo Ditador, em cujas mãos 
se enfeixa todo o poder publico da nação, responsavel pela ordem e 
pela regularidade dos serviços, o Presidente é quem melhor conhece as 
necessidades da administração e para atende-las deve ter e tem autori~ 
dade soberana. Esta seria evidentemente fracionada e em parte atri-
buída a este Conselho se as suas opiniões levassem a mais leve restri-
ção á liberdade plena, á autoridade perfeita do Presidente do Estado. 
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Eis, Srs., o meu conceito sobre o Conselho Consultivo, por êle re-
gerei minha conduta e modesta colaboração com os ilustres colegas. 

(Muito bem I Mui to bem I) 
O Sr. Noronha Guaraay : - Continúa franca a palavra 

(pausa) 
Não havendo mais quem dela queira usar, vou encerrar a sessão, 

designando para a proxima a seguinte 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE: -A regimental. 
SEGUNDA PARTE:- Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

96! sessão ordlnaria, aos 14 de fevereiro de 1933 

PRESIDENTE: -Sr. Noronha Guarany. 
SECRETAHIO:- Sr. Socrates Alvim. 

SIJMARIO a -Ata-Expediente-As furiçOes do Conselho Consultivo-Discurso 
do sr. Israel Pinheiro-Declaração do sr. P. Matta Machado-Pareceres 
finais-N. 144 (Pagamento de adicionais a Boaventura José da Silva 
e Francisca Celestina de Souza)-N. 145 (Cancelamento da escritura 
de doaçao de um predio, feita ao Estado por Trajano Procopio da 
Alvarenga - 2. a parte - Requerimento do Prefeito de Patrocínio, 
pedindo au torização para demolir um muro - Relatorio e pare-
cer do sr. Lorêto de Abreu- Discussao-Conclusao - Rescisao de 
contrato de fornecimento de gasolina por meio de bombas no muni-
cipio de Carangola-Relatorio e parecer do sr. Socrates AI vim- Dis-
cussao-Conclusao-Venda de terras devolutas-Relatorio e parecer 
do sr. Julio Soares-Discussao-Conclusao-Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Noronha Guarany, Socra-
tes Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Israel Pinhei-
ro, P. Matta Machado e Werna Magalhães. 

-Abre-se a sessão. 

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

• 
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Expediente 
O Sr. Soerates A.lvlm, traz ao conhecimento do Conselho o 

següinte expediente: 

Oficio 
Prefeitura de Belo-Horizonte.-Pela Secretaria. 
N. 32.-BP-lo-Horizonte, 14 de fevereiro de 1933. 
Exmo. Sr. Cel. Socrates de Faria Alvim M. D. Secretario do Con-

selho Consultivo. Acuso o recebimento do oficio sob n. 35, de 12 do 
corrente, no qual me comunicais haverem sido eleitos para os cargos 
de Presidente e Secretario desse egregio Conselho, respectivamente, os 
Srs. Dr. Cincinato G. de Noronha Guarany e Socrates de Faria Alvim. 

Muito grato pela gentileza da comunicação. sirvo-me do ensejo 
para apresentar-vos protestos de alta estima e distinta consideração .-
Luis Penna, Prefeito. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Representação 

-Do professor Benjamin Flores, Diretor da Escola Profissional Fe-
minina de Belo-Horizonte, solicitando que, no orçamento municipal, seja 
consignado um auxilio para a ..referida Escola. 

-Junte-se ao orçamento municipal. 

Telegrama 

Dr. Noronha Guarany, Presidente do Conselho Consultivo.-Belo-
Horizonte. Peço Conselho aceitar sinceros agradecimentos voto louvor 
proposto prezado amigo Annibal Gontijo e aprovado unanimemente. 

Saudações atenciosas.-Pedro Aleixo. 
-0 Conselho fica inteirado. 
O Sr. Noronha Guarany: -Não havendo mais expediente 

a ser lido, dou a palavra ao Sr. Conselheiro Israel Pinheiro, que se acha 
inscrito para falar. 

As funções do Conselho Consultivo 
O Sr. Israel Pinheiro:- Sr. Presidente. 
Na nossa sessão anterior de posse, o ilustre Conselheiro meu pre-

zado amigo professor Matta Machado, definiu o seu conceito sobre as 

; 
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funções do Conselho Consultivo, afim de determinar a sua norma de 
conduta e colaboração . Apezar de ter um ponto de vista divergente, 
não tencionava manifestar-me a respeito, como aliás não o fiz na dita 
sessão, por se tratar de uma declaração puramente pessoal e ser eu, em 
principio, contra as declarações previas de normas de conduta que na-
turalmente e com mais convicção se manifestarão no desempenho do 
proprio mandato.-Os jornais, no entanto, noticiando os nossos traba-
lhos e comentando as palavras do professor Matta Machado, o fizeram 
de modo a admitir a declaração do nobre Conselheiro como uma inter-
pretação solidaria de todos nós, se não contestada.-Sinto-me por esta 
razão na necessidade de, por minha vez, definir o meu ponto de vista 
divergente. 

Se bem compreendí, o professor Matta Machado entende que o 
Conselho, com funções identicas ás dos antigos Conselhos de Estado no 
Imperio, deverá se limitar exclusivamente a estudar e opinar sobre as 
varias questões a êle encaminhadas, conservando-se completamente in-
diferente á aceitação ou não das suas deliberações. 

Considera que, imaginar o contrario, atribuindo ao Conselho um 
poder de restrição o mais leve que seja, seria fracionar a soberania do 
Estado com prejuízos para a • sua administração e contrario ás normas 
jurídicas na atual situação ditatorial. 

O SR. MATTA MACHADO:- Em termos; isso é em termos. O 
meu pensamento não foi estritamente esse; depois explicarei. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Penso, no entanto, que aceitando a 
nomeação para exercer as funções em um Conselho, teremos que nos 
cingir ás leis expressas que regulam as atribuições dessa assembléa, sem 
exceder e nem abrir mão dos direitos que nos são outorgados. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Perfeitamente. Estou de pleno 
acôrdo. 

O SR. MA TIA MACHADO:- Apoiado. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Por mais justas que sejam as razões, 

não nos cabe apreciar sobre o merito dessas leis na sua applicação. 
Dentro desse ponto de vista vejamos quais as atribuições a nós 

conferidas pelo decreto n. 20.348, que estabelece as normas sobre a 
administração nos Estados. 

«Atribuições do Oonselfto Consultivo: 
Art. 8.0 - letra b}- cemitir parecer escrito sobre as consultas que 

lhe propuzer o respectivo interventor•. 
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Letra e)- czelar pela fiel observancia desse decreto representando 
para esse fim ao Governo Provisorio•. 

«Art. 10-E' vedado aos interventores, sem previa audiencia do 
respectivo Conselho Consultivo : 

cLetra a)-Crear impostos, etc.». 
«Art. 29-São nulos de pleno direito os atos do governo estadual 

que transgredirem qualquer dispositivo deste decreto>> . 
Ressalta claramente destes artigos citados que ao Conselho são atri-

buídas duas funções: 
1.0 )-Emitir parecer sobre consultas que obrigatoriamente, em de-

terminados casos, lhe propuzer a administração estadual. 
2.0)-Zelar pela fiel observancia do decreto, representando para esse 

fim ao Governo Provisorio. 
Admitamos, dentro da primeira atribuição, que o Conselho, tendo se 

manifestado sobre uma consulta da administração estadual, verifique não 
ter sido atendida a sua opinião. Teremos que considerar tres casos, ten-
do em vista a natureza da consulta : 

a)-Questão de divergencia de pontos de vista; 
b )-Questão que depois de discutida e ventilada sob todos os pon-

tos de vista, nos deixar a convicção de ser absolutamente contraria ao 
interesse publico; 

c)-Questão que esteja em contradição com as normas estabeleci-
das pelo decreto do Governo Provisorio. 

Examinemos o primeiro caso : uma questão de divergencia de pon-
tos de vista. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Ai, o Conselho apenas tem a 
função de opinar. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Suponhamos que o Governo propo-
nha ao Conselho a creação de escolas, num lugar determinado. O Con-
selho, tendo em vista a crise financeira, opina contrariamente á creação 
de tais escolas. Nesse caso, ha dois pontos de vista: de um lado, o 
desenvolvimento da instrução publica; de outro, as dificuldades finan-
ceiras do Estado. Ora, o Governo póde entender que as vantagens do 
desenvolvimento da instrução publica se sobre põem a quaisquer dificulda-
des de ordem financeira e que, por isso mesmo, as escolas devem ser 
creadas, o que, uma vez realizado, não importará na menor diminuição 
de nossa autoridade. 

Quanto a esse caso, pois, porém unicamente quanto a esse, con-
cordo com o professor Matta Machado, podendo a administração agir 
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em desacôrdo com a nossa opinião, sem a menor diminuição em nossa 
autoridade, convencido que sou de que as divergencias, sintoma de ho-
nestidade, cultura e independencia, para serem beneficas, devem ser 
mantidas com elevação, mas sem obstinações. 

O SR. P. MATTA MACHADO: - Perfeitamente. Mas vamos vêr 
o remed.io para isso. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Vem adiante. 
Quanto á segunda questão, exercendo nós uma função publica ... 
O SR. P. MATTA MACHADO:- Função sem sanção. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Existe sempre a sanção moral. 
O SR. P. MATTA MACHADO: -Mas não sanção jurídica. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Quanto á segunda questão, dizia eu, 

exercendo nós uma função publica que implicitamente traz consigo a obri-
gaç&o de zelar e defender os interesses publ.icos, não podemos sem que-
bra da nossa dignidade funcional, conservarmo-nos indiferentes á ado-
ção de uma medida administrativa que estamos convencidos ser abso-
lutamente contraria a esses interesses publ.icos. 

Quanto á terceira questão, é expressa em vista da letra e do art· 
8, a obrigação de representar ao Governo Provisorio. 

Passando á segunda função que nos é atribuída pelo Governo Provi-
sono, teremos dentro da letra 'e do art. 8.0

, de zelar pela fiel observan-
cia do decreto regulador da administração estadual. E' uma atribuição 
claríssima de fiscalização de todos os atos administrativos, independente 
mesmo de consulta. 

Fiscalização que nos acarreta uma grande responsabilidade moral 
em vista do art. 29, estabelecendo nulidade de pleno direito de todos os 
atos que transgredirem qualquer dispositivo do referido decreto. Si não 
temos uma sanção jurídica, como diz o Conselheiro Matta Machado, temos 
uma sanção de ordem moral. 

Com exceção, portanto, do primeiro caso considerado, devemos em 
todos os demais, quando não fôrmas atendidos em nossos pareceres, re-
presentar ao Governo Provisorio, aguardando a sua decisão. E' esse o 
caminho certo que temos para chegar ao fim. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Não ha divergencia entre nós· 
Apenas o meu pensamento não ficou bem claro. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : -No caso de nos ser contraria essa 
decisão ainda nos restará, com a nossa demissão, o protesto publico 
contra o ato que estamos convencidos ser absolutamente contrario ao 
interesse coletivo. 
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O SR. P. MATTA MACHADO: - Perfeitamente. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Nesses casos e depois de esgotados 

todos os recursos que nos outorga a lei, a demissão é a unica solução 
digna. Não a aprovo no caso de simples melindres pessoais que não se 
justificam em quem exerce função publica e julgo indispensavel para 
que essa demissão tenha uma significação real na opinião publica -unica 
soberana afinal- que seja ela acompanhada de uma exposição clara e 
concreta do ato administrativo, contra o qual se insurgiram os demis-
sionarios e as razões que a isso os levaram. 

E' o meu ponto de vista. 
(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. P. Matta Maehado: -Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Tem a palavra o Sr. Conselheiro 

P. Matta Machado. 
O SR. P. MATTA MACHADO: -Oportunamente, esclarecerei meu 

pensamento dizendo, porem desde já, que a divergencia entre nós é 
apenas aparente. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Alllbal &ontiJo apresenta o seguinte: 

Parecer n. 144 
Pagamento '.le adicionais a Beaventura J osé dà Silva e Francisca 

Celestina de Sousa 

{PEÇA N. 161) 

O Sr. Secretario da Educação e Saude Publica, em oficio de 25 do 
mês proximo passado, consultou ao Conselho Consultivo de Minas-Gerais, 
sobre a possibilidade de ser aberto um crédito na importancia global de 
2:315$100 para pagamento de gratificações e adicionais a que de acor-
do com a lei n. 425, de 1906, têm direito os professores Boaventura 
José da Silva e D. Francisca Celestina de Souza. 

O Conselho opina favoravelmente pela abertura de credito pedido, 
desde que, ouvida a Secretaria das Finanças, esta informe dispor o Te-
zouro dos recursos para fazer face a essa despesa, dentro da lei. 

Sala das Sessões, Belo Horizonte, 14 de feveretro de 1933-Anni-
bal Gontijo, relator. 
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-0 parecer é aprovado e, em seguida assignado por todos os Srs. 
Conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer ao Sr. 
Secretario da Educação e Saude Publica. 

O Sr. P. Matta Machado envia á Mesa o seguinte 

Parecer n. 145 
Cancelamento !da escritura de doação de um p1edio feita ao Esta-

do p or Trajano Procopio de Alvarenga 

(PEÇA N. 151) 

O Conseiho Consultivo, tendo examinado cuidadosamente todas as 
peças do proc esso em que Trajano Procopio de Alvarenga requer que 
se revogue a doacão feita por ele ao Estado de um predio em Ita-
bira, é de parecer que seja deferido o pedido porque o seu direito á re-
vogação é patente e inconcusso, em face :do Codigo Civil e das provas 
com que o documenta 

Sala das Sessões do Consultivo do Estado de Minas-Gerais, 14 de 
fevereiro de 1933.-P. Matta ·Machado, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros presentes, 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario das Finanças. 

Segunda parte da ordem do dia 
Requerimento d o Prefeito d e P atrocinio pedindo autori•ação p ara 

demolir um muro 

(PEÇA N. 162) 

-E' anunciada a discussão da peça n 162, sobre um requeri-
mento em que o Prefeito de Patrocinio pede autorização para demolir 
um muro, de propriedade do Estado, que fica em frente ao edifício do 
Forum, sendo dada a palavra ao relator, Sr. Loreto de Abreu, que pro-
cede a leitura do seguinte 

Relato rio 
O Prefeito da cidade de Patrocinio pede ao Governo do Estado au-

torização !Para. :por conta da Prefeitura e, pois, sem despeza para o 
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Estado, fazer demolir um muro que guarnece o Forum dessa cidade-
proprios estes do Estado,-justificando o pedido com a alegação da 
necessidade indispensavel do alargamento da rua Contendas, em ponto 
de maior movimento, e do embelezamento dessa parte da cidade. 

A demolição, informa o mesmo Prefeito com autoridade de enge-
nheiro e técnico, onde não possue engenheiro o Estado, não aféta a 
solidez e segurança do imovel. O Juiz de Direito da respectiva comar-
ca confirma estas informações. 

A Secretaria do Interior por um de seus funcionarias-ouvido mos-
tra-se favoravel á autorização, e pede a audiencia do Conselho-basea-
da na letra d do art. 10 do Dec . 20.348 de 29 de agosto de 1931. 

Passo os autos ao 1.0 revisor o Sr. Conselheiro Annibal Gontijo. 
Belo-Horizonte, 29 de Janeiro de 1933-0 relator, Loreto Ribeiro 

de Abreu. 

Parecer 

O Sr. Lorêto de Abrea:-0 pedido do Prefeito de Patrocinio 
ao Sr. Secretario do Interior para demolição do muro a que se refere 
a peça em debate é o seguinte; 

cExmo. Sr. Dr. Secretario-O embelezamento e a este-
tica da cidade, justamente em um de seus pontos de maior 
movimento, tal é o da rua Contendas, no trecho entre as 
ruas Cesario Alvim e Praça Honorato Borges, exigem 
que se proceda ao alargamento da primeira via publica 
citada, onde justamente. se acha localizado o Forum des-
ta comarca. que, em toda a extensão do aludido períme-
tro, tem um dos seus lados. 

E' excessivamente estreita a rua Contendas, na parte 
já referida e o seu alargamento e de absoluta e indispen-
savel necessidade, 

O que se deseja obter é facil e de pouco dispendio, 
porquanto é bastante demolir-se o muro existente, de 
modo que o proprio Forum se torne o limite da rua. 

Esta modificação-asseguro a V. Exc. sob a minha 
responsabilidade técnica de engenheiro, em nada aféta a 
solidez e segurança do imovel. 

A minha afirmação, como técnico vem destinada a 
suprir a falta de parecer de um engenheiro que o Estado 
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aqui não possue, e encontra-se reforçada com o parecer 
do Exmo. Sr. Dr. Candido Martins de Oliveira Junior, D. 
D. Juiz de Direito da Comarca, o qual, V. Excia encontra-
rá incluso, 

Venho, pois, solicitar de V. Excia. permissão para exe-
cutar os serviços, em vista deles afetarem um proprio es-
tadual, participando-lhe que serão eles realizados sem onus 
para o Estado, custeados sómente por esta Prefeitura. 

Aguardo, com prazer, noticias sobre a deliberação de 
V. Excia. a quem apresento minhas respeitosas sauda-
ções". 

E' este o oficio dirigido ao Sr. Secretario do Interior pelo Prefeito 
de Patrocínio. 

O SR. ANNffiAL GONTIJO:-Nesse oficio se diz que a demolição 
do muro não prejudica a solidez do predio. Sendo assim, poder-se-á 
acreditar que esse predio se acha talvez colocado em algum barranco. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Não existe fotografia nos autos. A 
informação é prestada com toda a simplicidade. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Parece que o proprio Juiz de Direito 
está de acôrdo com a demolição do muro. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Mas não se diz que essa demolição 
não vem afetar a solidez do predio ? 

O SR. LORETO DE ABREU:-Efetivamente se declara isso. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Talvez seja algum muro de arrimo, 

uma vez que se declara que a sua demolição em nada afeta a segu-
rança do imovel. Só assim se justifica essa declaração. 

O SR. LORETO DE ABREU:-0 Juiz de Direito diz que o muro 
guarnece o Forum, mas nos autos não existe nenhum croquis que nos 
possa esclarecer a respeito. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Poderiamos, então, solicitar que se 
juntasse aos autos um croquis para melhor esclarecimento do Conse-
lho. Assim, formaríamos um juizo mais seguro a respeito. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Vou lêr o parecer do Juiz de Direi-
to, dirigido ao Prefeito de Patrocínio. E' o seguinte: 

"Em resposta ao oficio de V. Excia., de 23 de de-
zembro andante, em que solicita a este Juizo parecer a 
respeito da demolição de um muro que guarnece o Forum, 
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para o efeito do alargamento da via publica que lhe é ime-
diatamente adjacente, tenho a dizer a V. Excia. que, real-
mente, em nada alterará a solidez e a segurança do pre-
dio a demolição do muro que a Prefeitura pretende levar 
a cabo, desde que o Governo do Estado, a quem perten-
ce o imovel, o consinta. 

Devo acrescentar que o muro guarnecedor do predio 
corre toda a extensão do trecho destinado a alargamento, 
sendo, porém, necessario que do fundo do F o rum até á 
rua 15 de Novembro se levante outro muro, o que, aliás, 
V. Excia. deverá ter notado com o exame que procedeu 
in loco. 

Na persuasão de que terei respondido suficientemente 
ao que me solicita, etc." 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 Juiz de Direito declara que o 
muro guarnece o Forum. Muitas vezes a palavra cguarnecer» é empre-
gada no sentido de c embelezar• . Sendo assim, a demolição do muro 
não prejudicará a solidez e a segurança do imovel. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Essas palavras «solidez• e «seguran-
ça• é que fazem com que possam se originar duvidas a respeito. Efeti-
vamente, poder-se-á acreditar que o predio está edificado sobre um 
barranco e que se trata de um muro de arrimo. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Isso não é provavel, pois a cidade de 
Patrocínio é muito plana. 

O SR. ANNillAL GONTIJO:-E' muito plana, não ha duvida. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-0 Juiz de Direito entende que o mu-

ro pode ser demolido, tornando-se, porém, necessaria a construção de 
um outro. 

O SR. LORETO DE ABREU:-0 caso, a meu ver, é muito sim-
ples; não traz nenhum prejuízo ao Estado e a demolição do muro se 
justifica de acordo com as imformações prestadas por essas duas auto-
ridades da comarca. Meu parecer, portanto, é no sentido do Conselho 
conceder a autorização que lhe é solicitada para a demolição do muro 
de que se trata. 

(Muito bem! Mui to bem ! ) 

Discussão 
Posto em discussão o parecer e não havendo quem tome a pala-

vra, é o mesmo aprovado, sendo adotada a seguinte 
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Conclusão 

O Conselho é de parecer que se faça a demolição do muro a que 
se refere a representação do Prefeito de Patrocinio, a vista das infor~ 

mações prestadas por essa autoridade e pelo Juiz de Direito da co~ 

marca. 
Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Rescisão de contrato para fornecimento de gasolina 
por meio de bombas, no municipio de Carangola 

(PEÇA N. 149) 

Em seguida é anunciada a discussão da peça n. 149, referente a 
rescisão de cc.ntrato para fornecimento de gasolina por meio de bom-
bas automaticas, no município de Carangola. 

Sendo dada a palavra ao relator, Sr. Socrates Alvim, procede este 
á leitura do seguinte relatorio, já elaborado pelo ex~Conselheiro, Sr. ju-
lio de Carvalho, e que S. Excia. adota integralmente. 

Relatorlo 

Em virtude da Resolução n. 117, de 2 de março de 1925, a ex-
Camara Municipal de Carangola concedeu privilegio ao Sr. Gastão Jo~ 
sé de Souza, pelo prazo de vinte e cinco anos, para a venda de gaso-
lina, na cidade de Carangola, por meio de bombas automaticas. Esse 
privilegio, com a !ice ça da mesma Camara, foi, em 1929, transferido 
aos srs. dr. José Ribe iro de Miranda e Raul Barbosa de Rezende, seus 
atuais detentores. 

Solicitando a «Atlantic Refining Company of Brazil • licença á atnal 
Prefeitura de Carangola para instalar, na via publica, uma bomba de 
gasolina, submeteu o Prefeito o pedido á consideração do Conselho 
Consultivo daquela Prefeitura, o qual foi de parecer que a requerente, 
não obstante o privilegio acima referido, podia instalar, quer na cidade, 
quer nos distritos, quantas bombas quisesse. 

A' vista do parecer do Conselho Consultivo de Carangola, o res~ 

pectivo Prefeito, encaminhando os papeis ao Exmo. Sr. Presidente do 
Estado, pediu autorização para rescindir o contrato existente com os 
srs. dr. José Ribeiro de Miranda e Raul Barbosa de Rezende. O Exmo. 
Sr. Presidente do Estado, para os fins do art. 11, letra c, do dec. n. 

• 

20.348, de 1931, passou os documentos recebidos ás mãos do Exmo. 
Sr. Ministro da Justiça. Este os devolveu, afim de que prestasse infor-
mações o Conselho Consultivo do Estado. Assim visto e relatado, pas~ 
so o processo ao Exmo. Sr. Conselheiro Lucio dos Santos, 1.0 revisor. 

Bello Horizonte, 7 de Janeiro de 1933.-Julio de Carvalho, relator. 

Parecer 

O Sr. Soerates Alvim:-Passo agora, Sr. Presidente, a expor 
o meu parecer sobre o caso de que nos ocupamos. 

Leigo em materia de Direito, terei, de conduzir-me no julgamento 
desta questão apoiado apenas no bom senso. Diz-me este que a con~ 
cessão, por parte do poder publico de privilegias que firam o direito de 
liberdade de comércio só se justifica quando reclamada pelo interesse 
da coletividade, ou quando tenham em vista o direito de uso exclusivo 
de processo novo, descoberto ou inventado pelo beneficiaria do privile-
gio, caso em que a lei garante expressamente tal direito. 

A concessão de que trata a Resolução n. 117, de 2 de Março de 1925, 
pela qual a antiga Camara Municipal de Carangola deu privilegio ao Sr. 
Gastão José de Souza pelo prazo de 25 anos, para venda de gasolina, 
privilegio transferido em 1929, mediante licença da mesma Camara, aos 
Srs. dr. José Ribeiro de Miranda e Raul Barbosa de Rezende, não aten-
de a esses requisitos. 

Logo, deve ser considerado insubsistente, com essa extensão, o dito 
privilegio. 

Quando assim não devesse ser, por se admitir a interpretação restriti-
va de ter sido o privilegio concedido em relação apenas á venda de ga-
solina em bombas automaticas instaladas na via publica,-deve o Con~ 
selho Consultivo deliberar considerando livre a qualquer cidadão vender 
gasolina por meio de bombas automaticas instaladas em terreno particu-
lar, abrindo ou não diretamente para a via publica. 

Assim deliberou o Conselho em relação a caso identico ocorrido en-
tre a antiga Camara Municipal de Tombos, neste Estado, ~ o Sr. Carlos 
Hosken. 

Adoto, pois, o referido voto do Conselho Consultivo do Estado, de 
28 de Janeiro do corrente ano. 

O SR. ANNIBAL GONTUO:-Desde que se consiga um meio de dar 
a quem quer que seja o direito de ter bombas com a mesma liberdad6 
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que em Belo-Herizonte, estou certo de que podemos votar pela conces-
são do pedido. 

O SR. LOR~TO DE ABREU:-0 Conselho já resolveu anteriormen-
te, quando tratou de um caso identico a este, que não se trata de um 
monopolio odioso, e sim de um privilegio que pode ser exercido por qual-
quer pessoa que o obtiver. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-E' este o meu voto. 
O SR. LORÊTO DE ABREU:-Para que as bombas sejam instaladas 

nos logradouros publicas, torna-se necessaria a concessão, o que não se 
verifica uma vez sejam instaladas em terrenos particulares . 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 privilegio é dentro dos termos do 
contrato assinado entre o Poder Municipal e os que o obtiveram ... 

O SR. LOR~TO DE ABREU:-Mas para as vias publicas. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Nem a autorisação da Camara, nem o 

contrato firmado entre esta e o concessionario, falam em cvias publicas•. 
O privilegio é absoluto para a cidade. 

O SR. NORONHA GUARANY: - ... , quer dizer que o pensamento 
do Conselho é permitir que a concessão se faça para as bombas a se-
rem instaladas em vias publicas. 

O SR. ANNIBAL GONTUO:-Mas çientro do meu terreno eu poss<;> 
alugar uma faixa para qualquer pessoa colocar uma bomba. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Não ha duvida. O Conselho acha 
que a concessão deve ser mantida somente com referenda ás instalações 
estabelecidas em ruas e praças publicas. 

O SR. LORÉTO DE ABREU:-Temos um caso aqui na Capital que 
vem reforçar o que disse o nosso colega Annibal Gontijo. Na praça Rio-
Branco está uma bomba colocada na via publica; entretanto, bem pro-
ximo a esse ponto uma empresa alugou uma pequena faixa de um ter-
reno particular, derrubou o respectivo muro e ali instalou uma bomba que 
está funcionando como se fosse na via publica. 

O SR. SOCRATES AL VIM:-E' diferente. Em Belo-Horizonte não 
existe o regime de privilegio. Apenas, a Prefeitura exige que as bombas 
instaladas na via publica distem entre si, ao menos, 400 metros. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 

Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é o 
mesmo aprovado, adotando-se a seguinte. 
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Conclusão 

O Conselho é de parecer que se mantenha a concessão feita pela 
Municipalidade de Carangola para fornecimento de gasolina por meio de 
bombas naquela cidade, sendo porém respeitada a concessão somente com 
referenda ás bombas instaladas na via publica, ficando livre o estabele-
cimento das mesmas em terreno particular. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final . 

Vendas de terras devolutas 
(PEÇA N. 159) 

Finalmente é anunciada a discussão da peça n. 159, sebre a venda de 
um lote de terras devolutas situado na Vila-Mesquita, ao Sr. Raymundo 
Alves de Carvalho. 

Dada a palavra ao relator, Sr. Julio Soares, declara este adotar in-
tegralmente o relatorio sobre a materia, feito pelo ex-Conselheiro Samuel 
Libanio e que é o seguinte: 

Relatorlo 

Por oficio de 23 de janeiro corrente, o ~t=xmo. Sr. Secretario da Agri-
cultura, de acordo com o artigo 10, letra c, do Decreto n. 20.348, de 29 
de agosto de 1931, solicita do Conselho Consultivo autorização para ven-
der um lote de terns devolutas, ocupado pelo Sr. Raymundo Alves Car-
valho e situado em cLagôa-Marola •, município de Vila-Mesquita, com 
uma area de 2.684.500 metros quadrados. 

Assim relatada, passo a peça ao 1.0 revisor, Conselheiro Julio de Car-
valho. 

Conselho Consultivo, Belo-Horizonte, de janeiro de 1933.-Samuel 
Libanio, relator. 

Parecer 
O Sr . .Julio Soares:-Sr. Presidente, examinando os cAnais• 

deste Conselho, verifiquei já terem sido resolvidos inteligentemente, no 
decorrer do ano passado, um grande numero de processos identicos. O 
Sr. Secretario da Agricultura pede sempre essa permissão por exigen-
cias do art. 10 do decreto n. 20.348 de 1931, que prohibe a venda de 
terras cuja area seja superior a 100 hectares, sem audiencia do Conselho 
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Consultivo. Os pareceres até aqui emitidos pelo Conselho, têm sido 
inteiramente favoraveis ás vendas solicitadas e se baseiam todos nas 
vantagens financeiras e possibilidades economicas decorrentes da efe-
tivação desse negocio: produto imediato da venda, renda de diversos 
impostos, desenvolvimento de pequenos nucleos agrícolas, etc. 

Essas vendas, segundo me informei são feitas diretamente por pre-
ferencia ou em hasta publica, de accordo com o Regulamento do Serviço 
de Terras em vigor e pelos preços da avaliação feita pelos tecnicos da-
quela repartição. 

Ao primeiro caso da venda direta por preferencia, só podem concor-
rer candidatos que satisfazerem condições especiais expressas no art· 
52 daquele Regulamento. 

Estou, pois, Sr. Presidente, de pleno acordo com as decisões ante-
riores do Conselho dando a sua aquiescencia para as vendas solicitadas 
nos casos dessa natureza. 

(Multo bem ! Muito bem!) 

Discussão 

Em discussão o parecer e não havendo quem peça a palavra, é o 
I 

mesmo aprovado, adotando-se a seguinte 

Conclusão 

O Conselho concorda com a venda solicitada pelo sr. Secretario 
da Agricultura com referenda ao pedido do sr. Raymundo Alves de 
Carvalho de um lote de terras devolutas na Vila Mesquita. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 

O Sr. Noronha Guarany:-Estando esgotada a materia, de 
signo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA P ARTE:-Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 
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97a. sessão ordinaria, aos 18 de Fevereiro de 1933 

PRESIDENTE:-Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SUMAJliOa-Ata.-Expediente.-As funçoes do Conselho Consultivo-Discurso 
do sr. P. Matta Machado-Declaração do sr. Israel Pinheiro-Voto 
de pezar pelo falecimento do dr. Paulo de Frontin -Inversa o da cr-
dem do dia-Pareceres finais-N. 146 (Rescisao de contrato para o for-
necimento rle gazolina por meio de bombas, na cidade de Carangola) 
-N. 147 (Requerimento do Prefeito de Patrocínio, pedindo autoriza-
çao para demolir um muro)-2.8 parte-Requerimento ded. Josina de 
Lima e Silva-Relatorio e parecer do sr. P. Matta Machado-Discussão-
Discursos dos srs. Lorêto de Abreu e Annibal Gontijo-Conclusllo-
Requerimento de Theotonio Caldeira e outros-Adiamento- Abertura 
de credito especial-Relatorio e parecer do sr. Noronha Guarany-
Conclusao - Pagamento de adicionais a d. Emilia Teixeira de Carvalho 
Sobrinha-Relatorio e parecer do sr. Werna Magalhães-Conclusão-
Orçamento da Prefeitura-Relatorio do sr. Noronha Guarany-Aden• 
do verbal-Requerimento do sr. Celso Silveira e outros-Parecer e 
sugestões do sr . Noronha Gurany sobre o orçamento-Sugestão do 
sr . Israel Pinheiro-Conclusão- Ordem do dia. 

A' hora regimental, é aberta a sessão, com a presença dos srs. 
Noronha Guarany, Socrates Alvim, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo, 
Julio Soares, Israel Pinheiro, P. Matta Machado e Wema Magalhães. 

Ata 

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

Expediente 

O Sr. Soerates A.Ivim traz ao conhecimento do Conselho o se-
guinte expediente: 

Carta 

-Da exma. familia Mascarenhas Magalhães, agradecendo o voto 
de pesar proposto pelo Conselheiro Annibal Gontijo por motivo do fa-
lecimento de D. Barbara Mascarenhas Magalhães. 

-0 Conselho fica inteirado. 
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Cartões 
-Dos Srs. Secretario das Finanças e Diretor da Saúde Publica, 

agradecendo a comunicação da eleição da Mesa do Conselho Consul-
tivo. 

-Inteirado. 

Oficio 
Pagamento de adicionais ao Sr. Arcadio do Nascimento Moura 

(PEÇA N. 167) 

Secretaria da Educação e Saude Publica.-Inspetoria Geral da Ins-
trução.-Oficio n. 21 , expedido pela 6.a Secção. 

Sr. Presidente.-Remeto a V. Excia. o processo junto, consultando-
o sobre a abertura de um credito especial de 960$000, para fins de 
pagamento de adicionais, nos termos da lei n. 425, ao sr. Arcadio do 
Nascimento Moura, diretor do grupo escolar de Pedra Branca . 

Aproveitando o ensejo, apresento a V. Excia. os protestos de alta estima 
e distinta consideração.-Noraláino de Lima-Secretario da Educação 
e Saude Publica. 

A' Sua Excia. o Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 

Requerimento a que se refere o offlcio supra 
Exmo. Sr, Dr. Secretario da Educação e Saude Publica.-Arcadio do 

Nascimento Moura, Diretor do grupo escolar de Pedra Branca, contando 
mais de 30 anos de exerci cio liquido, como se vê da inclusa certidão de 
tempo, requer a V. Excia., por seu procurador abaixo assinado, que se 
digne de mandar abonar sobre seus vencimentos a gratificação adicional 
de 10°;o, na forma do Reg. em vigor.-P. deferimento.-Belo-Horizonte, 
10 de dezembro de 1932.-Arthur Nunes dos Santos, p. p. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 167, distribuída aos srs. 
Israel Pinheiro, Werna Magalhães e Socrates Alvim, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Pagamentode adicionais ao Sr. José Gonçalves do Couto 

(PEÇA N. 168) 

Secretaria da Educação e Saude Publica. - Inspetoria Geral da 
Instrucção. -Oficio n. 22. Expedido pela 6. a Secção.-

. .. 
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Bello Horizonte, 7 de fevereiro de 1933. 
Sr. Pre&idente.-Remetendo a V. Excia. o processo junto, consul-

to-o sobre a abertura de um credito especial, no presente exercício, afim 
de o Estado pagar ao sr. José Gonçalves do Couto, diretor do grupo de 
Muriaé, a quantia de um conto quatrocentos e doze mil réis (1:412$000), 
correspondente á gratificação adicional de 10° f o de que tratam as leis 
estaduais ns. 375, de 1903, e 425, de 1906 (Arts. 256 e 1. 0 respecti-
vamente.) 

Aproveitando o ensejo, apresento a V. Excia . os protestos de alta 
estima e distinta consideração.-Noraldino Lima. -Secretario da Educa-
ção e Saude Publica 

A' Sua Excia. o Sr . Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica.- José Gon-
çalves Couto, diretor do grupo Escolar desta cidade, contando mais de 
trinta anos de serviços prestados ao Estado, o que prova com a certidão 
junta, requer a V. Excia. o pagamento da gratificação adicional a que 
que tem direito.-P. deferimento.-Muriaé, 9 de janeiro de 1933. -
José Gonçalves Couto. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 168, distribuída aos srs. 
P. Matta Machado, Julio Soares e Annibal Oontijo, respectivamente, rela-
tor, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N . 169) 

Secretaria da Agricultura.-Diretoria Geral.-Inspetoria de Conces-
sões e Fiscalização de Contratos. N. 185. 

Belo-Horizonte, 16 de fevereíro de 1930. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas 

Gerais. 
Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Estado 

mediu com o intuito de vendei-as em hasta publica. 
Vedando, entretanto, a letra e do art. 1 O do decreto n . 20. 348, de 

29/8/31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassam a 100 hectares, sem 
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previa autorízação do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
desse Conselho aquela autorização, antes de levai-os a hasta pu-
blica. 

Os lotes ocupados por Pedro Fernandes Rocha e Pedro Figueiredo 
Costa, a margem do Corrego Grande e margem esquerda do Corrego 
do Bú, no distrito de Rubirn, nesse município, estão situados em zona 
pastoril e, por isso, as suas áreas não excedem á maxima para criação 
de que trata o art. 61 do dec. n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a opportunidade para apresentar a V. Excia e a seus dig-
nos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta conside-
ração.-Carlos Luz, Secretario da Agricultura. 

• -
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SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

lnapétorla de Coneessões e Fiseallzação de Contrato• 
Relaç?o dos terrenos devolutos a que se refere o oficio n. 131, expedido ao 

Conselho Consultivo em 16 de Fevereiro de 1933. 

Nomes dos ocu-
pantes Lugar 

Pedro Fernandes Marg . Corg. Gran-
Rocha........ .. de ....... . . . .. . 

Pedro Figueiredo Marg. esq. Corg. 
Costa......... . Bú ...... ...•• • . 

Francisco de Al-
meida Paulo .... Rubim do Sul .. . . 

Malvino Fer-Marg. Ribeiro do 
raz. . . . ... . .. . .. Sul . .. .. o • • • •• 

Marcos de Sou- Marg. dos . Corgs. 
za Lima......... Garneleira e Quei-

mados ... o. 
Bernardino AI- Marg o do Corg. 
ves . . •• • ....... . Voquim . .... . ... . 

Joaquim Figuei- Marg. do Corrego 
redo.... .. . . . . . Voquím . ..... .. . . 

Salustiano Fran-
cisco de Olivei- Marg. do Corrego 
ra.... . . . . . Voquim . .... ... . 

Jâ!é c~~~:~~~~~ ~~lú?~. ~~~~ . ~r_1: 
Laudino José dos 
Santos ......... Rubim do Sul. . .. . . 

Francisco Ferrei-
ra da Silva .... Rubim do Sul . ... 

Jose ~erreira Lo- M. Corg. das Pe-
pes.... . . . . . . . . dras . . .. •• • . . 

Eugenio Ferreira M. Esq. Rubim do 
da Silva.. . . . . . • Sul -• . . . . . .. 

C a e ta no Men- Margem. Corg. V o-
des . .. . . . . . . . .. quim . ...... . . 

J o s in o dos M. da Rib. Rubim 
Reis ....... do Sul ....... . . 

Francisco Lean-
dro de Oliveira Urucú .. ... . ... .. . 

Eugenio Ferrei-
ra da Silva . .. . Ribeirao Rubim . ... 

Clemente Leo-
nardo dos San- Margem Corrego 
tos. . . . . . . . . . . . Querino . ...... . 

C a m i I o Dias . Marg. Esq. Corre-

El e uterio Cos-
go Voquim .. . . .. . 

ta . . .. ... . ... . .. 
1
M. Corg. Rubim .. 

Distrito 

Rubim 

.. 

Município : A'rea em m2 

Jequitinhonha 7.267.000,00m2 

» 5.507.050,00m2 

.. 4.008.500,00m2 

.. 1.716.750,00m2 

» 4.433.500,00m2 

» 2.123.000,00m2 

» 2.274.000,00m2 

» 1.651.000,00m2 

» 1.284.750,00m2 

• 3.0n.500,00m2 

» 4.655.000,00m2 

.. 1.962.500,00m2 

» 2.096.875,00m2 

» 2.454.000,00m~ 

» 1.113.000,00m2 

• 4.832.000,00m2 

• 2.440.875,00m2 

.. 1.236.250,00m2 

» 2.142.750,00m2 

» 1.066.250,00m2 

lnspétoria de Concessões e Fiscalizaçao de Contratos, 14 de Fevei rero de 1933. 
-Benjamim Ferrei ra, 2.0 oficiaL-Visto, Venicio Batista de Araujo, Chefe Subs. 
-Visto. Alfredo Lobo, Inspetor.-0 oficio com a relaçao dos terrenos que o acom-
panha, passa a constituir a peça n . 159, distribui da aos srs. Julio Soares, Noronha 
Guarany e Loreto de Abreu, respectivamente, relator, 1. 0 e 2.0 revisores. 
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Oficio 
Pagamento de adic-ionais a d. Arminda Maria de SoutJa e Silva 

(PEÇA N. 170) 

Secretaria da Educação e Saude Publica.Inspetoria geral da Instrução. 
-Oficio n 62, expedido pela 5.a secção. 

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 1933. 
Sr. Presidente: 
Remetendo a V. Excia. o incluso processo, consulto a este Conselho 

sobre a possibilidade de abertura do credito de oitocentos e quatro mil e 
trezento~ réis (Rs 804$300), para o pagamento de adicionais a que, con-
forme a mformação de fls. 4, faz jús a professora d. Arminda Maria de 
Souza e Silva, titular da 2.a escola distrital de Itinga, no município de 
Arassuai. 

Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração. - Noral-
dino Lima, Secretario da Educação. 

Ao Exmo · Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado - Ca-
pital. 

Requerimento a qu,e se refere o oficio supra 

Exmo. Sr . Dr. Secretario da Educação e Saude Publica.-Arminda 
Ma~ia de Souza. e Silva, da escola distrital de Itinga, município de Aras-
suru: . v e~ ped~r .a V. Excia, se digne de ordenar-lhe 0 pagamento da 
gratificaçao adiciOnai, a que tem direito, de acordo com a certidão de 
tempo inclusa, á boca do ·cofre. 

Nestes termos, P. deferimento.- Bello-Horizonte. 28 de dezembro 
de 1932.-P. p. Thomaz Naves. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 170, distribui da aos srs. 
Noronha Guarany, Israel Pinheiro e Socrates Alvim, respectivamente re-
lator, 1.0 e 2. 0 revisores . ' 

Oficio 
Creação de urna 2.a vara de juiz criminal e de outros cargos 

na Comarca da Capital 

(PEÇA N. 171) 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas.-Belo-Horizonte, 18 de 
Fevereiro de 1933. 

-

ESTADO DE MINAS~S 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.- Tenho a 
honra de transmitir a V. Excia. a inclusa representação referente á crea-
ção, na comarca de Belo-Horizonte, de mais os seguintes cargos: uma 
2. a vara de juiz criminal, uma 3.a de juiz municipal, uma 3.a de promo-
tor de justiça, um lugar de escrivão do juiz criminal e dois de oficiais de 
justiça. 

Peço a V. Excia. se digne submeter ao parecer do Conselho Con-
sultivo a referida representação bem como a consequente abertura do 
credito especial de 49:166$666, necessario ao pagamento dos vencimen-
tos dos aludidos cargos durante os meses de março a dezembro do cor-
rente ano. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha elevada estima e dis-
tinta consideração.-Olegario Maciel, Presidente do Estado. 

Representação á que se refere o oficio supra 

Juizo de Direito da Vara Criminal de Belo-Horizonte- Em 1 de 
evereiro de 1933 . 

Exmo. Sr. Dr. Olegario Maciel. M. D. Presidente do Estado de Mi-
nas-Gerais. 

Tomo a liberdade de vir novamente á presença de V. Excia. renovar 
o pedido já feito coletivamente com os companheiros de Foro Criminal 
da Comarca de Belo Horizonte, solicitando uma solução para o serviço 
crime, dando-lhe uma organização compatível com o desenvolvimento 
da Capital à e modo que pudessemos tel-o em dia, praticando uma jusf-
tiça rapida e eficiente a contento dos nossos jurisdicionados. 

Naquela oportunidade então demostramos, com estatística, a V. 
Excia . que tinham os em andamento mais de 1.600 processos crimes, 
que exigiam um expediente exaustivo de todos nós não contando outros 
serviços que reclamavam diligencia igual. 

Tivemos tambem ocasião de demonstrar que não menos exaustiva 
era a parte material confiada aos escrivães que, o ano passado, expedi-
ram mais de 8.000 oficios e 12.000 mandados de intimação a réus e tes-
temunhas. 

Por sua vez os oficiais de justiça em numero limitado viram-se as-
soberbados para cumprir as diligencias ordenadas, algumas alem da zona 
suburbana dessa Capital. 

Fizemos então ver a V. Excia. com estes e outros dados, que a 
nós funcionarios não cabia a responsabilidade do atrazo do serviço pu-
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blico a nossos cargo, com grave dano para a justiça que via impune uma 
não pequena porcentagem de delinquentes que escapavam a sanção pela 
porta da prescrição. 

Atualmente o serviço tomou proporções maiores, razão pela qual 
volto a V. Excia. lembrando data venta, para solucionar esse estado de 
cousas, a creação de uma 2.a vara de Juiz Criminal, uma 3.a de Juiz 
Municipal, uma 3.a Promotoria de Justiça, um 3.0 cartorio crime e final-
mente dois lugares de oficiais de justiça privativos do serviço crime com 
vencimento nunca inferior a 200$000 mensais e ainda o de datilografo 
com o de 300$000 mensais. 

Com estas providencias teríamos a nossa situação de sobrecarrega-
dos de serviço bastante atenuada. 

Por lealdade, levo ao conhecimento de V. Excia. que, ha tempos, 
sobre este assunto, ao Dr. Procurador Geral do Estado, nos dirigimos o 
qual, a respeito, poderá dar o seu testemunho. 

Nesta oportunidade protesto a V. Excia. elevada consideração e res-
peitosa estima. - Walfrido Andrade. - Juiz de Direito da Vara Cri-
minal 

Informação do Sr. Procurador Geral do Estado 
Procuradoria Geral do Estado de Minas-Gerais .- Belo-Horizonte, 

16 de Fevereiro de 1933. 
Senhor Presidente . -Cumprindo a determinacão de V. Excia., tenho 

a informar-lhe que reputo procedentes os fundamentos da inclusa repre-
sentação do Exmo. Sr · Dr. Juiz Criminal desta Capital. 

Efetivamente, varias são as reclamações, que me têm sido trazidas, 
a proposito do retardamento do serviço criminal da comarca de Belo-
Horizonte. 

Esse serviço vai-se avolumando, de ano para ano, sem que o pos-
sam pôr em ordem os atuais serventuarios, não obstante o seu esforço 
e notavel dedicação . 

Creio que muito se conseguirá nesse sentido se V. Excia., deferindo 
o que lhe foi requerido, resolver crear a segunda vara de juiz criminal, a 
terceira vara de juiz municipal, mais um lugar de promotor e de escrivão 
criminal e ainda dois oficiais privativos do crime, aqueles com os ven-
cimentos já taxados em lei e estes com os de 200$000 mensais, cada um. 

E' o que me cabe, por conhecimento proprio da questão, sugerir 
a V. Excia., a quem, neste ensejo, renovo os protestos de minha maior 

- -

.. 
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admiração e respeito.-Antonio Ma1 tins Villas Bôas, Procurador Ge-
ral do Estado. 

Ao excelentissimo Senhor Doutor Olegario Dias Maciel, M. D . Pre-
sidente do Estado de Minas-Gerais.-Capital. 

- O processo passa a constituir a peça n. 171, distribui da aos srs. 
Noronha Guarany, Lorêto de Abreu e Annibal Gontijo, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas.-Belo-Horizonte' 14 
de Fevereiro de 1933. 

Exmo. Sr. Socrate~ de Faria AI vim, M. D. Secretario do Conselho 
Consultivo -Agradecendo, em nome do Sr. Presidente, a gentileza da 
comunicação que lhe fez V. Excia. em oficio n. 20, de 12 do corrente, 
tenho a honra de trazer aos senhores Conselheiros, recentemente elei-
tos Presidente e Secretario do Conselho Consultivo do Estado, as felici-
tações de S. Excia. pela distinção que merecidamente lhes foi conferida. 

Cordiais saudações.- Lafayette Brandão, Secretario da Presi-
dencia. 

- O Conselho fica inteirado. 

Oficio 

Chefia de Policia do Estado de Minas-Gerais.-Pelo Gabinete do 
Chefe.-N. 56.-Belo-Horizonte, 14 de Fevereiro de 1933. 

Senhor Secretario: -Acho-me de posse de vosso oficio n. 28, de 12 
do corrente, pelo qual me comunicastes a eleição do Dr. Cincinato Gomes 
de Noronha Guarany, juntamente convosco, para os cargos respectivos 
de Presidente e Secretario do Conselho Consultivo do Estado, em pre-
enchimento das vagas abertas com a renuncia dos Drs. Pedro Aleixo e 
Joaquim Furtado de Menezes. Grato á gentileza da mesma comun \ca-
ção, tenho o prazer de, cordialmente, congratular-me convosco em face 
da ocorrencia. 

Saudações atenciosas.-Alva ro Baptista, Chefe de Policia. 
Ao Senhor Socrates Alvim, Secretario do Conselho Consultivo do 

Estado.-Capital. 
-O Conselho fica inteirado. 
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Oficio 

Procuradoria Geral do Estado de Minas-Gerais.-N. 179.-Belo-Ho-
rizonte, 14 de Fevereiro de 1933. 

Exmo. Sr. Socrates Alvim.-Capital.-Acusando o recebimento do 
vosso oficio de 12 deste, agradeço-vos a comunicação constante do 
mesmo. 

Saudações atenciosas. - O Sub-Procurador Geral, Alberto Fonseca. 
- O Conselho fica inteirado. 

Oficio 

Secretaria de Estado dos Negocios do Interior. -Belo-Horizonte.-
Em 15 de Fevereiro de 1933. 

Sr Secretario do Conselho Consultivo. - Acusando o recebimento 
de vosso oficio n. 24, apraz-me agradecer a comunicação de haver sido 
eleito presidente desse Conselho o Dr. Cincinato Gomes de Noronha Gua-
ran.y, recaindo em vosso nome a escolha para Secretario. 

Faço votos por que, nesses postos, a cooperação dos novos Conse-
lheiros seja a mais proveitosa para os interesses publicos, e apresento-vos 
o testemunho de meu elevado apreço e estima.-Gustavo Capanema, 
Secretario do Interior. 

Ao Sr. Socrates Alvim, Secretario do Conselho Consultivo.-Capital. 
-O Conselho fica inteirado. 

Oficio 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-N. 628.-Belo-Horizonte, 
17 de Fevereiro de 1933. 

Sr. Secretario do Conselho Consultivo.-Acuso o recebimento do 
oficio n . 34, de 12 deste, em que me comunicais a eleição dos srs. Con-
selheiros Cincinato G. de Noronha Guarany e Socrates de Faria Alvim 
para Presidente e Secretario do Conselho Consultivo, respectivamente. 

Agradecendo a vossa atenção, apresento-vos os meus protestos 
de estima e distinto apreço. - ·M ilton Campos, Advogado Geral do Es-
tado. 

- O Conselho fica inteirado. 

- .. 
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Oficio 

Tribunal da Relação do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizonte, 
18 de Fevereiro de 1933.-Presidencia.-N. 216. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais.-Agradeço a V. Excia. a comunicação, feita em oficio de 12 do corren-
te, da eleição de Presidente e Secretario do Conselho Consultivo do Estado. 

Valho-me do ensejo para apresentar a Excia. os meus protestos de 
elevada estiva e distinta consideração.-Rodrigues Camp os, Presidente. 

- O Conselho fica inteirado. 

Requerimento 

-De Celso Silveira e outros funcionarias da Prefeitura, alegando 
não ter sido, até a presente data, satisfeita a diligencia proposta pelo 
Conselho sobre a peça n. 156 e requerendo, por isso, seja sugerido ao 
Sr. Prefeito o deferimento da petição a que refere a aludida peça. 

-Junte-se ao orçamento municipal. 

As funções do Conselho Consultivo 

O Sr. P. Matta Maehado:- Sr. Presidente, na sessão passada, o 
meu joven amigo, o nobre conselheiro residente em Caeté, fez observa-
ções sobre as palavras que proferi, ao tomar assento neste egregio 
Conselho. As suas observações não infirmaram nem ao menos abala-
ram a verdade do que afirmei, isto é: só existindo no paiz a autori-
dade do Ditador-depositaria da soberania em que a Revolução o in-
vestiu-e a dos governadores, seus delegados nos Estados, para nós, 
membros do Conselho Consu1tivo, não sobra parcela mínima do poder 
deliberante. Este o verdadeiro conceito; fóra dele tudo mais são pala-
vras e ficções. 

Expondo sucintamente o meu pensamento, não formulei hipoteses, 
como fez o ilustre conselheiro. Em face delas, devo dizer que o nosso 
acôrdo é perfeitn : justa e logica a atitude que nos casos figurados de-
veríamos assumir, e que confirmaria plenamente o meu juizo _sobre a 
competencia do Conselho Consultivo, pois só nos seria possível levar a 
nossa discordancia com o Sr. Presidente do Estado ao conhecimento 
do Chefe do Governo Provisosio. E como aquele é delegado da ime-
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diata confiança deste, é bem de vêr-se qutt os seus atos ficariam de pé, 
emquanto a merecesse. 

Em nosso Estado, foi reconhecida e mantida a autoridade do ilus-
tre Presidente Olegario Maciel que, assim, encarna e representa a auto-
nomia governamental e administrativa por uma dupla investidura: a 
confiança do Ditador e o voto livre do povo mineiro. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. Israel Pinheiro:- Sr. Presidente, devo confessar a V. 

Excia. e aos meus distintos colegas a grande satisfação que tenho em 
vêr concordar comigo o nobre conselheiro, sr. P. Matta Machado. 

Quero dizer que, na aplicação, S. Excia. concorda comigo, conti-
nuando, porem, a discordar na parte teorica. 

São pontos de vista: cada um de nós conserva o seu. Na pratica, 
porem, que é o essencial, estamos de acôrdo. 

(Muito bem! Muito bem !) 
O SR. NORONHA GUARANY:- Folgamos muito com isto. 

Voto de pesar pelo falecimento do Dr. Paulo de Frontin 

O Sr. Werna Magalhães : - Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY: -Tem a palavra o Sr. Conselheiro 

Werna Magalhães. 
O SR . WERNA MAGALHÃES :-E' a primeira vez que nos reuni-

mos depois que ocorreu no Rio de Janeiro a morte do Dr. Paulo de 
Frontin, grande vulto da engenharia nacional (apoiados gerais) ... 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Príncipe da engenharia brasileira. 
O SR. WERNA MAGALHÃES : ... , - lutuoso acontecimento que re-

percutiu dolorosamente em todos os recantos do paiz. 
A atuação profissional do grande brasileiro, sua capacidade de tra-

balho aliada a um espírito empreendedor, formavam de sua pessoa uma 
individualidade que se impunha á admiração de todos os brasileiros 
(Muito bem!) 

Tratando-se, Sr. Presidente, do passamento de um homem ao qual 
deve o paiz, os mais relevantes serviços, creio interpretar os sentimen-
tos do Conselho, propondo que, em ata, se insira um voto de profundo 
pesar, que será uma justa homenagem á sua memoria. 

(Apoiados gerais Muito bem! muito bem!) 

• .. 
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O Sr. Noronha Ouarany: -Deixo de consultar a Casa a res-
peito do voto de pesar proposto pelo Sr. Werna Magalhães, porque a 
manifestação unanime dos srs. Conselheiros significa a aceitação solene 
desse voto (apoiados gerais). 

Determino, pois, que seja o mesmo registrado em ata, dando-se 
disso conhecimento a Exma. Familia do ilustre extinto. 

Inversão da ordem do dia 

O Sr . .A.DDibal Oontljo requer, e é aprovado pela Casa, que se 
faça a inversão da ordem do dia, do modo a ser discutida em ultimo lugar 
a peça n. 164, que trata do orçamento da receita e despesa da Prefei-
tura para o exercício de 1933. 

Apresentação, aprovação· e assinatura de pareceres finais 

O Sr. Soerates .A.Ivlm : - apresenta o seguinte 

Parecer n. 146 

Recisão de contrato para o fornecimento de gazolina por meio de 
bombas na cidade de Carangola 

(PEÇA N. 149) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, adotando o re-
latorio de fls. como parte integrante ·deste parecer, depois de considerar 
e debater a materia e pelos fundamentos constantes das notas taqui-
graficas juntas por copia, deliberou por unanimidade de votos manter, 
apenas quanto ás bombas instaladas nas vias publicas da cidade de Ca-
rangola, a concessão, constante da resolução n. 117, de 2 de março de 
1925 e contrato de 12 de maio do mesmo ano, assinado entre a dita 
Camara e o concessionario Sr. Gastão José de Souza, de um privilegio 
para exploração de venda de gazolina por meio de bombas automaticas, 

_. devendo ser livre a qualquer interessado o comercio de gazolina pelo 
mesmo processo, desde que as bombas sejam assentadas em terreno 
particular. Fica, pois, mantido o referido privilegio, apenas quanto á 
venda de gazolina em bombas automaticas instaladas nas vias publicas 
da dita cidade. 
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Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 18 de Fevereiro de 1933. 
-Socrates Alvim, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os Srs . 
Conselheiros presentes. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, assim 
como das notas taquigraficas, ao Sr. Presidente do Estado. 

O Sr. Loreto de Abreu envia á Mesa o seguinte 

Parecer n. 14 7 
Requerimento do Prefeito de Patrociuio, solici tando autori•ação 

p ara demolir um muro 

(PEÇA N. 162) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos e, adotado o relatorio fei-
to, como parte integrante, este Conselho Consultivo, á vista das infor-
mações prestadas pelo Prefeito de Patrocínio e pelo Juiz de Direito da 
camarca, é de parecer se conceda autorização áquele para, sem onus 
para o Estado, demolir o muro a que se refere o mesmo relatorio, 

Belo-Horizonte, 14 de Fevereiro de 1933.-Lorêto R ibei?o de Abreu, 
relator. 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos o:; Srs. Con-
selheiros. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario do Interior. 

Segunda parte da ordem do dia 
Requerim ento de D. Josina de Lima e Silva 

(PEÇA N. 158) 

Entra em discussão a peça n. 158, sobre um repuerirnento em que 
D. Josina de Lima e Silva, professora do Grupo Escolar cBarão do Rio 
Branco», desta Capital, pede-lhe seja contado, para efeito de aposenta-
doria o tempo em que trabalhou como professora do curso anexo á Es-
cola Normal Municipal de Barbacena. 

O Sr. P. Matta Maebado procede á leitura do seguinte 

• • 

Relatorio 

D. Josina de Lima e Silva, professora do Grupo Escolar cRio Bran-
co•, desta Capital, requer ao Sr. Presidente do Estado que lhe mande · 
contar, para efeitos de aposentadoria, o tempo em que lecionou na Es-
cola Normal Municipal de Barbacena, isto é, de 25 de junho de 1894 a 
24 de abril de 1908; data em que foi nomeada para professora do Gru-
po Escolar cRio Branco •, onde tem exercido até hoje o magisterio pu-
blico. 

_Alega a peticionaria que. sendo a Escola Normal oficializada e pre-
parando professoras para o ensino primario do Estado, os seus serviços 
ali prestados são de carater genuinamente estadual. 

O processo seguiu os ~ramites regulamentares e o pedido foi, por 
duas vezes, indeferido pelo Sr. Presidente, que declarou basear-se nos 
pareceres contrarias do Sr. Advogado Geral do Estado, para fazê-lo. 

Esses pareceres estão anexos ao processo. 
Não se conformando com os indeferimentos, a peticionaria reque-

reu que fosse ouvido este Conselho. 
Passo o processo ao sr . Conselheiro Lorêto de Abreu, primeiro 

revisor. 
S. S. do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, 13 de 

Fevereiro de 1933. 
P. Matta Machado, relator. 

Parecer 

O Sr. P. Matta Maehado: - Neste processo, sr. Presidente, 
a professora d. Josina de Lima e Silva pede contagem de tempo para 
a sua aposentadoria ; é justa a sua pretenção. 

O SR. ANNffiAL GONTUO - O pedido é feito para aposentado-
ria ou para adicionais? 

O SR. P. MATTA MACHAD0:-0 parecer do dr. Advogado 
Geral fala de fáto, em aposentadoria e a peticionaria invoca a seu favor 
uma lei que concede iguais regalias a uma outra professora publica do 
Estado. 

Creio que o Conselho adotando o meu voto, a professora tanto 
poderá pedir a contagem de tempo para a aposentadoria como para 
adicionais. 
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Trata-se, sr. Presidente, de uma velha professora que lecionou qua-
torze anos na Escola Normal Municipal de Barbacena e leciona, ha vin-
te e cinco, no grupo escolar «Rio Branco ", onde, afirma, n_esse. longo 
período é a unica que não logrou promoção, tem permane.Cldo simples 
professora primaria, quando todas as contemporaneas obtiveram supe-
riores colocações. 

O sr. Presidente do Estado indeferiu o pedido, em vista do p~r~
cer contrario do Advogado Geral do Estado, que o baseou na ConstitUI-
ção Mineira, que vedava a contagem de tempo nas condições_ ped~~as. 

A peticionaria insistiu, alegando que, não obstante o dispositivo 
constitucional, o Congresso Mineiro votou leis beneficiando uma profes-
sora da Escola Normal Municipal de Juiz de Fóra, a e~pregados. da 
Prefeitura e a membros da Comissão Construtora da Capttal, que tive-
ram contagem de tempo em serviços que não eram propriamente do 
Estado, quando o seu, destinando-se a preparar normalistas que passa-
ram a exercer o magisterio primariu estadual, foi serviço prestado ge-
nuinamente ao Estado. 

A' folhas 5 do parecer consta um retalho do «Minas-Gerais " con-
tendo um paracer da comissão de instrução publica do Senado Mineiro , 
parecer aprovado, em que se diz: c Não obstante a relevancia do~ s:r-
viços prestados pela requer~nte á causa ~o ens~o e_ que a Con;ussao 
reconhece altamente valiosos, ainda assim, nao pode ser defenda a 
sua pretensão porque contra ela se opõe o dispositivo constitucional" . 

A folhas quinze do mesmo processo, o Advogado Geral do Estado 
conclue um dos seus pareceres emitidos com as seguintes palavras : 
c Quanto á alegação de que os serviços prestados pela requerente, na 
sua qualidade de funcionaria municipal, preparando professoras em be-
neficio do ensino em nossa terra, possam influir no animo dos nossos 
governantes, afim de que esse caso seja e~carad~ ?om simpathia, da 

ual tambem compartilhamos, visto como vai beneficiar uma velha e de-
~icada servidora do Estado, nesse caso será indispensavel um decreto 
do sr. Presidente que, usando das atribuições que lhe confere o dec. ~· 
19.398, de 11-11-30, poderá attender a requerente, mandando lhe seJa 
contado 0 período de tempo decorrente de 25 de junho de 18?4 a ~de 
abril de 1908, para efeitos de sua aposentadoria como funcwnana do 
Estado reformando-se assim o citado dispositivo constitucional". 

v ~mos, assim, 0 proprio advogado geral manife~tar-se por uma me-
dida de equidade em beneficio cde uma velha e dedicada servidora do 
Estado". 

O sr. Presidente do Estado, com louvavel escrupulo, indeferiu por 
duas vezes o i pedido da professora, baseando sempre o seu despacho 
no parecer do Advogado Geral ; tendo este, porém, no seu citado pa-
recer a folhas 15 admitindo a expedição de um decreto em beneficio da 
peticionaria, reconhecido implicitamente a justiça da sua causa. Tambem 
o reconhecemos por se tratar de uma velha professora, com mais de 38 
anos de exercício do magisterio normal e primaria, proclamada e reco-
nhecida pelo Senado Mineiro e pelo Advogado Geral do Estado como 
competente e dedicada servidora do Estado. E', pois, o meu voto para 
que o Conselho Consultivo acolha benevolamente o pedido da profes-
sora d. Josina de Lima e Silva. 

(Mui to bem I Muito bem I) 
, 

Discussão 

O Sr. Lorêto de Abreu: - Peço a palavra. 
O SR NORONHA GUARANY: - Tem a palavra o sr. Conselhei-

ro Lorêto de Abreu. 

O SR. LO RETO DE ABREU : - Estou em divergencia com o ilus-
tre relator do processo, conselheiro P. Matta Machado. 

D. Josina de Lima e Silva, profes sora do grupo escolar Barão do 
Rio Branco, desta Capital , pede ao sr. Presidente do Estado lhe seja 
contado o período de tempo decorrente entre 25 de janeiro de 1894 a 
24 de abril de 1908, em que trabalhou como professora do curso ane-
xo á Escola Normal Municipal de Barbacena, para efeito de sua apo-
sentadoria como funcionaria estadual, reformando-se, assim, o respecti-
vo dispositivo constitucional que se refere ao caso. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Ainda existe a Constituição? 
O SR. NORONHA GUARANY : - Sim senhor, mantida pela pro-

pria lei de orga~ização do Governo Provisorio. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO : - Devemos ponderar bastante a res-

peito da resolução que vamos tomar sobre o caso de que trata a peça 
em discussão, afim de que possamos proceder com justiça quanto a 
pedidos identicos. 

O SR. P. MATTA :MACHADO:-Por isso é que o dr. Advogado 
Geral declarou que o sr. Presidente do Estado poderá conceder, si 
quizer. 
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O SR. LOR~TO DE ABREU:- A propria peticionaria julgou fraca 
a sua pretenção quanto â contagem de tempo para aposentadoria, tan-
to que agora apenas se refere a adicionais. 

A professora ainda a fls. 23 do processo, cita como precedente que 
lhe aproveita, a lei n. 952 de 1927 e transcreve ipsis verbis o art. l.o 
da referida lei, que diz: 

cSerão contados á professora da cadeira de costura e trabalhos 
manuais da Escola Normal da Capital, d. Alexandrina de Santa Cecilia, 
de ac6rdo com as leis em vi gor, e para efeito de adicionais, os exer-
ci.cios de 1905 e 1906, em que prestou serviços na Escola Normal de 
Juiz de Fóra•. 

Ainda nesse ponto não procede o argumento de um precedente in-
teiramente inaplicavel eo caso. 

Inapl" cavel inteiramente, porque nem mesmo se trata de um prece-
dente que favoreça a professora, de vez que estou informado, pelo sr. 
Secretario da Educação, bem como se deduz dos textos legais, que a 
Escola Normal de Juiz de Fóra onde exerceu o magisterio d. Alexandri-
na de Santa Cecilia, que é o precedente invocado pela peticionaria, não 
é uma Escola Normal Municipal e sim estadual de segundo gráu. 

0 SR. P. MATTA MACHADO :-Naquela epoca, talvéz fôsse mu-
nicipal. 

o SR. LOR"E:TO DE ABREU : - E' bem provavel que haja enga -
no de V. Excia. 

Tive 0 cuidado de, pelo telefone, info rmar-me a respeito com o sr. 
Secretario da Educação e a informação que obtive foi que aquela Escola 
Normal não é municipal. 

o SR. ANNIBAL GONTIJO: - Creio que entre os documentos 
constantes do processo existe um em que se declara que a peticiona-
ria foi professora de Escola Normal oficializada. 

o SR. p. MA TT A MACHADO : - Isso, afinal, pouco importa para 
o objetivo que se tem em vista. 

o SR. NORONHA GUARANY :- O sr. Conselheiro Lorêto de Abreu 
acha que é inconstitucional o pedido. 

O SR. LO RETO DE ABREU: - Inconstitucional e ofensivo a todas 
as leis que regulam o assunto. Estudei bem o caso. 

o SR. P. MATTA MACHADO:- Trata-se de uma velha servido-
ra do Estado, com 38 anos de serviços. 
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O SR. LOReTO DE ABREU : - A Escola Normal de Juiz de Fóra 
é estadual como bem verifiquei e fui informado, repito, pelo ilustre sr 
Secretario da Educação. Aliás, tambem tive a esse respeito inf?rmação 
de um filho meu que morava em Juiz de Fóra. Entretanto, como se tra-
tava de uma informação particular, procurei comunicar-me com o dr. 
Noraldino Lima, e este confirmou a informação que eu já tinha. 

Mesmo quant0 ao caso da professora Alexandrina de Santa Cecilia• 
que a peticionaria procura invocar a seu favor, acho que êle não pas-
sa de um precedente abusivo contra a letra e o espirito de nossas 
respeitaveis leis mineiras, precedente, pois, que não poderia constitui r 
costume ou praxe razoavel a ser consultada, sendo que o costume• 
ainda que firmado e bem assentado em boa razão, não teria, moderna-
mente, força revogfltiva de leis escritas, especialmente leis que são ain-
da vigentes, entre as quais predomina a lei constitucional. . 

Ainda cita a peticionaria um outro precedente- o da exma. profes-
sora, d. Anna Ferreira Guimarães. 

Ora, o caso invocado, conhecido dos velhos conselheiros desta Casa 
-o exmo. sr. Conselheiro Annibal Gontijo e eu - não constitue um 
precedente, de vez que este Conselho, quanto ao mesmo caso limitou~se, 

não unanimemente, e sim apenas por maioria, a uma simples sugestão. 
Fui voto vencido nessa respeitavel sugestão, e, data venia, con-

tinuo convencido de que a razão estava de meu lado; estâ comigo, 
porque a exma. professora, d. Anna Ferreira Guimarães, então, pedia 
contagem de tempo de ensino em escola particular, para efeito de apo-
sentadoria, e a essa contagem de tempo se opõe lei constitucional des-
te Estado de Minas~Gerais, em pleno vigor, e jâ atraz citada. 

Se a essa exma. professora, como a todas as mais que requererem, 
ou que venham, ainda, requerer aposentadoria ou adicional, fundadas 
em exercício de ensino em escolas particulares ou mesmo municipais .. . 

O SR. P. MA TIA MACHADO:- Mesmo em Escola Normal Mu-
nicipal, prestam serviços ao Estado, pois, contribuem para a formação do 
professorado, 

O SR. NORONHA GUARANY :-Ainda assim, o ponto de vista do 
dezembargador Lorêto é o constitucional. 

O SR. LOR"E:TO DE ABREU :-Sim senhor. 
Si a essa, como a outras professoras que venham a pleitear egual 

medida, acolhessemos com uma sugestão ao Governo do Estado, em 
seu favor; se assim procedessemos, estariamos agindo contra a letra e o 
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espírito de nossa sabia legislação em vigor; .estaríamos agindo ao im~ 
pulso tão somente de nossos corações; estaríamos concorrendo para 
lhes outorgar não uma justiça, não um a equidade, mas uma pura libe~ 

ralidade e liberalidade não podemos nós, aqui, estar fazendo com a bol-
sa dos contribuintes, com aquilo que não é nosso. 

Liberalidade só deve fazer cada um com os proprios recursos e não 
com o que é alheio. 

Data venia, pois, das exmas. professoras como dos meus colegas 
que divergem de mim a respeito da materia em debate, o meu voto 
é contra o requerimento da exma. professora d. Josina de Lima e 
Silva. 

E' este o meu voto e eu termino convencido de que a razão está 
de meu lado. 

(M uito bem I M uito bem!) 

O Sr. Annibal Gontijo :-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o sr. Conselheiro 

Annibal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Sr. Presidente, estou de pleno acor-

do com o meu ilustre colega, sr. P. Matta Machado. Entretanto, eu pro-
poria que se substituíssem as pálavras «contagem de tempo para apo-
sentadoria• pelas seguintes: •contagem de tempo para adicionais • . 

A meu ver a medida é de inteira justiça, porquanto a peticionaria, 
no decurso dos 12 anos em que lecionou em uma escola normal, em-
bora fosse esta municipal, prestou os mesmos serviços que poderia ter 
prestado se lecionasse em um estabelecimento estadual, por isso que 
concorreu do mesmo modo, com seu esforço e dedicação, para a for~ 

mação de nosso professorado. Deve, portanto, merecer que se lhe faça 
a contagem desse tempo para efeito de adicionais. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Mesmo porque a contagem de tem~ 
po para aposentadoria, em casos como esse de que se trata, é vedada 
pela Constituição. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Tambem quanto a adicionais, exis~ 

tem leis que proíbem a contagem do exercício em cargos que não se~ 

jam estaduais. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Mesmo para adicionais, de acordo 

com as leis do Estado, não póde ser contado esse tempo á peticiona~ 

ria, como bem observa o sr. conselheiro Loreto de Abreu. 

• • 
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O SR. P. MATTA MACHADO:- Embora lecionando em escola nor~ 
mal municipal, a peticionaria prestava serviços ao Estado, formando 
professoras. Além de tudo, como ela faz notar, nunca obteve durante o 
longo tempo em que exerceu o magisterio, uma promoção siquer, em~ 
quanto outras suas colegas alcançaram cargos elevados. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E' um precedente perigoso. Si o fir~ 
marmos, teremos aqui grande numero de casos identicos. Chamo para 
isso a atenção dos srs. conselheiros . 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Sendo de justiça ... 
O SR. LORETO DE ABREU:-Não devemos estabelecer preceden-

tes perigosos. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Voto pela concessão de adicionais , 

porque a professora tem 38 arros de bons serviços prestados ao ensino. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Voto pelo indeferimento, á vista das 

leis estaduais e da Constituição. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Nessas condições, Sr. Presidente, eu 

me declaro inteiramente de acordo com o nobre relator, devendo, porém, 
ser feita a substituição da palavra-caposentadoria• pela palavra «adi 
cionais•. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Eu distingo. Dentro do criterio exclu~ 

sivamente jurídico. o Sr. Desembargador Loreto de Abreu tem razão, 
mas tendo em vista o parecer do Sr. Dr. Advogado Geral, o Sr. Presi~ 
sidente do Estado poderá, de acordo com a lei do Governo Provisorio, 
baixar um decreto nesse sentido, concedendo os adicionais. Nestas con~ 
dições eu prefiro, dentro do merito da questão, conceder a medida po 
ser de justiça. 

Voto, pois, de acordo com o parecer do Conselheiro Matta Mar 
chado. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:- Acompanho o parecer do relator 
O SR. JULIO SOARES:-Tambem eu. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Declarei que o precedente era peri~ 

goso, porque daria lugar a que aqui viessem inumeros pedidos identi~ 

cos, e o Conselho teria de fazer verdadeiras liberalidades. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Eu não voto liberalidades; entendo que 

o caso atual é de justiça. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Acho inconstitucional o caso, tanto 

que acompanho o modo de sentir do nobre conselheiro Sr. Loreto de 
Abreu. 
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- Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão, 
sendo aprovados, contra o voto dos Srs. Noronha Guarany e Loreto 
de Abreu, o parecer do relator e a emenda substitutiva do Sr. Annibal 
Gontijo, adotando-se, pois, a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina,_ contra os votos dos Srs. Noronha Ouarany e 
Loreto de Abreu, no sentido de ser deferido o requerimento de D. Jo-
sina de Lima e Silva, sendo-lhe contado, para efeito de adicionais, o 
tempo em que lecionou na Escola Normal Municipal de Barbacena isto 
é, de 25 Junho de 1894 a 24 de abril de 1908. ' 

- Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Requerimento de Theotonlo Caldeira e outros 

(PEÇA N. 160) 

Adiamento da discussão 

E' anunciada a discussão da peça n. 160, relativamente a um pe-
dido do sr. Theotonio Caldeira, pedido esse reforçado pelo dr. Honorio 
Hermeto Corrêa da Costa e outros, no sentido de ser suprimida a clau-
sula •para fins industriais .. , atribuída a diversos lotes do Quarteirão 19 
da IX Secção urbana. 

O Sr. Lorêto de Abreu- relator do pro esso, requer, e a 
Casa concede, o adiamento da discussão. 

Abertura de credito especial 

(PEÇA N. 165) 

O Sr. Noroaba Ouaraay :-Segue-se a discussão da peça n. 
165, sobre a abertura de um credito especial de 87:982$873 para ocor-
rer as despesas feitas por conta de diversas verbas orçamentarias do 
orçamento de 1928. 

Sou o relator, e escrevi no processo o seguinte relatorio (lê): 

•-

ESTADO DE MINAS- GEP.AIS 

Relataria 

Em oficio de 1.0 do corrente mês, o Sr. Secretario das Finanças, 
remetendo o processo da Secretaria do Interior em que o titular dest~ 
pasta pede o pagamento da quantia de Rs. 87:982$873 para ocorrer a 
despesas feitas por conta de diversas verbas orçamentarias do exerci-
cio de 1928 e indenizar o Tesoureiro daquele departamento da adminis-
tração publica de importancias pagas por conta do credito para exer-
cícios findos, pede a abertura de credito. 

Acompanha o oficio o processo relativo ao pedido desse pagamen-
to que, por omissão deixou de ser incluído na relação de creditos pe-
didos, oportunamente, por aquela Secretaria. 

O processo relativo á requisição sofreu os tramites legais. 
Vistos os autos e feito o relato rio, passo-os ao Exmo. Sr . Conse-

lheiro Annibal Gontijo, 1.0 reVisor. 
Belo-Horizonte, 13 de Fevereiro de 1933.-Noronha Guarany, 

Relator. 
Parecer 

O Sr. Norolllla Ouarany :-Meu parecer é pela abertura do 
credito em questão, porquanto o mesmo se acha perfeitamente funda· 
mentado no oficio do Sr. Secretario das Finanças, baseado no processo 
remetido pela Secretaria do Interior, no qual ficou patente que, de fato, 
varias dessas verbas a que se refere a parcela de 87:982$873 deixa-
ram de ser incluídas na relação das despesas orçamentarias do exercício 
de 1928 e por isso ha necessidade de ser indenizado o tesoureiro da-
quele departamento da administração publica de importancias pagas 
por conta do credito para exercícios findos. 

O meu voto é, pois, pela abertura do credito. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Tanto mais quanto ao processo 

acompanha o quadro demonstrativo das despesas. 
O SR. NORONHA GUARANY: E' verdade. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Como primeiro revisor, estou intei-

ramente de acõrdo com V. Excia. 
O SR. NORONHA GUARANY :-0 Sr. segundo revisor? 
O SR. JULIO SOARES:-Tambem eu: 
O SR. NORONHA GUARANY :-E os demais senhores Conselhei-

ros concordam com meu parecer? 
VOZES :-Perfeitamente. 
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O SR. NORONHA GUARANY :-Neste caso, julgo poder anunciar 
a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o credito especial a que 
se refere a peça n. 165, visto ser o mesmo legitimo e achar-se perfei-
tamente fundamentado. 

-Submetida a votos, é esta conclusão unanimemente aprovada. 
-Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Pagamento de adicionais a O. Emilla Teixeira de Car-
valho Sobrinha 

(PEÇA N. 166) 

E' anunciada a discussão da peça n. 166, relativamente a abertu-
ra de um credito especial para pagamento de adicionais da lei n. 425, 
de 1906, a d. Emilia Teixeira de Carvalho Sobrinha, titular da escola-
mista de Brasilia. Dada a palavra ao relator sr. Werna Magalhães, 
procede este a leitura do seguinte 

Relatorlo 

O Sr. Secretario da Educação, em oficio n. 39, de 3 do corrente, 
solicita o pronunciamento do Conselho Consultivo, sobre a possibilidade 
da abertura de um credito de 848$393, para pagamento da gratificação 
de adicionais, á professora d. Emilia Teixeira de Carvalho Sobrinha, 
titular da escola mista de Brasilia. Pelo exame do processo que acom-
panha o oficio, se verifica que a citada professora completou 30 anos 
de serviços em 18 de junho de 1931 , tendo assim direito aos adicio-
nais daquela data em diante, relativos aos exercícios findos de 1931 e 
1932 e ao atual de 1933. 

Assim relatado, passo o processo ao Exmo. Sr. Conselheiro Is-
rael Pinheiro, 1. 0 Revisor.-14-2-933.- Werna Magalhães, relator. 

Parecer 
O Sr. Weraa MagalbAes :-Pela leitura do processo, penso 

que a professora tem direito aos adicionais que requer porquanto conta 
mais de 30 anos de serviço ativo. 
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Nestas condições, julgo que o Conselho deve conceder a autoriza-
ção para a abertura do credito solicitado pelo dr. Secretario da Edu-
cação, de acordo com a lei n. 425, de 1906. 

-E' este o meu parecer. 
(Muito bem!) 
-Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão, ado-

tando-se a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina no sentido de ser aberto o credito a que se re-
fere a peça n. 166. 

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

Orçamento da Prefeitura 

(PEÇA N. 164) 

O Sr. Noronha Guarany :-Segue-se a discussão da peça n. 
164, sobre o orçamento da Prefeitura da Capital para o exercício cor-
rente. 

Sou o relator e tenho presente o meu relatorio escrito. Antes, po-
rém, de lê-lo, devo dizer que houve um pequeno engano de soma, 
engano este verificado pelos srs. revisores e convenientemente corrigi-
do. O relatorio é o seguinte : 

Relatorlo 

Em oficio de 31 de janeiro findo, o Sr. Prefeito desta Capital, nos 
termos do Codigo dos Interventores, remete a este Conselho Consultivo 
a proposta do orçamento para o exercício de corrente ano, contendo a 
receita e a despesa do Munidpio. 

A sua receita é computada em 10.101:491$000 para este exercido; 
a do passado foi de 10.902:846$000. 

Houve assim, na mesma, um decrescimo de 800:000$000, fóra 
os quebrados. A despesa é avaliada em 10.100:551$802: a do exercício 
findo foi de 9.806:381$802. 

Na exposição que o Sr. Prefeito faz ao Sr. Presidente do Estado, 
alega que as mesmas dificuldades, as mesmas vicissitudes que teve de 
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remover para os exercicios de 1931 e 1932, permanecem no presente 
exercido, dando-lhe, destarte, pesado !encargo naquela administração. 

Para aliviar as dificuldades com que está lutando, lembra o Sr. Pre· 
feito a reforma da Prefeitura, com simplificação dos metodos, até hoje 
adotados substituindo os processos antigos por outros modernos. Pensa o 
ilustre administrador que com tal reforma, na adoção de uma organiza· 
ção perfeita para o futuro, teremcs equilibrado o orçamento, com eficiencia 
nos seus multiplos e varios trabalhos. 

A situação financeira, segundo afirma o Sr. Prefeito, é de apertu· 
ras. A proposito lembra que em uma despesa orçada em 10.100:551$802, 
figura para Obras Publicas apenas a insignificante parcela de 500:000$000. 

Em uma cidade nova, como a nossa Capital, é, de fato, insignifican· 
te essa verba . 

As dotações da lei de orçamento exprimem compromissos liquidas 
~ certos de uma autorização legal. 

Chama a atenção para a necessidade da construção do Palacio da 
Municipalidade. 

Visto e relatado este procesf,O, passo·o ao Exmo. Sr. Conselheiro 
Loreto Ribeiro de Abreu, 1°. Revisor. 

Belo-Horizonte, 13 de Fevereiro de 1933. 
I 

Noronha Guarany, relator. 
Visto. Relatorio conforme. Apenas um engano: - a despesa total 

do exercício de 1932, incluído o saldo orçamentario de 10.075:863$198 
-importa em 10.902:846$000. Ao 2°. revisor - Sr. Conselheiro Socra-
tes Alvim. Belo-Horizonte, 16·11-1933. 

Lo reto. 
Vistos. ReJatorio conforme. Notei tambem um engano,- a verba 

consignada para obras publicas é de 3.655:000$000 inferior, portanto, â 
do exercício anterior em 630:000$000 (4.285:000$000, menos 3.655:000$000 
igual a 630:000$000 - verbas VIII e IX, respectivamente, títulos Obras 
Publicas e Obras Novas). 

Peça do dia. 
Belo-Horizonte, 17·2-1933. - Socrates Alvim. 

ADENDO VERBAL 

o Sr. Noronha Ouaran~:- Ao relatorio escrito devo acres~ 
eentar mais as seguintes peças : um oficio do secretario da Prefeitura, 

.. • 
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dr. João Lucia Brandão, remetendo ao Conselho uma representação que 
se refere a auxilio para o Club Carnavalesco cTenentes da Folia;» uma 
representação assignada pelo diretor da Escola Profissional · Femjnina, 
solicitando uma subvenção para o mesmo estabelecimento e, final· 
mente, um requerimento em que Celso da Silveira e outros funcionarias 
da Prefeitura solicitam a efetividade de uma deligencia, determinada 
pelo conselho com referença a um pedido de aumento de vencimentos . 

REQUERIMENTO DE CELSO SILVEIRA E OUTROS FUNCJONARIOS 
DA PREFEITURA 

O Sr. Noronha Ouarany- Com relação ao requerimento de 
Celso Silveira e outros funcionarias da Prefeitura, como sabe a Casa, foi 
a decisão convertida em diligencia para o fim de ser ouvido o Sr. Pre· 
feito ; entretanto, não tendo ainda S. Excia. respondido ao Conselho: 
manüestando a sua opinião a respeito da medida, os peticionarios, soli-
citam a realização da diligencia. 

O SR. LOR~TO DE ABREU- A peça não foi remetida á Prefei· 
tura? 

O SR. NORONHA GUARANY - Fm, ... im, para o Sr. Prefeito falar 
a respeito, tanto que em o~ novo requerim .nto os peticionarias não pedi· 
ram aumento de vencimentos; insistem, apenas, por que a Prefeitura 
cumpra a diligencia determinada pelo Conselho. 

Pelo estudo que fiz do Orçamento Municipal e da exposição do 
Sr. Prefeito, pela qual se verifica que a situação do municipio é pre-
mente e de serias aperturas financeiras, preliminarmente sou contra 
qualquer aumento de vencimentos. Quero fique bem claro que para re-
solver o caso de que trata o requerimento em questão, em nada me 
interessava a audlencia da Prefeitura. Pelo estudo que fiz, não posso 
deixar de ter outro procedimento sinão o de votar contra qualquer au-
mento de vencimentos. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO : - Perfeitamente; venham hoje ou ama-
nhã as informações da Prefeitura o procedimento de V. Excia. será sem-
pre o mesmo. 

O SR. LORE;TO DE <\BREU- Nós convertemos o caso em dili-
gencia, porque o despacho dado pelo sr. Prefeito ao primeiro requerimen-
to desses funcionarios, nos levava a crer que S. Excia. pretendia inde· 
ferir o pedido e, nessa hipotese, seria desnecessaria qualquer con· 
sulta ao Conselho. Como, porém, S. Excia. não nos tenha respondido, 

/ 
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penso que seria talvez acertado desanexarmos do orçamento o aludi-
do requerimento para o fim de aguardarmos a resposta de S. Excia. 

O SR NORANHA GUARANY- Devo repetir que, sendo radical-
mente contrario a aumento de vencimentos, diante da exposição feita 
pelo Sr. Prefeito, ao nos transmitir a proposta orçamentaria, não me 
interessaria a resposta de S. Excia., quanto ao caso destes funcionarias, 
conquanto julgue ser inteiramente justa a pretenção que pleiteiam e 
inteiramente fundadas as suas alegações. 

Alegam os requerentes que os primeiros escriturarias da Prefeitura, 
aos quais desejariam ser equiparados para o efeito de percepção de 
vencimentos, têm ordenados que compensam vantajosamente as fun-
ções que exercitam, ao passo que eles - os requerentes -no cumpri-
mentos de seus deveres de administradores, respectivamente, do Mata-
douro, do Cemiterio e do Mercado, são obrigados a, desde cedo, com-
parecerem aos seus postos, nos quais permanecem durante todo o dia. 

O SR P MATTA MACHADO;- E' muito justo o pedido que eles 
fazem. 

O SR. NORONHA GUARANY - E' justíssimo, estou de acordo 
com V. Excia. 

O SR. WERNA MA GALH-4ES -Além disso, os requerentes têm a 
seu cargo a arrecadação de taxas e impostos·, sem direito a percenta-
gem de qualquer especie. 

O SR . SOCRA TES AL VIM - E o morçamento unicipal consigna 
verbas destinadas á gratificação aos fiscais arrecadadores. 

O SR. NORONHA OUARANY- Entretanto, Srs. Conselheiros, a 
exposição do Sr. Prefeito é desoladora quanto á situação financeira do 
município, e, de acordo com essa exposição, não seria aconselhavel 
qualquer aumento de vencimentos. 

SR. P. MATTA MACHADO: - Esses homens exercem cargos de 
confiança e precisamos ter em vista que não se pode servir bem quan-
do se é mal remunerado. 

O SR. LORETO DE ABREU: - Pagar-se mal a funcionarias que 
têm a seu cargo a arrecadação de taxas e impostos é, a meu ver, me-
dida de todo contraproducente. 

O SR NORONHA GUARANY: - Poderíamos, nesse caso, fazer 
uma sugestão ao Sr. Prefeito ... 

O SR. LORETO DE ABREU: - Para que sejam, oportunamente, 
atendidos os peticionarias. 

• • 
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O SR. NORONHA GUARANY: - Perfeitamente. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Deveríamos, primeiramente aguar-

dar a resposta do Sr. Prefeito, que já foi solicitado a falar sobre o caso. 
Penso que, antes dessa resposta, não deveríamos tomar qualquer de-
liberação a respeito. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Nesse caso, teríamos, talvez, de 
retardar a discussão do orçamento até que nos viesse essa resposta. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Sim, porque não sendo consi-
gnada verba no orçamento, o Prefeito não poderá pagar aos peticiona-
rias. 

O SR. NORONHA GUARANY: - V. Excia. diz bem. 
O SR. P. MA TI A MACHADO: - E o Prefeito talvez não nos res-

ponda, porque se sentirá constrangido, uma vez que o pedido é de in-
teira justiça. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Seria isso uma suposição de nossa 
parte, e não nos é dado prejulgar. Não seria melhor desentranharmos do 
orçamento a petição ? 

O SR. NORONHA GUARANY: - Parece-me inteiramente razoavel a 
sugestão de V. Excia. Paderiamos reiterar ao Sr. Prefeito o pedido já fei-
to a S . Excia. no sentido de se pronunciar sobre a preliminar levantada 
pelo Conselho, afim de poder este resolver definitivamente quanto á pre-
tenção dos requerentes. Desse modo, aguarda ríamos a palavra de S. Ex-
cia., sem prejudicarmos a marcha dos trabalhos orçamentarios.. Os Srs 
Conselheiros estão de accôrdo? (Si n ais gerais de assentim e11to). 

Comunicar-se-á, então, ao Sr. Prefeito que o Conselho reitera o pe-
dido que já lhe foi dirigido em oficio n. 205, de 30 de janeiro passado. 

Parecer 
O Sr. Noronha Ouarany: - Aprovada a sugestão do Con-

selheiro Israel Pinheiro quanto ao requerimento do Sr. Celso Silveira e 
outros funcionarias da Prefeitura, passo a emitir meu parecer sobre a 
proposta do orçamento municipal. 

Conforme tive oportunidade de, em palestra, declarar aos Srs. Con-
selheiros, antes da abertura da sessão, penso que legitima foi a exposi-
ção feita pelo Sr. Prefeito. Efetivamente, estão no conhecimento de todoi 
nós as dificuldades com que o Município vem lutando, desde muitos 
anos, para corresponder á evolução da cidade. As fontes de receita da 
Prefeitura são, de fáto, pequenas relativamente ás obrigações que o Mu-
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nicipio tem assumido em virtude de suas leis de meios. De forma que, 
tendo examidado a proposta orçamentaria, cheguei ã conclusão de. que 
duas sugesC es podem ser apresentadas pelo relator aos srs. Conselhei-
ros: a primeira, seria a de que se aprovasse ou se opinasse pela conver-
são do orçamento em lei, com a restrição de que nenhum aumento se 
fizesse em verbas relativas a vencimentos, porquanto, pelo estudo que fiz, 
verifiquei que ha diferenças, para mais em algumas verbas destinadas a 
vencimentos, assim como tambem verifiquei que é creado um lugar de 
protocolista que, segundo informações que colhi, se destina a substituir 
um amanuense, que foi suprimido. 

Esse ponto, entretanto. não está esclarecido na exposição do Sr. Pre-
feito. De modo que a minha primeira sugestão seria pela conversão do 
orçamento em lei, mas com estas restrições: sem que se verificasse nen-
hum aumento de vencimentos ... 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Nem creação de cargos . 
O SR. NORONHA GUARANY: - ... nem creação de cargos, dadas 

ãs aperturas em que se acha o Município, á vista da propria exposição do 
Sr. Prefeito. 

Nem seria mesmo razoavel opinarmos pela aprovação de um orça-
mento em que ha aumento de vencimentos e a creação de um lagar, com 

I 

prejuízo de alguns velhos funcionarias, pue têm prestado serviços de rele-
vancia, entre os quais o de arrecadarem taxas e impostos, como aqui bem 
salientaram diversos Sr. Conselheiros, e que a nós se dirigiram, pleiteando 
üma medida que é justa e que efetivamente merecem-o aumento de 
seus vencimentos. (apoiados). 

A minha segunda sugestão é a seguinte: se os nobres colegas en-
tendem que d~vemos examinar o orçamento com maiores detalhes, tendo 
mesmo uma aproximação com o Sr. Prefeito, adiaremos a decisão dessa 
peça para uma sessão extraordinaria, ou para a sessão ordinaria de terça· 

. feira. Entretanto, esta minha segunda sugestão vem talvez crear dificul-
dades á ação do Sr. Prefeito, que já estã sentindo necessidade da lei de 
meios. 

O SR . SOCRA TES AL VIM: - Aliás, seria uma questão de poucos 
dias apenas. 

O Sr. NORONHA GUARANY: - Seriam uns tres ou quatro dias. 
O SR. P. MATTA MACHADO: - Acho muito justa a segunda su-

~estão lembrada por V. Excia . 

• 

ESTADO DÉ MINAS • GERAIS 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: -São muitas as verbas aumentadas ? 
O SR. NORONHA GUARANY: - Aumenta-se a verba do Gabinete 

do Advogado .. . 
O SR. SOCRATES ALVIM: - Ha varias verbas de marerial que 

são aumentadas. 
O SR. ANNIBAL GONTUO: - O aumento de verbas destinadas a 

material, não importa em aumento de vencimentos. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Qual o material de que pode precisar o 

Gabinete do Advogado? Só se são moveis, mas estes jã devem lá existir· 
O SR. NORONHA GUARANY: - Achava que a primeira sugestão 

que ofereci seria apreciavel, porque daríamos imediatamente a lei de 
meios ao Prefeito e ele teria que seguir a sugestão do Conselho, não au· 
mentando vencimentos. 

O SR. JULIO SOARES: - E quanto á construção do ediiicio desti-
nado á Prefeitura? 

O SR. NORONHA GUARANY: - O Prefeito refere-se á necessida-
de da construção desse edifício, mas não alvitra medida alguma a res-
peito e nem nos diz com que recursos se poderá con ar para levar a efei-
to tal construção. 

Devo ainda dizer á Casa que o Prefeito julga necessario fazer uma 
reforma completa da Prefeitura, cauanto ao seu mecanismo interno, e 
acredita que semelhante medida melhoraria em muito o serviço, concor-
rendo tambem para o aumento das rendas municipais . 

Assim sendo, penso que o Conselho poderia dar ao ·Sr. Prefeito au-
torização para elaborar o projeto de reforma, submetendo-o á nossa 
apreciação. 

Quanto á subvenção que pleiteia a Escola-Profissional-Feminina. 
acredito que deveríamos deixar ao criterio do sr. Prefeito resolver sobre 
o caso, uma vez que haja folga no ort;amento (Apoiados gerais). 

Por ultimo, ainda teríamos de nos pronunciar sobre o requerimen-
to de uma sociedade carnavalesca que, segundo consta do processo do 
orçamento, não chegou a se constituir legalmente. Sendo assim, penso 
não ser de deferir-se a pretenção da mesma sociedade . 

(Mui to bem! Muito beml) 

Discussão 
O Sr. Noronha Guarany:-Está em discussão o parecer. Não 

havendo quem tome a palavra (pausa) , julgo poder considera-lo apro-
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vado (sinais gerais de assentimento), anunciando, por isso, a se-
guinte 

Conclusão 

O conselho é de parecer que se conceda autorização para conver~ 
são do orçamento municipal em lei, sem aumento de vencimentos no 
quadro do pessoal, nem criação de cargo. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- No caso do Prefeito julgar inadiave, 
qualquer aumento de vencimentos, ou a criação de qualquer cargo, de-
verá ouvir novamente o Conselho . 

O SR. NORONHA GUARANY:-Os Srs. Conselheiros estão de acor-
do com a proposta? (s inais gerais de assentimento). 

Assim, as medidas sobre aumento de vencimentos ou criação 
de cargos deverão voltar ao Conselho para que este a respeito das mes-
mas se pronuncie. 

Quanto á reforma da Prefeitura, a que alude o Chefe do Executivo 
Municipal, o Conselho é de parecer que se faça o projeto dessa reforma, 
projeto que deverá tambem ser submetído á apreciação do Conse-
lho. 

Sobre a subvenção desejada. pela Escola-Profissional-Feminina, uma 
vez que haja folga no orçamento, ficará a cri te rio do sr. Prefeito, não sen-
do concedida a que foi pleiteada por uma sociedade carnavalesca, que-
segundo consta do processo do orçamento, não se chegou a se formar le-
galmente. 

- Submetida a ·votos, é essa conclusão unanimemente aprovada. 
Volta o ;Jrocesso ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 

O Sr. Noronha Guarany: -Não havendo mais nada a se tratar 
vou encerrar a sessão, designando para a proxima a seguinte ordem do 
dia. 

PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE:-Discussão das peças que, devidamente relata. 

das e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a antece-
dencia regimental. 

-Está encerrada a sessão. 

• 

98a. sessão ordlnaria, aos 21 de fevereiro de 1Q33 

PRESIDENTE:-Sr. Noronha Guarany. 
SECRET ARIO:-Sr. Socrates Alvim. 

81JM.A.BJO:- Ata-Expediente-Pareceres tinais-N.l48:(Requerimento de O. Joai-
na de Lima e Silva)-N. 149 (Venda de terras devolutas. Peça n. 15Q) 
-N. 150 (Orçamento da Prefeitura para o exercicio de 1933)-N. 151 
(Abertura de credito especial)-Segunda Parte-Pagamento de adicio-
nais a D . Arminda Maria de Souza-Relataria e parecer do Sr. No-
ronha Guarany-Conclusao-Creaçao de uma segunda vara criminal 
e de outros cargos na comarca da Capital .-Relato rio e parecer do 
Sr. Noronha Guarany-Conclusao-Ordem do dia . 

A ' hora regimental, comparecem os Srs. Noronha Guarany, Socrates 
Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Israel Pinheiro• 
Werna Magalhães e P. Matta Machado. 

- Abre-se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 

O Sr. Soerates .&lvlm-traz ao conhecimento do Conselho o 
seguinte expediente: 

Oficio 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas-Geraia.-
Belo-Horizonte, 17 de Fevereiro de 1933. 

Exmo. Sr. Secretario do Conselho Consultivo do Estado.-Agrade-
cendo a gentileza de vossa comunicação de 12 do corrente de que fostes 
eleito Secretario desse Conselho e Presidente o dr. Cincinato Gomes de 
Noronha Guarany, venho trazer-vos as minhas felicitações pela acertada 
escolha de vossos nomes para tão honrosos cargos. 

Aproveitando o ensejo, apresento-vos atenciosas saudações.-Oar-
los Lus, Secretario da Agricultura. 

-Inteirado. 
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Oficio 
Venda de terras devoluta• 

(PEÇA N. 172) 

Secretaria da Agricultura. - Diretoria Geral. - Inspetoria de Conces-
sões e Fiscalização de Contratos.-N. 228.- Belo-Horizonte, 20 de Feve-
reiro de 1933. 

Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Esta-
do de Minas-Gerais.-Os processos da relação inclusa se referem a ter-
ras que o Estado mediu com o intuito de vende-las em hasta publica. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do decreto n. 20.348, de 
29/8/31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, sem 
prévia autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
desse Conselho aquela autorização antes de leva-los á hasta publica. 

Os lotes ocupados por Ramiro Pereira da Silva, Antonio, Sergio e 
Jacinto M. Silva, Emanuel Campos e Antonio Brito e José Côrtes Duarte • no município de Jequitinhonha, estão situados em zona pastoril e, por 
isso, as suas áreas não excedem á maxima para criação de que trata 0 
art. 61 do Decreto n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a oportunidade para ap resentar a Vossa Excelencia, e 
a seus dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta con-
sideração.- Carlos Luz, Secreta rio da Agricultura. 
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SECRETARIA DA AGRICULTURA. 
DIRETORIA GERAL 

lllspétorla de Concessões e FIJcall.zaçlo de Contratos 
Relaçao dos terrenos devolutos a que se refere o oficio o. 228, expedido ao Con 

selho Consultivo do Estado em 15 de fevereiro de 1933 

Nome dos ocu-
pantes Lugar 

Clemente Lisbôa .. Marg. dir. do rib . 
Rubim do Sul 

Custodio de Tal. . . Corrego da Ped ra 
Eugenio Rodrigues 

dos Santos . ... . . Corrego da Game-
leira 

Bento Mendes de 

Distrito 

Rubim 

Oliveira . .... ... Marg. do corrego iS. J. do Vigia 
de Areia 

Herculana M a r i a 
do Nast.0 e fi- ~ ~ • • 
lhos .• . .•. . . .. .. Marg. do carrego 

José Antonio Con- Jeribá 
çalves . .. . . . . . . . Marg. do cor rego :. ,. , • 

Zeferino Gomes de da Areia 
Deus .. . . . ... . . . Marg . do carrego • • ~ , 

da Areia 
Ramiro Pereira da 

Silva . . . . . . . . . . . Marg. di r. do Rio Jequitinhonha 
Benedita M a r i a Jequitinhonha 

Porto ...... .. .. . Cor rego Urucú 
Antonio, Sergio e 

Jacinto M. Silva. ·Margs. dos Corre -
Emanuel Campos gos Chorao e 

Cana-Brava 

,. 

Joaíma 

e Antonio Brito . Marg. di r. do rio Salto-Gran de 
Florentino Vieira Jequitinhonha 

de Aguilar . . • Marg. do corrego ,. 
Mocó - Afl. C . 

José COrtes Duar· Jacinto 
te . .. . . .... ... . Rubim, marg. esq. ,. 

Propercio de Fi- do Jequitinhonha 
gueiredo . . . . . . . . Marg. do corrego ,. 

Eusebio dos San- Jacinto 
tos ... .. .. . . . .. . Marg. dir. do cor- ,. 

Deolino Soares dos rego Mocó 
Santos . ....... . . Marg. esq . do rio ,. ,. 

Zeferino Moreira Jequitinhonha 
Meireles . ..... .. Rib. S. Ant.0 - Afl . Teofilo-Oto n i 

,. 

Todos os Santos 

Município A'rea 

Jequitinhonha 2. 183 500,00m2 

~ 1. 012 .000,00m2 

~ 1 . 506 . 000,00m2 

,. 2 . 557 . 500,00m2 

. .J 275 .000,00m2 

~ 4 071 . 750,00m2 
,. 1 . 038. 750,00m2 

. 11 .787.250,00m2 . . 3004 . 750,00m2 

~ 18.422.000,00m2 

,. 6 . 595. 000,00m2 
,. 4 . 965 000,00m2 

,. 10.381.000,00m2 
,. 4 . 832 . 250,00m2 
,. 1 . 953 . 250,00m2 
,. 4 . 094 .150,00m2 

Teofilo-Otoni 1.124. 055,00m2 

lnspétoria de Concessões e Fiscalizaçao de Contratos, 15 de Fevereiro de 1933 
-Benjamin Ferreira, 2.0 oficiai.-Visto, Vinicio Batista de Araujo. Chefe substituto 
-Visto, AHredo Lobo, lnspétor. 
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-0 processo passa a constituir a peça n. 172, distribuída ao Sr. So-
crates Alvim, como relator, e aos Srs. Werna Magalhães e Israel Pinhei-
ro, respectivamente, 1? e 2.0 revisores. 

Carta 

Do dr. Christiano Guimarães, agradecendo o voto de pesar do 
Conselho, por ocasião do falecimento de sua veneranda sogra, d. Bar-
bara Mascarenhas de Magalhães. 

-Inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. Matta MaebadG apresenta sobre a peça n. 158 o se-
iUinte 

Parecer n. 148 
(Requerimento de D. Joaina d e Lima e Silva) 

(PEÇA N. 158) 

O Conselho Consultivo do Estado, tendo examinado, com a mere-
cida atenção, as peças e documentos constantes do processo n. 158, em 
que D. Josina de Lima e Silva, professora do Grupo Escolar Rio-Bran-
co, desta Capital, pede ao Sr. Presidente do Estado que lhe mande con-
tar, como adicional ao tempo em que exerceu o magisterio publico mi-
neiro, o em que lecionou na Escola Normal oficializada de Barbacena, é 
de parecer que, para o fim de ficar a peticionaria com direito a perce-
ber os adicionais estabelecidos em leis, para os funcionarias com mais 
de 30 anos de serviços publicos, o Sr. Presidente do Estada poderá 
atender ao requerido pela referida professora, expedindo para isso 
o competente decreto, nos termos do parecer do Sr. Advogado Geral, 
anexo á pagina 15 do processo. 

S. S. do Conselho Consultivo de Minas~Gerais, 21 de Fevereiro de 
1933.-P. Matta Machado, relator, 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros, sendo votos vencidos os dos srs. Noronha Guarany e Le-
rêto de Abreu, de acôrdo com os fundamentos constantes das notas ta-
quigraficas que devem acompanhar o processo, 

• • 
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-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, e das 
notas taquigraficas, ao sr. Secretario da Educação e Saúde Pública. 

O Sr. JaUo Soares sobre a peça n. 159, apresenta o seguinte 

Parecer n. 149 
(Venda de terras devolutcu) 

(PEÇA N. 159) 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais examinando e discutindo o 
oficio n. 75 do Sr. Secretario da Agricultura pedindo, por exigencia do 
art. to do decreto n. 20.348, de 1931 , permissão para vender um lote 
de terras devolutas ocupado por Raimundo Alves Carvalho e situado 
em Lagôa-Marola, municip1o de Vila-Mesquita. resolveu atender a essa 
solicitação por julga-la de vantagens financeiras e possibilidades econow 
micas para o Estado. 

Sala das Sessões, 21 de Fevereiro de 1933.- Julio Soarea, relator. 
-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs . 

Conselheros presentes. . 
-Devolva-se a peça acompanhada do relatorio e parecer ao Sr. 

Secretario da Agricultura. 
O Sr. Noronha OaaraDJ' apresenta sobre a peça n. 164 o 

seguinte 

Parecer n. 150 
Or9<Jmento da Pf'efei tura para o exercicio de 1988 

(PEÇA N. 164) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo recebido 
para examinar, discutir e sobre êle se manifestar, o projeto de lei orça-
mentaria da Prefeitura desta Capital, relativo ao exercício de 1933, nos 
termos do Codigo dos Interventores, examinou-o, discutiu-o e, após os 
debates sobre o assunto, é de parecer que se conceda autorização para 
a conversão do orçamento municipal em lei, com as seguintes restri-
ções: 

a) - sem aumento de vencimentos no quadro do pessoal; e 
b) . sem creação de cargo novo, devendo o Sr. Prefeito fazer nova 

consulta ao Conselho, caso lhe pareçam necessarios o aumento e a 
creação de cargo novo. 
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Com referencia ao pedido do Sr. Prefeito para a reforma dos servi~ 
ços em moldes tais pelos quais se possa obter melhor proveito e mais 
eficiencia na receita da Prefeitura, é o Conselho de parecer fique o Sr . 
Prefeito autorizado a estudar e apresentar um projeto de reforma, que 
deverá ser submetido ao exame deste Conselho. 

Sobre a subvenção desejada pela Escola Profissional Feminina, uma 
vez que hajn folga no orçamento, ficará a criterio do Sr. Prefeito, não 
sendo concedida a que foi pleiteada por uma ~ociedade carnavalesca. 
que, segundo consta do processo do orçamento, não chegou a se formar 
legalmente. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 21 de Fevereiro de 1933. 
-Noronha Guarany, presidente e relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros presentes. 

-Devolva~se a peça acompanhada do relato rio e parecer ao sr. 
Prefeito da Capital. 

O Sr. Noronha Guaran)T apresenta sobre a peça n. 165 o 
,eguinte 

Parecer n. 151 
Abertura de credito especial 

(PEÇA N. 165) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo presente 
oficio n. 112, de 1. o de fevereiro do corrente ano, do Sr. Secretario das 
Finanças do Estado em que pede a abertura de um credito especial de ... . 
87:982$873 para ocorrer a despesas feitas por conta de diversas verbas 
orçamentarias do exercício de 1928, á vista do processo em que ficou pa-
tente a procedencia do pedido, está de acordo em que se abra o referido 
credito. 

Sala das Sessões do Conselho, 21 de Fevereiro de 1933. - Noro~ 
nha Guarany, Presidente e Relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros presentes. 

-Devolva~se a peça acompanhada do relatorio e parecer ao Sr. 
Secretario das Finanças. 
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Segunda parte da Ordem do dia 
Pagamtmto de ad icionais a d. Arminda Maria de Sotua 

{PEÇA N. 170) 

-E' anunciada a discussão da peça n. 170, relativamente á aber-
tura de um credíto especial de 804$000 para pagamento de adicionais da 
lei n. 425, de 1906, a professora Arrninda Maria de Souza, apresentan-
do o relator, sr. Noronha Guarany, o seguinte 

Relatorlo 

O Sr. Secretario da Educação, em oficio de 17 do corrente mês, 
remetendo o processo em que D. Arminda Maria de Souza pede paga-
mento de adicionais, como profesora da 2.8 cadeira do distrito de Itin-
ga, no município de Arassuaí, pede a abertura do necessario credito para 
esse fim. 

O processo está regular e consta da certidão oferecida pela reque-
rente que ela completou os trinta anos de magisterio em 19 de feverei-
ro do ano passado. 

Relatado o feito, passo os autos ao 1. o revisor Sr. Conselheiro Is-
rael Pinheiro. 

Belo-Horizonte, 19 de .Fevereiro de 1933.-Noronha Guarany, 
relatator. 

Parecer 

O Sr. Noronha Guaran)":-Conforme os srs. Conselheiros 
acabam de ouvir do proprio relatorio consta a justificação da abertura 
do credito solicitado. De fai.o, no processo existe uma certidão em que 
est4 provado q_ue a requerente tem direito aos adicionais requeridos. 

Nestas condições, voto pela abertura do credito nos termos das leis 
em vigor. 

(Muito hem!) 

Discussão 

-Posto em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotando-
te a seguinte 
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Conclusão 

O Conselho é de parecer que seJa aberto o credito especial de ... . 
804$000 para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, á professora 
Arminda Maria de Souza, de vez que do processo consta que aos mes· 
mos tem direito a referida professora á vista da certidão de tempo que 
apresentou. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo 

Creação de uma segunda vara criminal e de outros 
cargos na comarca da Capital 

(PEÇA N. 171) 

O Sr. Noroaba Guarany:-Segue-se a discussão da peça n. 
171, sobre a creação de uma segunda vara de juiz criminal e de outros 
cargos na comarca J.a Capital. 

Sou ainda o relator e escrevi na especie o seguinte relatorio (fls.): 

Relatorlo 
I 

O Sr. Presidente do Estado, em oficio de 18 do corrente mês, en· 
caminhando uma representação do Sr. Juiz de Direito da Vara Crimi-
nal desta Capital, pedindo a creação de uma segunda vara desse juizo, 
uma terceira vara de juiz municipal, uma terceira de promotor de jus· 
tiça, um Jogar de escrivão criminal e dois de oficiais de justiça, pede o 
parecer deste Conselho sobre essa representação, bem como a abertura 
de um credito especial na importancia de 49:166$666 que é necessario 
ao pagamento dos vencimentos dos aludidos cargos durante os meses de 
março a dezembro do corrente ano. 

A creação desses cargos é encarecida na representação do Sr. Juiz 
de Direito da Vara criminal, na qual diz, pela segunda vez, vem pedir a 
creação de tais lugares, o que se justifica pelo crescente desenvolvi-
mento da Capital, afim de que possamos ter uma justiça rapida e efici· 
ente a contento dos seus jurisdicionados. Argumenta baseado na esta· 
tistica apresentada ao Sr. Presidente, quando, pela primeira vez, pediu 
a creação de tais cargos. 

Diz o Sr. Juiz, que, então, havia em andamento mais de 1.600 pro· 
cessos criminais, que exigem um expediente exaustivo de todos os fun. 
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cionarios do Fôro. Assim é que só de mandados foram expedidos 
12.000 e oficios para mais de 6.000. O atrazo, pois, no serviço, com a 
prescrição de processos que deixam impunes uma porção de deliquentes• 
com prejuízos para a sociedade não corre por conta dos funcionarias , 
mas por conta da falta de um bom aparelhamento da justiça. 

Sobre essa representação mandou o Sr. Presidente fosse ouvido o 
Sr. Procurador Geral do Estado, que, em oficio de 16 do corrente achou 
procedentes os fundamentos da representação referida, concluindo por 
que se faça a creação dos cargos pleiteados pelo Sr. Juiz de Direito da 
Vara Criminal. 

Assim relatados, os autos, passo-os ao 1.0 revisor Sr. Conselheiro 
Lorêto de Abreu. 

Belo·Horizente, 20 de Fevereiro de 1933, Noronha Guarany. re-
lator. 

Parecer 

O Sr. Noronba Guaraay: - Pela leitura da representação di4 

rigida ao Exmo. Sr. Presidente do Estádo pelo Dr. Walfrido Andrade, 
Juiz de Direito da Vara Criminal desta Capital, verifica-se que, de 
fato, ha necessidade da creação dos cargos pedidos na referida repre· 
sentação. 

Reiterando esse pedido, lembra o Dr. Walfrido Andrade que, em 
tempo oportuno, remeteu ao Sr. Presidente do Estado uma estatística so-
bre o movimento do Foro Criminal, pela qual se verifica ter aumentan-
do consideravelmente o serviço crime em Belo-Horizonte, sendo de no-
tar que, devido á essa afluencia de processos, muitos deles ficam prescri-
tos, com prejuízo para a sociedade. 

O Exmo. Sr. Presidente do Estado, de posse dessa representação, 
mandou ouvir o mais elevado dos representantes do Ministerio Publico 
o sr.-Procurador Geral-e este achou inteiramente procedente o pedido 
do Dr. Walfrido Andrade. 

Nessas condições, penso que devem ser creados os cargos aos 
quais se refere a peça em debate, abrindo-se o necessario credito para pa· 
gamento dos respetivos funcionarias. 

E' este o meu voto. 
O Sr. Desembargador Lorêto estã de acordo 1 

; 
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O SR. LORÊTO DE ABREU:- O credito é fixado em 49:166$666, 
para pagamento dos aludidos cargos, cujos vencimentos naturalmente te-
rão sido fixados de acordo com as leis vigentes. 

O SR. NORONHA GUARANY: - E esse pagamento se refere aos 
mêses de março a dezembro do corrente ano, porque depois serâ consig-
nada no orçamento a respetiva verba. 

O SR. LORETO DE ABREU:- Voto de acordo com V. Excia. 
O SR. NORONHA GUARANY:- E o Sr. segundo revisor? 
O SR. ANNIBAL GONTIJO : - Tambem eu estou de acordo. 
O SR. NORONHA GUARANY :-Neste caso, se os demais Srs. 

Conselheiros se acham igualmente de acordo com o meu voto (slgnai$ 
gerais de lSsentimento), julgo poder anunciar a seguinte. 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se faça a creação dos cargos a que 
alude a representação do Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal desta 
Capital, e aquiece em que se abraio credito necessario para o pagamen-
to, durante os meses de março ·a dezembro do corrente ano, dos venci-
mentos dos funcionarias que deverão preencher esses cargos. 

Submetida a votos, é esta conclusão unanirnente aprovada. 
• -Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 

O SR. NORONHA GUARANY:- Não havendo mais nada a se tratar 
designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE- A regimental. 
SEGUNDA PARTE- Discussão das peças que, devidamente relata· 

das e revistas, forem enviadas:.â Secretaria do Conselho com a anteceden-
cia regimental. 

Estâ encerrada a sessão. 
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99!- Sessão ordlnaria, aos 25 de F everelro de 1933 

PRESIDENTE: - Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO:- Sr. Socrates Alvim. 

8UMAIUO:- Ata- Expediente Comunicação - Pareceres finais - N. 152 
(Pagamento de adicionais a D. Emília Teixeira de Carvalho Sobrinha) 
- N. 153 (Pagamento de adicionais a D. Arminda Maria de Souza) 
- N. 154 (Creação de uma segunda vara do juizo criminal e de ou-
tros cargos na comarca da Capital)- SEGUNDA PARTE- lndeniza-
çao requerida por Pedro Nicola contra a Prefeitura de Cambuquira e 
o Estado- Relatorio e parecer do Sr. Noronha Guarany- Discussao 
- Discurso do Sr. Lorêto de Abreu -Declaração do Sr. Annibal Gon-
tijo - Conclusão -Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Noronha Guarany, Socra· 
tes Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Israel Pinhei-
ro, Werna Magalhães e P. Matta Machado. 

Abre-se a sessão. 

Ata 

Lida a ata da sessllo anterior e não havendo quem sobre a mesma 
faça reclamações, é aprovada . 

Expediente 

O Sr. lloeratea AJvlm apresenta o seguinte expediente: 

Oficio 

Vet-.da8 de terras devoluta~ 

PEÇA N. 173 

-Secretaria da Agricultura- Diretoria Geral . 
Inspetoria de Concessões e Fiscalização de contratos de N. 232-

Belo-Horizonte 21 de Fevereiro de 1933. 
Exmo. Sr. Presidente, do Conselho Consultivo do Estado de Minas 

Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Estado mediu 
com o intuito de vende-las em hasta publica. 
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Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do decreto n. 20.348, de 
29-8-31, a venda de lotes cujas areas ultrapassem a 100 hectares, sem 
previa autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
desse Conselho aquela autorização, antes de leva-los á hasta publica. 

O lote ocupado pelo Sr. Laurindo Rodrigues da Silva, no municí-
pio de Jequitinhonha, está situado em zona pastoril e, por isso, a sua 
area não excede á maxima para criação de que trata o art. 61 do de-
creto n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia., e a seus dig-
nos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta consideração . 
Carlo• Lua, Secretario da Agricultura. 
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IaaJMHorla de Coaeesdea e Flsealiza~o de Oontrat-
Relaçao dos terrenos devolutos a que se refere o oficio n. 232, expedido ao 

Conselho Consultivo do Estado em 21 de Fevereiro de 1933. 

Nomes dos ocu-
pantes 

José Joaquim da 

Lugar 

Pedra .... . ...... Voquim 
Euphencia Barbosa 

Quirino ...... .. . Marg. Corg. Vo-
quim 

José de Quinino ... Marg. Rib. Rubim 
Otelino da Cunha do Sul 

Peixoto ....... . . Rubim do Sul 
Otelino da Cunha 

Peixoto .. . ... . .. Marg. Esq. do Corg. 
João Dias da Ro- do Bú 

cha . ••••........ Marg. Corg. Bú 
Estevao J o sé de 

Oliveira . .. . . . . " 
Roberto Ferreira 

Porto........... " 
Tiburcio da Rocha 

Dias . ..... .. . . .. Rib. Rubirn do Sul. 
Manoel Pedro de 

Almeida ........ Rubim do Sul. 
Abilio Damasceno. Marg. de um Olho 
IlluminatoBomJar- d 'Agua . 

dim ... . .......... Marg. do Corg. do 
Otelino da Cunha Bú. 

Peixoto ......... Margs. Esq. Rubim 
do Sul . 

Marcelino Tavares. Margs . do Corg. do 
Rufino José Dama- Bú. 

sceno . . . . . . . . . . Margs. Corg. da 
Tiago Roiz. da Sil- Lama. 

va e Out. ....... Voquim 
Melvino Ferraz .... Verêda 
Firmino Ferraz .. . . Margs. Dir. do Corg 
Laurindo Roiz. da Voquim . 

Silva ............ Voquim . 
José Alves . . .. . .. .. ,. 

Distrito Municipio Are a 

Rubim Jequitinhonha 2 . 754. 000,00m2 

" 3.360.250,00m2 

" 4 . 252 . 250,00m2 
" 2 . 813. 700,00m2 

" 1. 394 000,00m2 
" 1. 635 .200,00m2 

" 2 .016 .250,00m2 

" 2 .676.000,00m2 

,. 2 . 866 . 000,00m2 

" 1 . 151 000,00m2 

:. 1.082 .500,00m2 

,. 2 . 692. 500,00m2 

• 4 . 3157 . 500,00m2 

» 4. 745 .500,00m2 

:. 1 . 402. 250,00m2 
» 1.488 .000,00m2 
» 3 .920 .000,00m2 

» 3.950.50000m2 
• 10.021.094,00m2 ,. " 3. 793 . 000,00m2 

Inspétoria de Concesões e Fiscalizaçao de Contratos, 14-Fevereiro-1933 Ben-
amin Ferreira, 2 ° oficiaL-Visto, Vinicio Batista de Araujo , chefe substituto 

-Visto, Alfredo Lôbo, inspétor . 
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-0 oficio, com a relação dos terrenos ao mesmo anexa, passa a 
constituir a peça n. 173, distribuída aos srs. Israel Pinheiro, Noronha 
Ouarany e Loreto de Abreu, respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Requerimento de Celso Silveira e outro8 funcionaria• áa Prefei-
tura . 

PEÇA n. 156 

Prefeitura de Belo-Horizonte- Pela Secretaria.-Belo-Horizonte, 21 
de Fevereiro de 1933.-N. 34. 

Exmo. Sr. Dr. Noronha Guarany, Muito Digno Presidente do Con-
selho Consultivo.-Em resposta ao oficio sob n. 215, do corrente, manda-
me o Sr. Prefeito comunicar a V. Excia. que deu o seguinte despacho ao 
requerimento sob n. 11.01 O no qual os srs. Celso Silveira e outros pedem 
aumento de vencimentos: cAguardem oportunidade. Arquive-se•. 

S. Excia. manda devolver o incluso requerimento que acompanha 
aquele oficio, ficando arquivado nesta Secretaria o processo n. 156, que 
veiu devolvido desse Conselho. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Ex. protestos de estima e 
consideração.-Secretario, J oão L·ucio Brandão. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Oficio 

Comando Geral da Força Publica do Estado de Minas-Geais.-Belo-
Herizonte, Gab. / 1.640, Agradecimento.-Em 19 de Fevereiro de 1933. 

Senhor Socrates de Faria Alvim: Acuso em meu poder vosso esti-
mado oficio n. 27 de 12 do corrente, no qual me comunicais a eleição 
do Exmo. Sr. Dr. Noronha Guarany para o cargo de Presidente desse 
Egregio Conselho e a vossa para o cargo de Secretario desse mesmo 
orgão. 

Agradecendo a gentileza da comunicação formulo votos pela vossa 
felicidade pessoal e pela de cada um dos membros dessa ilustre casa. 

Saudações cordiais.- 0 Chefe do E. M, Cel. José Gabriel Marque&. 
Ao Exmo. Sr. Dr. Socrates de Faria Alvim M. D Secretario do Con-

selho Consultivo do Estado de Minas·Gerais. 
-Inteirado. 

• 
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Oficio 

-Do Sr. Secretario da Sociedade Mineira de Engenheiros, comuni-
cando a eleição da Diretoria e o Conselho Consultivo da mesma Socie-
dade, para o bienio de 1933-1934. 

Inteirado, agradeça-se 
Representação 

De funcionarias da portaria do Arquivo Publico Mineiro, pedindo 
equiparação de vencimentos. 

-Dirijam-se ao Sr. Secretario do Interior. 

Comunicação 

O sr . .&n.nlbal Contljo-comunica que, tendo de se ausentar da 
Capital, durante todo o mez de março faltará ás sessões nesse período. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Apresentação; aprovação e assinatura de pareceres t l n ~is 

O sr. Werna Magalhães-apresenta, sobre a peça n. 156, 0 seguinte: 

Parecer N. 152 

Pagamento de adicionais a d. E milia Teixeira de Carvalho 
Sobrinha. 

(PEÇA N. 166) 

O Con~elho Consultivo, tendo examinado o processo remetido pelo 
sr. Secretario da Educação (oficio n. 39 de 3 do corrente) relativo ao 
pedido de adicionais, no valor de 848$399, apresentado pela professora 
d. Emília Teixeira de Carvalho Sobrinha, entende que, tendo a funciona-
ri.a direit_o ~q.uela ~ratificação, em virtude da lei n. 425 de 1906, 0 pe-
dido se JUStifica e e de parecer favoravel á abertura do credito especial 
para o referido fim. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Belo-Horizonte, 13 de 
Fevereiro de 1933. 

Werna M agalhãea, relator. 
-0 parecer é aprovad.., e assinado por todos os srs. Conselheiros 

presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario da Educação e Saude Publica. 
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O Sr. Noronha Ooarany apresenta sobre a peça n. 170 o ae-
guinte 

Parecer n. 153 
Pagamtmlo de adicionais a d. Arminda Maria dB Sorua 

PEÇA N. 170 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, depois de exa-
minar o processo em que-a professora D. Arminda Maria de Souza, pede 
pagamento dos adicionais, como professora da cadeira de Itinga, no 
município de Arassuaí, tendo verificado contar a mesma mais de trinta 
anos de magisterio publico, á vista da certidão de tempo que exibiu, é de 
parecer seja aberto o necessario credito para o pagamento a que tem 
direito, no valor de 804$300 . 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, aos 25 de Fevereiro de 1933.-Noronha Guarany, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os Srs. 
Conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario da Educação e Saude Publica . 

• O Sr. Noronha Guarany apresenta sobre a peça n. 171 ose-
guinte 

Parecer n. 154 

Oreação de nma :J.a vara do juizo criminal e de outro' cargo• 
na comarca da Capital 

PEÇA N. 171 

O Conselho Consultivo do Estado de Mínas-Gerais, tendo em vista o 
oficio do Sr. Presidente Olegario Maciel, de 18 de fevereiro corrente, em 
que remeteu ao mesmo Conselho uma representação do Sr. Juiz de Di-
reito da Vara Criminal desta Capital, em que o mesmo pede a creação 
dos seguintes cargos:-uma segunda vara desse Juizo, uma terceira vara 
de juiz municipal, uma terceira de promotor de justiça, um lugar de escrivão 
do juizo criminal e dois oficiais de justiça; e 

Considerando que a necessidade da creação de tais cargos se acha 
evidentemente justificada na referida representação; 
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Considerando ainda que, tendo o Sr. Presidente do Estado ouvido 
sobre o assuuto o Sr. Procurador Geral, foi este acórde em que a creação 
desses cargos é de interesse publico; e, 

Considerando, finalmente, que o Sr. Presidente do Estado, no refe-
rido oficio, pede a abertura do credito necessario ao pagamento dos 
novos funcionarias, durante os meses de março a dezembro do corrente 
ano, na soma total de 49:166$666, o Conselho Consultivo do Estado de 
Minas-Gerais, ã vista da representação fundamentada e da opinião do Sr. 
Procurador Geral, é de parecer sejam creados os aludidos cargos, bem 
como se faça a abertura do credito necessario pedido pelo Sr. Presidente 
do Estado. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado, em 25 de Fe-
vereiro de 19J3.-Noronha Guarany, relator. 

-o parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros presentes. · 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Presidente do Estado. 

2.a parte da ordem do dia. 
Indeni•ação requerida por Pedro Nicola contra a Prefeitura de 

Cambuquira e o Estado 

(PEÇA N. 152) 

O Sr. •aroah& &aar~~~~y:-Da segunda parte da ordem do dia 
apenas consta a discussão da peça n. 152, sobre uma ação de in-
denização requerida contra a Prefeitura de Cambuquira e o Estado, por 
Pedro Nicola, antigo concessionario dos serviços de eletricidade naquel-
la estancia. 

O relatorio dessa peça foi feito -p-elo ex-Conselheiro Sr. Julio de Car-
valho, mas, em virtude de terceira distribuição, coube a mim ser o relator 
da mesma. 

Examinando o processo, adotei o primitivo relatorio, por julga-lo 
perfeito e claro. E' o seguinte (lê): 

Relatorfo 
Por escritura publica de 21 de maio de 1914, a Prefeitura de Cambu-

quira rescindiu a concessão feita a Pedro Nicola para exploração do 

• 
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serviço de iluminação publica e particular daquela vila, estipulando-se, 
então, no distrato, que se obrigava a mesma Prefeitura a pagar a Pedro 
Nicola a importancia de 20:000$000 como indenização por "' prejuízos, 
perdas e lucros cessantes •, obrigando-es mais a entregar-lhe, depois de 
instalada a nova iluminação, que seria feita, as maquinas eletricas e seus 
pertences, uma de beneficiar arroz e tambem seus pertences, um motor 
e demais materiais eletricos da iluminação publica de Cambuquira com 
exceção da casa onde se achavam assentados os maquinismos; obrigou-
se, ainda, a conservar as maquinas de que se utilisasse para o serviço 
de iluminação, entregando-as no estado em que as recebeu. 

Contratando a Prefeitura com a Companhia Mercantil e Industrial 
Casa Vivaldi, a 2 de outubro do mesmo ano de 1914, o fornecimento de 
energia eletrica para iluminação publica e particular da mesma vila, 
não restituiu os bens acima referidos. Interpelada, conjuntamente 
com o Estado, em dezembro de 1921 por Pedro Nicola, para 
que, dentro em 30 dias, fizesse entrega dos ditos bens, sob pena de 
multa diaria de 100$000, além da indenização pelo uso dos mesmos 
desde a data em que deveriam ser restituídos, não foi atendida a interpe-
lante, que, a 28 de agosto de 1926, propoz, no Juizo Federal desta secção 
de Minas-Gerais, uma ação de indenização, em que pediu fossem con-
denados os interpelados! 

1 )-a entregar ao autor os materiais mencionados no distrato; 
2}-a pagar os danos que os mesmos tivessem sofrido, e 
3}-0 aluguel ou o uso, na forma do art. 1.196 do codigo civil. 
Paralisado o feito até setembro de 1930, foi renovada a instancia, 

prosseguindo-se na causa, que se acha em seus termos finais, na primeira 
instancia. 

O Prefeito de Cambuquira, porém, julgando defender os interesses 
do município, entrou, devidamente autorizado pelo respectivo Conselho 
Consultivo, em entendimento com o autor para uma transação que puzesse 
termo á demanda e pela qual a Prefeitura lhe pagaria oitenta e dois con-
tos de réis (82:000$000} e lhe cederia o seguinte material da antiga usina 
geradora; uma caldeira, dois dinamos e os ferros velhos de que a Prefeitura 
não necessitar e que se encontram na casa da usina, ficando, entretanto, 
a cargo do autor todas as custas da ação . Em seguid~, submeteu ao 
Estado os termos da transação. 

Tomando o Exmo. Sr. Presidente do Estado em consideração a pro-
posta, desejando, assim evitar a possibilidade de vir o Estado a pagar in-
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denização maior, submeteu-a á consideração do Conselho, em obediencia 
ao que dispõe o art. 10, letra J do dec. 20.348, de 29 de agosto de 1931. 

Assim visto e relatado, passo o processo ao Exmo. Sr. Conselheiro 
Pedro Aleixo, 1.0 revisor. Belo-Horiznte, 7 de Janeiro de 1931.-Julio de 
Carvalho, relator. 

VISTO. Pela terceira distribuição do processo, em virtude da modifi-
cação sofrida pelo Conselho, adoto o relatorio do Ex-Conselheiro Exmo. Sr. 
Julio de Carvalho e passo os autos ao Exmo. Sr. Conselheiro Lorêto de 
Abreu, 1.0 Revisor. Belo-Horizonte, 13 de Fevereiro de 1933. Noronha 
Guarany, Presidente e Relator. 

Parecer 

O Sr. :Noronha Ouarany:- Pela leitura do relatorio, feito pe-
lo ex-Cons0 • sr. Julio de Carvalho, verifica-se que a proposta apresenta-
da pelo Prefeito de Cambuquira demonstra que o sr. Pedro Nicola, an-
tigo concessionario dos serviços de eletricidade daquela estancia, pela 
quantia de 82 contos, dá quitação ao Estado, relativamente ao que plei-
teia em uma ação que contra o mesmo promove no Juizo Federal da 
Capital. 

Examinei o processo, no qual encontrei dois pareceres, sendo um 
deles do dr. Fernando de Mello Vianna, quando Advogado Geral do Es-
tado. Na opinião desse ilustre jurista, o Estado seria fatalmente conde-
nado, nessa questão, ao pagamento de quantia vultosa- perto de 400 
contos, feito o calculo até o presente momento, calculo esse que achei no 
parecer do atual Advogado do Estado. 

O dr. Milton Campos, atual Advogado Geral, passou o feito ao seu 
auxiliar, o dr. Heitor de Sousa, que sobre o merito da questão se mani-
festou, achando que é do interesse do Estado a aceitação da proposta do 
sr. Pedro Nicola, apresentada por intermedio do Prefeito de Cambu-
quira. 

Do processo consta uma carta do mesmo Prefeito ao advogado de 
Pedro Nicola, carta em que vem expressa a proposta deste. 

Ha tambem uma questão que foi debatida- a da prescrição-, 
entendendo os advogados do Estado que a causa não está prescrita, em 
virtude do art. 168, n. IV, do Codigo Civil, por se tratar de um de-
posito. 

Quanto á responsabilidade para o pagamento dessa importancia, si 
essa "'responsabilidade compete ao Estado ou á Prefeitura, examinei ii 
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questão, chegando á conclusão de que a indenisação deve caber á res· 
ponsabilidade do Estado. 

Mesmo sob o regime constitucional, as Prefeituras das estancias 
hidro·minerais estão subordinadas a condições especiais. Elas não têm 
autonomia, porquanto os Prefeitos são nomeados pelo Presidente do Es· 
tado, e são auxiliares de sua imediata confiança, demissíveis ad nutum. 
Isso em pleno regime constitucional. 

No regime atual, o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, 
estabeleceu em seu art. 11, paragrafo 4°., que o cinterventor nomeará um 
prefeito para cada município, que exercerá ai todos as funções executivas 
e legislativas, podendo o interventor exonera-lo quando entenda conve· 
nlente, revogar ou modificar qualquer dos seus atos ou resoluções e 
dar-lhe instruções para o bom desempenho dos cargos :respectivos e re· 
gulari~ação e eficiencia dos serviços municipais•. 

Essa, a legislação federal. 

Pela legislação estadual o dec. n. 9.847, de 2 de fevereiro de 1931, 
que reorganizou o Governo Provisorio dos municípios. no titulo I que 
se inscreve: c da Instituição das Prefeituras•, no seu art. 4°. assim se 
estatue : lê: 

c As Prefeituras serão superirttendidas pela Secretaria do Interior por 
cujo intermedio farão todas as suas relações com o Presidente do Estado•. 

Em virtude do dispositivo do dec . federal e de acordo 
com esse dispositivo da legislação estadual que acabei de lêr aos srs. 
membros do Conselho Consultivo, é evidente que o Estado tutela os in· 
teresses dos municípios e de sua administração inteiramente ao controle 
do seu Governo, pelo seu Presidente e Secretario. 

De sorte que, pela legislação anterior, no período constitucional, 
apenas as instancias hidro•minerais estavam controladas pelo Poder 
Executivo. 

No Regime atual, essa tutela se extende a todos os municípios. 
de maneira que, a meu ver, o Estado pode juridicamente, legalmente 
entrar em transação com Pedro Nicola. 

Assim sendo, o meu voto é para que se opine no sentido de ser 
aceita a proposta do mesmo senhor, porquanto ela consulta aos interes· 
ses do Estado, na opinião de seus proprios advogados. (Muito bem! 
muito bem!). 

Discussão 
Em discussão o parecer. 
O Sr. Lorêto de &breu:-Peço a palavra. 
O Sr. Noronha Guarany:-Tem a palavra o sr. Lorêto de 

Abreu. 
O Sr. Lorêto de .&breu: -Chamado o Conselho a resolver 

sobre essa peça, duas questões se lhe deparam:- P . PEDRO NICOLA 
- póde, por direito, receber 82 contos a que se refere o relataria do 
1°. relator- Advogado Julio de Carvalho- relataria que achei confor-
me- além de moveis de que não necessitar a Prefeitura de Cambuquira 
(uma caldeira, 2 dínamos, ferros velhos, etc. ), que pertenciam á Em· 
presa de iluminação Publica da Cidade de Cambuquira, da qual tornou· 
se concessionario o mesmo Pedro Nicola, tendo-a adquerido do anterior 
concessionario Leonardo Antonio de Freitas? 

28
.) O Estado de Minas ou a Prefeitura ou ambos são responsaveis 

para com Nicola por estes debitas em dinheiro e bens? 
A' 18

• questão, o meu voto é favoravel á pretensão de Nicola em 
receber tais co usas, mediante a composição projetada entre êle e a Pre· 
feitura de Cambuquira ; e penso que o devedor ou devedores de tais 
causas, pagando-as, assim amigavelmente, terão realizado operação 
vantajosa. E isso porque: 

Entre a Preteitura de Cambuquira e Nicola, como chamarei Pedro 
Nicola, celebrada a escritura de encampação e distrato a fls. de 21 de 
maio de 1914, pela qual a 1.8 encampou a empresa de iluminação desta 
cidade-pelo menos é isso que está na escritura constante dos autos-
se obrigando: a) a pagar áquele - o cessionario da iluminação dessa ci· 
dade-20:000$000 em duas prestações, a 1.8 em dezembro de 1914 e 
a 2.8 em maio de 1915, conforme consta da respectiva escritura ... 

O SR. ANNIBAL GONTUO:-Essas prestações foram pa!!as nos 
seus vencimentos ? 

O SR. LORETO DE ABREU:-Até hoje não recebeu causa alguma 
das duas. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Perfeitamente. Nem a prestação 
em objetos e nem a em dinheiro. 

O SR. P. MATIA MACHADO:-Prepotencia do Estado. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Dos autos consta uma carta de Pe· 

dro Nicola reclamando este pagamento em 1914 e a resposta do Prefei· 
to que não podia pagar por falta de meios. 
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O SR. P. MATTA MACHAD0:-0 que é doloroso é que o Prefei-
to daquele municipio não ficasse com o onus do pagamento. 

O SR. ANNIBAL GONTUO: - Verificou-se qual o motivo que fez 
a Prefeitura pedir a rescisão desse contrato 1 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 processo é omisso neste ponto. 
O SR. LORETO DE ABREU:-A rescisão foi feita de comum acordo. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Perfeitamente; parece que havia 

conveniencia em melhorar a instalação hldro-eletrica da cidade. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-E parece que tambem a falta de capi-

tal por parte do concessionario. 
O SR. P. MATTA MACHAD0:-0 que é preciso é se tornar efeti-

vo o direito regressivo contra os Prefeitos responsaveis. E' a maior in-
justiça um individuo praticar um crime para o outro pagar. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- . .. prestações iguais de 10 contos 
cada uma; b) e, ainda, a restituir a Nicola os ditos moveis de que ficou 
a Prefeitura de posse, transitoriamente, enquanto não instalada a nova 
iluminação eletrica da mesma cidade. Essa instalação concedida a outra 
empresa-a Cia. Mercantil e Industrial Casa Vivaldi-feita, ainda, no fim 
de 1914 e, até hoje, nada pago e nada restituído a Nicola, não cumpri-
da para com ele nenhuma das 2 obrigações referidas assumidas pela 
Prefeitura, com autorização do respectivo Conselho Consultivo. Dai uma 
interpelação judicial de Nicola contra o Estado de Minas e a Prefeitura, 
e, depois, uma ação ordinaria de indenização contra os mesmos aciona-
dos, como réos litis-consortis!__de que dão noticia estes autos, ação que 
se acha em termos finais, na 1.a instancia federal-Juizo Secional desta 
Capital.-Confrontadas as duas obrigações referidas-a das 2 prestações 
de 10 contos e a de restituição de moveis-vemos que elas têm estes 
caracteres comuns:-são positivas, liquidas; e a termos ou prazos cer-
tos, como se viu: - a das duas prestações de dinheiro-vencivel e ven-
cida, respectivamente, em dezembro de 1914 e em maio de 1915; e a 
de restituição de determinados moveis-vencivel e, efetivamente, venci-
da, depois de instalada a nova iluminação eletrica, instalação verificada, 
ainda, em 1914, como consta dos autos. 

Aplicavel, pois, a ambas as obrigações o art. 960 do Codigo Civil-
que dispõe:-cO inadimplemento da obrigação positiva e liquida- no 
seu termo, constitue, de pleno direito, em móra o devedor. • 

Com os elementos àe que dispuz, nos autos, pude constatar que o 
devedor ficou em móra desde 1914. No caso, pois, a móra se verificou 
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-de pleno direito-nos prazos assinalados e assinados contratualmen-
te. E' expresso o Codigo nesse sentido. Não ficou, assim, a móra depe!l-
dente de interpelação, notificação ou protesto para produzir os seus efêi-
tos (art. 960, 2.a ai. do Cod. Civ.). Um desses efeitos é o da fluencia dos 
juros legais de 6 ° f 0 , quanto ás duas prestações de dinheiro - art. 1.062 
do citado Codigo. 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 dispositivo do Codigo é claro. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Perfeitamente. 
Calculemos:-6 ° f 0 x 20:000$000 em cerca de 17 anos. Soma dos 

juros:-20:400$000. Soma do capital e juros:-20:000$000 mais · ·. · · · 
20:400$000 = 40:400$000. Até agora, acho cerca de 40:400$000 a que 
tem direito Nicola, somente quanto ás duas prestações em dinheiro. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Os juros são pagos no final? A lei 
não manda capitaliza-los 1 

0 SR. LORETO DE ABREU:-Manda capitalizai-os no caso de ato 
ilícito. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Ato culposo. 
o SR. LORETO DE ABREU:-·Não podemos, porém, caracterizar 

0 caso como sendo um ato ilícito, porquanto êle é decorrente de um 
contrato. Trata-se de uma obrigação contratual. Não é uma obrigação 
proveniente de um ato ilícito, de um quasi delito, conforme a lingua-
gem antiga. 

o SR. NORONHA GUARANY:-Não ha, no caso, o que caracte-
riza o quasi-delito na opinião dos tratadistas de direito. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Quanto á obrigação de restituição 
de moveis, 0 contrato é de emprestimo gratuito de cousas não fungí-
veis e, pois. um comodato a que se aplicam os arts. 1.248 e 1.252 do 
Cod. Civil. Desde 1915 houve móra na restituição; e dai em deante, 
ez vi legis (art. 1.252 citado) o contrato que era gratuito conv:rt:u-se 
em oneroso, em um contrato de locação, ficando Nicola com direito a 
um aluguel dai em deante ou por 17 anos. Não encontrei outros ele-
mentos para alterar este meu modo de pensar. . .. 

Lastimo tambem não se achar junto aos autos o contrato pnmitivo ... 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Está muito esclarecido o voto de 

V. Excia. 
O SR. LORETO DE ABREU:-... afim de se resolver igualmente so-

bre a questão da responsabilidade. Sou inclinado a acreditar que o E~
tado é o responsavel, porquanto jâ foi condenado, por sentença arb1-
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trai do dr. Edmundo Lins, no caso de Aguas Virtuosas, em uma ação 
que ao mesmo Estado moveu o dr. Americo Werneck. 

O SR. NORONHA GUARANY:-E' uma questão muito conhecida. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Esse meu modo de ver é, portanto, 

decorrente de uma legislação expressiva, conforme a analise feita por 
juizes de arbitramento, um dos quais, o sr. Ministro Edmundo Lins, e o 
outro o jurisconsulto José Xavier Carvalho de Mendonça, se pronuncia-
ram pela condenação do Estado, no caso de Aguas Virtuosas. A crea-
ção da Prefeitura de Cambuquira foi feita mais ou menos na mesma 
ocasião; e, por ai, se vê que a mesma legislação deve ser aplicada áque-
la Prefeitura. Entretanto, a junção do contrato primitivo aos autos pode-
ria vir esclarecer si o Prefeito quando celebrou o mesmo contrato, agiu 
em nome do Estado, como parece que agiu. 

O SR. NORONHA GUARANY:-A presunção legal é essa, porquan-
to o Prefeito é delegado do Presidente do Estado, de sua imediata con-
fiança e demissível a d nutum. Deve, portanto, ter agido em nome do 
Estado. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-E o Estado concordou. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Qual a taxa de tal aluguel? Ha di-

vergencia quanto ao modo de se compreender o Codigo Civil nessa 
parte, e ha àivergencia' de interpretação nos autos. O dr. Mello Vianna 
pronunciou-se pela aplicação do art. 1.252, quer dizer que o contrato 
passaria a ser oneroso . A Prefeitura teria de pagar aluguel. Eu, neste 
ponto, estou de acordo com o dr. Mello Vianna e tambem com a in-
terpretação do dr. João Luiz Alves, comentando esse art. do Codigo e 
sustentando que o contrato de comodato se converte desde logo em 
comrato de aluguel. Ora, a opinião de João Luiz Alves é sem duvida 
alguma autorizada, porque foi ele um dos autores do Codigo Civil. 

O SR. NORONHA GUARANY:- E os seus comentarias são ma-
gnificos. Era um grande jurista. 

O SR. LOru;:To DE ABREU:- Não estabelecida, expressamente, 
em lei, a taxa de aluguel, aplicavel é o art. 1.196 do Cod. Civil, que ao 
locador deixa a faculdade de arbitra-lo. Nicola arbitrou-o a 100$000 por 
dia. Segundo esse arbitramento calculado em 17 anos, desde 1915, 
quando, de pleno d ireito constatada a móra, nos 6.120 dias correspon-
dentes, Nicola já teria, hoje, direito, só, a este titulo, de receber cerca 
de 612 contos. Além do direito aos moveis existentes de que não ne-
cessitar a Prefeitura, Nicola, segundo estes calculos, teria de receber o 
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total de 672:600$000. Exagerado, evidentemente, o arbitramento de . 
100$000 por dia, prudentemente, o juiz teria de reduzi-lo. Porque, toda 
vez que o Codigo manda arbitrar, entra em função tambem o juiz. 

O SR. NORONHA GUARANY:- O juiz não é obrigado a suj~itar

se ao arbitramento. Isso é pacifico em direito. 
O SR. LOR~TO DE ABREU:- Suponha-se que o juiz adotasse a 

1axa legal de 6 °/0 (é uma prudente suposição) sobre os 30 contos, en-
quanto fixado o valor dos moveis não restituídos pelos peritos da visto-
ria, em 17 anos. 

Eu suponho essa taxa de 6 ° I o . E' uma simples suposição, como 
disse, é um criterio, aliás, prudentemente admissivel. 

O SR. NORONHA GUARANY:- E' criterio muito razoavel, por-
que é o juro legal, é o juro da lei. 

O SR. LOR~TO DE ABREU : - Sim, porque o juiz sempre pro-
..Qlra uma disposição que possa ser aplicavel ao caso que tem em vis~ 
resolver. 

Suponha-se, repito, que o juiz adotasse a taxa legal de 6 ° I o sobre 
-QS 30 contos, em quanto fixado o valor dos moveis não restituídos pelos 
peritos da vistoria, em 17 anos. O resultado seria : 30:600$000 de juros 
e 60:600$000 de juros e capital. 

Somadas estas duas parcelas descobertas-de 60:600$000 e . ... 
40:400$000-a soma que teria direito Nicola se elevaria a 101:000$000. 

Como o acôrdo projetado é de 82:000$000, ficando, ainda, a cargo 
de Pedro Nicola o pagamento das custas da ação ordinaria, calculadas em 

..fi CO!•tos, o tenho como vantajoso aos interesses do fisco, devendo, pois, 
·O Conselho dar a sua aquiescencia á sua realização. 

Prescrição 

Quanto á obrigação das duas prestações em dinheiro-distinta da 
.outra de restituição de cousas em comodato substituído pela locação, 
não encontro nos autos elementos pelos quais possa formar juizo pre-

-ciso. 
Estivesse prescrita, embora, aquela obrigação, não o estaria esta-a 

da restituição de cousas, ex-vi do art. 168-IV do Cod. Civil; e o arbitra-
mento só dos alugueis de tais co usas- incerto como é - e como, poderá 
ser, quando confiado ao prudente arbítrio do juiz- póde variar de tal 
modo-que, talvez, seja superior aos 82 contos combinados para a com-
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posição. Seguindo outro metodo o advogado do Estado chega a resulta-
do aproximado aos 82 contos. 

Nos autos não se encontra o contrato primitivo de concessão da 
iluminação eletrica de Cambuquira; e nem tive presente e sujeito a exa-, . 
me a ação ordinaria referida que Nicola move ao Estado e· á Prefeitura: -
e, sem esses elementos que me parecem preciosos, é provavel que p~-. 

deça de mais de uma deficiencia este estudo, como, sem os mesmos ele-
mentos, não posso ter opinião segura sobre a 2.8 questão formulada, re-
lativa á responsabilidade de quem deva pagar a Nicola, se o Estado ou 
a Prefeitura, ou ambos. Com os elementos constantes destes autos, assim 
mesmo deficientes, entretanto, concluo, com egurança, que o Conselho 
deve dar a sua aquiescencia á composição amigavel combinada entre 
Nicola, de um lado, e, de outro lado, o Estado de Minas ~ a Pre-

, r 
feitura. 

Informo ao Conselho que á mesma conclusão chegaram os seguin~s 
juristas-os dois advogados do Estado-Milton Campos e Heitor ~e 

Souza, cujos pareceres se encontram nos autos, o ex-conselheir.o Pedro 
Aleixo com quem me entendi para conhecer a sua opinião, porque, além 
de jurista, fez um estudo sobre a questão. Indaguei-lhe pelo telefone . ; 

como pensava, obtendo a resposta que adotaria o parecer do dr. advoga-
_do geral do Estado. ' 

Procurei tambem o relator deste processo, o ex-conselheiro Julio de 
Carvalho, entretanto, este não me deu a sua opinião por não ter guarda-
do as suas notas. Temos agora tambem a opinião do nosso presidente 
Noronha Guarany, jurista tambem ... 

O SR. NORONHA GUARANY:- Obrigado. 
O SR. LO~TO DE ABREU ... que é da mesma opinião. 
O SR. NORONHA, GUARANY : - Prescindi do processo da ação 

ordinaria e de certos detalhes a que V. Excia. se refere, porque baseei 
meu voto no parecer do então advogado geral do Estado, jurista bri-· 
lbante e defensor dos direitos do Estado, Sr. Dr. Mello Vianna, assim 
como do atual auxiliar do Sr. Dr~ Milton Campos. 

O SR. LOR~TO DE ABREU:- E' este o meu voto. 
(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. llorollha &aaraa~:- Continúa em discussão o pare-

cer. Como vota o Sr. 2.0 revisor? 

331 

O SR. ANNIBAL GONTUO: - Sr. Presidente, eu subscrevo integral-
mente os votos brilhantissimos de V . Excia. e de meu ilustrado colega, 
u. Cons. Lorêto de Abreu. 

-Ninguem mais tomando a palavra, encerra-se a discussão, sendo 
aprovado o parecer e adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho Consultivo é de parecer que seja feita a compostçao of-
lerecida pelo sr. Pedro Nicola e encaminhada ao Governo do Estado por 
intermedio do Prefeito de Cambuquira. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final . 

Ordem do dia 

O Sr. Noronha G•araa~: -Não havendo mais nada a se 
tratar, designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE:- A regimental. 
SEGUNDA PARTE :-Discussão das materias que, devidamente re-

latadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

Levanta-se a sessão. 

BIBL I OTE CA 

·~ 
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100.a sessão ordinarla, aos 4 de Março de 1933 

PRESIDENTE: - Sr . Noronha Guarany. 
SECRETARIO: - Sr. Socrates Alvim. 

SUMARIO a -Acta. - Expediente. - Parecer final n. 155 (Indenização a Pedro 
Nicola). - SEGUNDA PARTE. - Requerimento de Theotonio CaJdei~ 

ra e outros. - Relatorio e parecer do sr. Lorêto de Abreu.- Discus-
sao. - Conclu1So. - Pagamento de adicionaes ao sr. Arcadio do 
Nascimento Moura . . ;- Relatorio e parecer do sr. Israel Pinheiro. ~ 
Discussão. Conclusa.o. - Pagamento de adicionaes ao sr. José 
Gonçalves do Couto. - Relatorio e parecer do sr. P. Marta Ma~ 

chado. - Discussão. - Conclusao. -Venda de terras devolutas (Peça 
n. 169). - Relatorio e parecer do sr. Julio Soares. - Discussão. -
Conclusão. - Ordem do dia. 

A' hora regimental comparecem os senhores Noronha Guarany, So-
crates Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Israel Pinheiro, Wema Ma-
galhães e P . Matté'. Machado, faltando com causa participada o sr. An-
nibal Gontijo. 

- Abre-se a sessão. 

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

Expediente 

O Sr. Soerates .A.lvim traz ao conhecimento do Conselho o 
seguinte expediente: 

Oficio 
Vendas de terras devolutas 

(PEÇA N. 0 174) 

SECRETARIA DA AGRICULTURA. - Diretoria geral. - Inspeto-
ria de Concessões e fiscalização de contratos. - N. 331. - Belo-Hori-
zonte, 2 de Março de 1933. 



336 CONSELHO CONSULTIVO DÕ 

Exmo. sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas 
Gerais. Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Esta~ 
do mediu com o intuito de vendel~as em hasta publica. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do dec. n. 20.348, de 29/ 
8/31, a venda de lotes cujas areas ultrapassem a 100 hectares, sempre~ 
via autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar des-
se Conselho aquela autorização, antes de levai-os a hasta publica. 

O lote ocupado por Martins Soares Pereira, no municipio de Jequi-
tinhonha, está situado em zona pastoril e, por isso, a sua area não ex-
cede á maxima para criação de que trata o art. 61, do dec. n. 8.201, 
de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia., e a seus 
dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta conside~ 
ração.-Carlos Luz, Secretario da Agricultura. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

Inspétorla de eoncessões e fiscalização de contratos 
Relação dos terrenos devolutos a que se refere o oficio n. 331, expedido ao 

Conselho Consultivo, em 2 de Ma rço de 1933 

• 
Nomes dos o cu- Lugar Distrito Municipio A'rea 

pantes 

Martim Soares Pe-

rei r a . . . . ... . . Marg. Corg, For-
Jequitinhonha 5.906.200,00m2 mosoeVoquim S. João Vigia 

Emidio Antonio 
Viana . . .. ....... Marg. direita Rio 

2.653.250,00m2 Jequitinhonha. " ~ " ~ 

Antonio Carlos 

Lima ......• •.••• Planície ,. ~ ,. ,. 4.405.250,()()m2 

Carlus Barbosa 
Lima. .. . ..... Marg. Corg. Sao 

4.648.250,00m2 Benedito. Salto-Grande 

lnspétoria de Concessões e Fiscalização de Cont~atos, 23 de fevereir!J de 1933.-
Benjamim Ferreira, 2.0

. oficial - Visto - Washington W. do Nasc1mento, che· 
fe. Visto - Alfredo Lobo, inspetor . 

O processo passa a constituir a peça n. 174, distribuída aos srs. P. Matta Ma-
chado, Wema Magalhães e Israel Pinheiro, respectivamente, relator, 1. 0 e 2. 0 re-
visores. 

f 

' 
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Oficio 

Abertu1·a de credito especial para pagamento de bonificação de 
campanha a oficiais e p1·aças da Força Publica. 

(PEÇA N.0 175) 
Secretaria de Estado dos Negocios do Interior, Belo-Horizonte, em 

3 de Março de 1933 . C/8/856. Consultando sobre a abertura de um 
credito especial de 1.380:000$000. 

Senhor Presidente o demais Membros do Conselho Consultivo, Ve~ 
nho consultar a V. V. Excias. sobre a possibilidade da abertura do 
credito especiel de ·mil trezentos e oitenta contos de réis ... . . .. . . 
(1. 380:000$000) e que se refere o incluso decreto, para pagamento 
de diferença de vencimentos (bonificação de campanha) concedida pelo ,. 
Governo do Estado á oficiais e praças da Força Publica, durante o 1.0 

semestre do corrente ano, visto não ter sido essa despesa incluida no 
orçamento em vigor . 

Reitero a V. V. Excias. os protestos de meu elevado apreço e dis~ 
tinta consideração. - O Secretario do Interior, Gustavo Capanema. 

Ao sr. Presidente e demais Membros do Conselho Consultivo.-Ca-
pital . 

Minuta de d ecreto a q'u,e se refere o oficio supra 
Palacio da Presidencia do Estado de Minas~Gerais. Pela Secretaria 

do Interior. 

Decreto n. 

Abre um credito ~special de 1.380 :0C0$000 para p agamento, duran-
te o 1.0 semestre do corrente ano, de diferença de vencimentos a ofi-
ciais e praças da Força Publica do Estado. 

O Presidente do Estado de Minas-Geraís, usando das atribuições 
que lhe confere o Dec. n. 19.398, de 11 de Novembro de 1930, do 
Governo Provisorio da Republica, resolve abrir um credito especial de 
1.380:000$000 (mil trezentos e oitenta contos de réis), para pagamento, 
durante o 1 . 0 semestre do corrente ano, de diferença de vencimen·tos a 
oficiais e praças da Força Publica do Estado . 

Os Secretarios de Estado dos Negocios do Interior e das Finanças 
assim o tenham entendido e façam executar. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Herizon~ 
te, aos de Fevereiro de 1933. 
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Secretaria de Estado dos Negocios do Interior -
Memorandum 

A bonificação concedida a officiaes e praças da Força Publica foi 
instituída, a titulo precario, no Governo Antonio Carlos, em agosto de 
1930, eM attenção ás vigilias constantes de todos os elementos da For-
ça e aos serviços extraordinarios a que foram obrigados devido á situação 
anormal por que passava o Estado. Essa bonificação correspondia a 
1/4 dos vencimentos dos officiaes e praças. 

Deflagrada a revolução de outubro, e perdurando os motivos 
que determinaram a bonificação, o governo concordou em que conti-
nuasse ella a ser paga. Mas a situação financeira do Estado era má, 
e aggravou-se principalmente, com o advento da revolução. Resolveu, 
então o Governo do Estado, que se mantivesse a bonificação pela me-
tade, ou na proporção de 1/8 dos vencimentos dos militares. 

Normalizada que foi a vida politica do Estado, achou o governo 
que devia continuar a manter a bonificação. na proporção de 1/8, a 
partir. do meiado de 1932 em diante, tendo em conta que a Força Pu-
blica é, das corporações congeneres do Brasil, a menos remu-
nerada. • 

Assim, emquanto a Força Publica de 
do Rio de Janeiro, bem como a Brigada 
Sul percebem vencimentos iguaes . aos do 
percebe quasi a metade. 

S. Paulo e a Policia Militar 
Militar do Rio Grande do 

Exercito, a Força Mineira 

A tabella de vencimentos do Exercito, como da F. Publica de S. 
Paulo e da Policia Militar do Di~tricto Federal é a seguinte: 

Coronel . ........ .. ........ . .. . .. . . 
Tenente-Coronel . . ...... ... .. ....... . . 
Major .... . . . . .. . ·.· . .... .. · ... . . .. · · .. 
Capitão . .... ........ . .... .. .. . .. .... . 
1.0 Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 
2.0 Tenente ..... . .. · · · · · · · · · · · • • · · · · 
Aspirante .... .. .... .. .. .. .... . ...... . 

Força Publica de Minas 

Coronel ........... . .. . .... . , . ...... . 
Tenente·Coronel ... . ... · · · ·, ...... . . . 

3:000$000 
2:500$000 
2:000$000 
1:500$000 
1:000$000 

750$000 
700$000 

2:166$666 
1:300$()00 

• • 
• 

• 
f .• 
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Major . . .. . . ......... · · · · • • · • .. . .. .... . 
Capitão ....... . .... . ... ........ . ... . 
1.0 Tenente . .. ... · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · 
2.0 Tenente.··· . . · · · · · · · · · • ... · · · · · · · · 
Aspirante.............. . . . . . . .. .. ... . 

1:000$()00 
850$000 
700$000 
650$000 
500$000 
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(Convem notar que a differença de vencimentos de um coronel da 
F. Publica de Minas para os vencimentos de tenente-coronel é clama-
rosa). 

A differença resalta flagrante. Si se fosse estabelecer o criterio de 
remuneração por serviços, é fóra de duvida que á Força Publica de 
Minas tem cabido um pesado onus de trabalhos. Policiando um vasto 
territorio, combatendo ao lado do Exercito, como reserva delle, sem 
comtudo perceber as vantagens que os elementos destes sempre fruem, 
colocada em situação moral muito inferior, parece que por tudo isso o 
governo entendeu que devia manter a bonificação, que ora constitue 
objecto de estudo do Conselho Consultivo do Estado. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 175, distribuída aos 
srs. Israel Pinheiro, Noronha Guarany e Julio Soares, respectivamente, 
relator, 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Prefe:tura Municipal do Prata, Estado de Minas-Gerais-N. 413-
Prata, 23 de Fevereiro de 1933. 

Exmo. Sr. Dr. Secretario do Conselho Consultivo do Estado de Mi-
nas-Gerais.-Belo-Horizonte-Saudações. 

Com o presente, tenho o prazer de acusar o recebimento do fascí-
culo dos «Anais • desse egregio Conselho referente ao mês de novem-
bro de 1932, cuja gentileza agradeço penhoradamente. 

Reitero a V. Excia. os protestos de elevada estima e consi-
deração. 

Saude e Fraternidade. 
O Prefeito-Edmutuio de Nouaes. 

-Inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O SR. NORONHA &UARANY:-Sobre a peça n. 152 trago o 
seguinte: 
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Parecer n. 155 
Indenir~ação a Pedro Nicola 

(PEÇA N. 152) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em con-
sideração a peça n. 152, em que o sr. Presidente do Estado remete 
ao conhecimento deste Conselho o pedido de indenização de Pedro Ni-
cola, referente ao seu contrato que foi rescindido com a Prefeitura 
de Cambuquira, por acôrdo entre partes; e 

Considerando que Pedro Nicola desiste da ação que promove 
contra o Estado de Minas-Gerais pelo Juizo Secional Federal deste 
Estado, mediante o pagamento da quantia de Rs. 82:000$000 (oi-
tenta e dois contos de réis); 

Considerando ainda que, pela sua proposta, o mesmo Pedro Nico-
la se obriga ao pagamento de todas as custas do processo; 

Considerando finalmente, que o Advogado Geral do Estado opinou, 
em seu parecer, pela aceitação da proposta, que é conveniente aos 
interesses dos cofres publicas estaduais, resolve o Conselho Consul-
tivo do Estado, após os debates sobre o assunto, dar a sua acquies-
cencia á composição ojerecida por Pedro Nicola e encaminhada pelo 
Sr. Prefeito de Cambuquira. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais, aos 4 de Março de 1933. 

Noronha Guarany, presidente e relator. 
-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os 

srs. conselheiros presentes, tendo sído voto vencedor o do sr. Conse-
lheiro Annibal Gontijo. 

- Devolva-se a peça, acompanhada do pdrecer e relataria, ao sr. 
Presidente do Estado. 

Segunda parte da Ordem do Dia 
Requerimento de Theotonio Caldeira e outros 

(PEÇA N. 160} 

O Sr. Noronba Guaraay: Na segunda parte da ordem do 
dia está, em primeiro lugar, a discussão da peça n. 160, sobre um pe-
dido do sr. Theotonio Caldeira, pedido esse reforçado pelo Dr. Hono-

• .. .. 

• 
• .. 

·-. 
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rio Hermeto Corrêa da Costa e outros, no sentido de ser suprimida a 
clausula «para fins industriais•, atribuída a diversos lotes do quarteirão 
19 da nona secção urbana. 

E' relator da peça o sr. Conselheiro Lorêto de Abreu, que tem a 
palavra . 

O Sr. Lorêto de Abreu: -E' este o meu relataria {lê): 

Relatorio 

Minha a numeração a lapis de fls. 
A fls. 6 Theotonio Caldeira Tavares requer ao Prefeito-o cancE--

lamento da clausula restritiva-para o fim de industria •- da escritura 
de fls. 15-com que pelo seu antecessor-vendedor-José Carlos Xavier 
adquiridos diretamente da Prefeitura os lotes 4, 5, 6, 8, 10 e 12 Q. 19 da 
IX secção urbana. A fs . . 17, o dr. Honorio Hermeto Corrêa da Costa e 
outros representão á Prefehura contra a construção de industrias nos 
lotes dos quarteirões entre as ruas Santa Catarina, S. Paulo, Alvares 
Cabral e Bernardo Guimarães, alegando como Caldeira, que taes lotes 
são da zona residencial, onde o estabelecimento de industrias quebra-
ria a harmonia de suas lindas construções. Essa representação está, as-
sim, reforçando o pedido de Caldeira. Embora nenhuma referenda es-
pecial da parte dos funccionarios da Prefeitura aos lotes dos Q. Q. da 
representação acima delimitados, pois todos elles se referem, em suas 
informações aos lotes referidos e constantes do pedido de Caldeira, é 
bem certo, ent.tetanto, que, implicitamente, os mesmos funcionários 
admittem a existencia de lotes nesses Q. Q. gravados com a aludida 
clausula. A fls. 2 o officio da remessa do Secretario da Prefeitura-se-
guido de uma exposição datilografada- sem assinatura (fls) 3 e 4) que 
o mesmo Secretario informa ter sido enxertada nestes autos depois da 
saída desses da Prefeitura, o que está a indicar que uma tal exposição 
não representa o pensamento do Prefeito. 

Mandei juntar aos autos essa informação redigida por esse funcio-
naria ·sob minha consulta. 

A fls. 8, 18, e 23-25 a 28-In formações de funcionarias da Pre-
feitura pedidas pelo Prefeito. A fls, 12 a 15-2 escripturas com que Cal-
deira instruiu o seu requerimento, sendo a primitiva (fls. 15) a que con-
tem a clausula restritiva de construção de industrias. A fls. 9 o parecer 
do Advogado da Prefeitura-De. Sete Camara que lerei por sua signi-
ficação para o caso, o qual é pelo indeferimento do requerimento re-
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ferido de Caldeira, salvo uma composição que poderia ser combinada, 
a juizo do Prefeito, de vez que o deferimento, sem a composicão com-
pensativa, viria abrir precedente de consequencia grave em favor de 
muitos beneficiados com lotes adquiridos a preços inferiores, para fins 
industriais. 

Dos autos, e especialmente, do 1.0 despacho do Exmo. Sr. Prefeito 
Luiz Penna, a fls. 24 se vê que o que pretendem Caldeira e outros 
é contra a legislação municipal; e muitas são, já, as leis municipaes e 
estaduais expedidas regulando a materia de que se trata, como se vê 
dos autos fls, 3-34 etc.). Em o 2.0 despacho a fls, disse o Exmo. Prefeito: 

«Os lotes, em apreço, foram vendidos para fins industriais e por 
isso mesmo independemente de hasta publica.-Rugularmente não podem 
ser destinados a outros fins. 

Os adquirentes não instalaram até hoje nenhuma industria, e agora 
pedem o cancellamento dessa clausula restritiva-alegando acharem-se 
os mesmos situados numa zona residencial.- As zonas residencial e in-
dustrial não se acham ainda devidamente delimitadas. 

Trata-se pois de uma nova concessão aos atuais proprietarios, que. 
feita, póde dar ocasião a muitos outros pedidos identicos. 

(Vide o parecer do sr. Advogado da Prefeitura no processo anexo). 
Sendo uma concessão, •não póde ser autorizada sem previa audiea-

cia do Conselho Consultivo. 
Assim, determino seja o processo enviado ao Egregio Conselho, 

cujo parecer invoco. 21-1-33.-0 Prefeito, Luiz Penna•. 

E' este o parecer do dr. Sette Camara, advogado da Prefeitura: 
«Exmo. Sr. Prefeito :-No meu sentir aos lotes cedidos para fim in-

dustrial não pode ser dado outro destino. 
Trata-se, aliás, de urna questão de grande alcance para a Prefeitura. 
São muitos os beneficiados com lotes adquiridos a preços inferiores, 

para fins industriais, e que, na verdade sempre acariciaram a pretensão 
de, futuramente, desonerar o terreno da clausula em que se ampararam. 

Ha mesmo quem tenha construido residencia particular em terreno 
assim onerado, como informou o dr. Diretor do Patrimonio, 

O deferimento do pedido de fls. viria, pois, abrir um precedente de 
consequencias graves para a Prefeitura. 

Sou, assim, pelo seu indeferimento, salvo uma compensação, que po-
derá ser combinada, a juizo de V. Excia. 

E' o que me parece. 

• 

• 

• 
.., .i; • " 
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• 
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Belo-Horizonte, 1 de Junho de 1931.-J. R. Sette Camara, Advo-
gado da Prefeitura». 

Considera, pois, ele que os interessados referidos estão pleiteando 
-com o pretendido cancellamento da clausula restritiva-uma conces-
são, um novo favor contrario á lei e de grave precedente . 

E, por isso mesmo, por se tratar de uma nova concessão mandou 
submeter o processado ao parecer do Conselho Consultivo. Ao sr. 
Conselheiro Annibal Gontijo, 1.0 revisor . 

Belo-Horizonte, 23 de Fevereiro de 1933 .-0 relator, Lorêto Ribeiro 
de Abreu. 

Parecer 

O Sr. Lorêto de Abreu:- O objéto da peça n. 160, como aca-
bamos de ver, é precisamente a eliminação da clausula cpara fim de in-
dustria» da escritura de venda de seis lotes do quarteirão 19 da IX Se-
cção Urbana, pedida pelo atual proprietario Theotonio Caldeira Tavares. 

Como elementos de decisão explico, ainda ao Conselho : que a es-
escritura de fls. 15, isto é, a escritura primitiva, é a de 30 de março de 
1926, sendo o preço de cada um dos seis lotes vendidos de 3:500$000, 
e o pagamento em seis prestações mensais e iguais a essa quantia, que 
perfaziam 21 :000$000, quantias, afinal, já todas pagas; que, de acôrdo 
com a lei n. 324 de 1927, por mim examinada, foi permitido pela Prefei-
tura a Xavier, que é o primitivo comprador desses lotes - é o antecessor 
de Caldeira- vender, como vendeu, com as mesmas condições e clau-
sula restritiva «para fim de industria» (clausula da citada escritura de fls. 
15) os mesmos seis lotes a razão de 8:000$000 cada um, um ano mais ou 
menos depois da primeira compra, que Xavier-o primeiro comprador -
regularisou a sua situação-e havia, efetivamente de regularisá-la, por-
que sem isso, sob a ameaça de caducidade, ninguem lhe compraria os 
lotes. 

O SR. P. MA TIA MACHADO:- Ele comprou por 3:500$000 e vendeu 
por 8:000$000 cada um desses lotes? 

O SR. LO~TO DE ABREU:-Sirn senhor. 
O SR. NORONHA GUARANY: - E com a mesma clausula? 
O SR. LO~TO DE ABREU:- Com a mesma clausula.-Até hoje a 

clausula •para fim de industria» está de pé, e o que eles teem agora em 
vista é justamente a eliminação dessa clausula. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO . - E qual o prazo para construcção nes-
ses lotes? 

O SR. LORÊTO DE ABREU : -O prazo é indefinido. 
G SR. NORONHA GUARANY: -Isso é importante, no caso 
O SR. LORÊTO DE ABREU:- Xavier, como disse, regula ri sou a sua 

situação, obtendo os favores da lei 310 de 1926, tendo assim, passado a 
pagar 240$400 por cada grupo de dois dos seis lotes, anualmen~e, ou o ;otal 
de 721$200, ainda anualmente. De modo que, ele, fazendo :sse acordo, 
ficou com o prazo prolongado indefinidamente. Isso, a part1r de l.o de 
maio d e 1929-data fixada para daí começarem esses pagamentos, por-
que o prazo legal seu para construir foi de dois anos; : êsscs _dois anos 
come de praxe, são, no caso, contados da data de 1. de maiO de 1924, 
quando a Prefeitura pôz agua na IX Secção Urbana de que se trata. Efe-
tivamente, a praxe é contar-se o prazo para edifica ão da data em que 
a Prefeitura cumpre seu dever pondo agua no terreno. Antes desse me-
lhoramento . . . 

O SR. NORONHA GUARANY: -Não se p ' de construir. 
O SR. LORÊTO DE ABREU ... não se póde construir. 
Agora, o meu voto :-entendo que o Conselho deve autorisar a Pre-

feitura a entrar em acôrdo com Caldeira, lavrada escritu ra de ratificação 
e retificação; ratificação, isto é, confirmação do negocio, e retificação-eli-
minada a clausula "para industrla• , mediante uma compensação razoa-
vel . Póde-se marcar o minimo dessa compensação· 

O SR. NORONHA GUARA1'1Y:- Póde ser feita até por arbitramento. 
O SR. LORÊTO DE ABREU :- Póde haver arbitramento, que é a 

fórma comum. 
O SR. NORONHA GUARANY ; -Parece mesmo que seria essa a 

formula mais aconselhavel. 
O SR. P. MATTA MACHADO:- Tomando-se por base o preço atual 

dos lotes das visinhanças, porque os lotes estão muito valorisados. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Podia-se tomar a diferença entre o 

preço pelo qual os lotes foram comprados e o preço atual... 
O SR. JULIO SOARES:- O preço min· mo atual. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO . . . - estabelecendo-se uma porcentagem 

sobre essa diferença. 
O SR. LORÊTO DE ABREU:- Parece-me que se deveria tomar como 

base o preço da ocasião da escritura. Esse preço é que deve regulaJ 
o negocio. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Como, porém, se poderá avaliar esse 
preço? 

• 

' • 
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O SR. NORONHA GUARANY:- A Prefeitura tem elementos para 
resolver o caso. 

O SR. JULIO SOARES:- Foram vendidos pela Prefeitura diversos . 
lotes naquella ocasião, de modo que ela dispõe dos elementos neces!;arios 
para fazer o calculo . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Naquela ocasião, quanto mais ou me-
nos poderiam valer esses lotes? 

O SR. LORÊTO DE ABREU :-Os preços variam muito. Os lotes 
foram vendidos por 3:500$000 cada um, conforme se verifica do pro-
cesso. Ora, em 1926, esses lotes, no quarteirão em que se acham colo-
cados deveriam valer mais ou menos 6 a 8:000$000 cada um. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Quer dizer, mais ou menos o dobro 
da quantia pela qual foram, vendidos. 

O . R. L R ~ TO DE ABREU :- 0 preço varia de lugar para lugar. 
O SR. NO ONHA GUARANY :-E' conforme a situação do lote. 
O SR. LORÊT DE ABREU :-Exactamente. 
O S '· ISRAEL PINHEIRO :-Atualmente, cada um desses lotes está 

valendo 15 a 20:000$000. 
O SR. LORÊTO DE ABREU :---Houve uma depressão forte no preço 

dos terrenos. 
Todos que estão ao par desse negocio calculam em uns 30 a 40 

0
/o ... 

O SR. NORONHA GUARANY: Houve desvalorização ? 
O SR. LORÊTO DE ABREU:... a desvalorização dos terrenos. De 

modo que próponho que se autorise o prefeito a eliminar essa clausula 
cpara industria • mediante uma compensação razoavel. Tal compensa-
ção, devida á Prefeitura, será da differença -como parece haver-entre 
os 3:500$000 da escritura de fls. 15-preço de venda de cada lote-e 0 
preço que poderia cada um deles alcançar em praça na ocasião da 
mesma escritura. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-V. Excia. acha que essa djferença 
deve ser paga integralmente ? 

O SR. LOR~TO DE ABREU :-Eu não sei si existe, de fato, dife-
rença. A minha impressão é que existe; entretanto, a Prefeitura verifi-
cará isso. 

O SR. NORONHA GUARANY :-Quer dizer que os proprietarios 
dos lotes que estão com_ este onus teríam de entrar com essa diferença 
para que, eliminada a clausula de industria, pudessem dispor dos mes-
mos á vontade 1 
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O SR. LORBTO DE ABREU :-E' verdade. 
Não convem onerar mais Caldeira, além dessa diferença e do o nus 

que já tem de pagar á Prefeitura-240$400 por grupo de dois lo-
tes dos seis, ou 721$200 por ano, a que se sujeitou indefinidamente para 
ter o seu prazo para construções, tambem indefinidamente dilatado, de 
vez que já regularisada a sua situação, como disse, ela já assim, relati-
vamente se estabilisou para ambas as partes, guiadas por criterios que 
lhes pareceram justos . De modo que a minha conclusão é esta, em ter-
mos genericos: acho que é de algum modo perigoso estar-se, num pa-
recer, descendo a detalhes que, ás vezes, encontram dificuldades de or-
dem pratica. 

Quanto á clausula de industria, penso que todos concordam em 
que seja a mesma eliminada. 

O SR. SOCRATES ALVIM :- De modo generico 7 
O SR. LOR:E:TO DE ABREU :-Não podemos, a meu ver, estabe-

lecer um plano generico. O Conselho deve examinar cada caso em 
particular. 

O SR. WERNA MAGALHÃES :- 0 pedido é para mais de um caso 7 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Estabelecido o precedente, o Prefeito 

I 

poderá, em todos os casos semelhantes, fazer ou não identica concessão. 
O SR. LORÊTO DE ABREU :-Seria uma formula generica, eviden-

temente mais comoda para o Conselho. Ha, porem, o seguinte: essa 
formula, talvez fosse de encontro ao Codigo dos Interventores ... 

O SR. NORONHA GUARANY :-Que manda ouvir o Conselho em 
cada caso particular. 

O SR. LOR:E:TO DE ABREU : .. . -que manda ouvir o Conselho sem-
pre que se tratar de uma concessão qualquer. 

O SR. NORONHA GUARANY :-Efetivamente é uma concessão. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Ou uma troca de concessões. 
O SR. LORÊTO DE ABREU :-Essa formula, como disse, eria 

muito comoda, mas contraria ao Codigo dos Interventores. 
O SR. JULIO SOARES :-Parece mesmo que formula identica se 

pretendeu aqui estabelecer quanto á venda de terras devolutas, não ten-
do sido, porém, adotada, por contrariar o Codigo dos Interventores, como 
diz o sr. Cons. Loreto de Abreu. 

O SR. NORONHA GUARANY ;-Tanto assim que o Conselho é ou-
vido a respeito de cada processo que se refere á venda dessas terras· 

4 • 

• 
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? ~R. LORE;TO DE ABREU :-Efeti 
Dr. Ribeuo Junqueira quando S . vamente, segundo ouví di?.er o 
d'd ' ecretano da A · 1 ' I o afim de ser concedida áq I S . gricu tura, fizera um pe-d ue a ecretana auto · -ven a de terrenos devolutas do Estado. risaçao generica para a 

O SR · NORONHA GUARANY. . 
possível atender- .-Pedido a que, entretanto, não foi 
mand . se, por ser contrario ao Codigo dos I 

a ser ouv1do 0 Conselho a . nterventores que 
O SR. LORE;To DE ABRE ~roposito de cada caso particular. 

meto aos srs. Conselhe' . U .-Em resumo, a conclusão que sub-Iros, e esta . auto . 
a clausula de industria pa a I . risar-se o Prefeito a eliminar _ · r os otes de que se t t . 
pensaçao razoavel á Prefeitura ra a, mediante uma com-

O SR. NORONHA GUARANY·-V 
mo dessa compensação ? ~ . . Excia. não quer fixar o mini-

O SR. LOR:E:TO DE ABREU . -E d d'f · ssa compensa -a I erença entre os 3:S00$000 d· . çao, como disse, será 
1 t a escntura-preço .:i d o e-e o valor que poderia d e ven a de cada 
ocasião da mesma escritura. ca a um destes alcançar em praça, na 

Não se pode estabelecer medida gene . 
melhantes. .. nca para todos os casos se-

O SR. ISRAEL PINHEIRO ·-E 
cular. . u me considero vencido nesse parti -

O SR. LOR:E:TO DE ABREU. _ 
dos Interventores. ···· por ser isso contrario ao Codigo 

E' este o meu parecer. 
(Muito bem! Mui to bem! 

Discussão 
O Sr. Noronha Goaraa)':-Está 

(Pausa). em discussão o parecer 
Não se acha presente o 1 o revi 

vota o sr. 2.o revisor? . sor, sr. cons. Annihal Gontijo. Como 

O SR. P. MATTA MACHADO·-Voto 
OS DEMAIS SENHORES CONSELHEIR de acordo .com o relator. 

mo modo, sendo, por isso adotad . OS se mamfestam do mes-' a a segumte 

nio 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que se atenda ao d' 
Caldeira, pedido esse reforçado pelo D H pe ~do do sr. Theoto-

r. onono Hermeto Corrêa 
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. u rimida a clausula «Para fins in~ 
da Costa e outros, no sentido de ser s p6 8 10 e 12 do Quarteirão 19, 
dustriais », atribuída aos lotes ns. : · 5, ' ~ compensação em favor da 
da IX Seção Urbana, estabele~e~ . o~seduifmença entre o preço da escri~ 

d r base mmtma a er Prefeitura, toma a P0 
. 3_500$000 cada um, e 0 preço que os 

tura dos referidos lotes, que e de . bli ao tempo da concessão 
mesmos lotes alcançariam em hasta pu ca, 
contida na referida escriptura. . . . 

-Volta o processo ao relator para redtgtr o parecer final. 

ad'•cionais ao sr. Arcadio do Nascimen-Pagamento de 
to Moura 

(PEÇA N. 167) 

. - a n 167' sobre a abertura de um E anunciada a discussao da peç ' d" . ·s da lei n 425 
• $OOO a pagamento de a ICtonai · ' 

credito especial de 960 ' par. M diretor do Grupo Escolar 
A d"o do Nascimento oura, . 

de 1906, ao sr. rca I al vra ao relator, que procede a lei~ 
de Pedra Branca, sendo dada a p a 
tura do seguinte: 

Relataria 

- Saude Publica consulta sobre a o Sr. Secretario da Educaçao e fi de pagamento de 
d"t c·al de 960$000 para ns 

abertura de um cre I o esp~ I Arcadio do Nascimento Moura, 
adicionais, nos termos da lei n. 425, ao sr. 

diret~r!~~~r~~o :;c~:~c~:s~e~:~u~::~~~r, devidamente informado e 

perfeitamente normal. 1 o revisor sr. canse-
Assim visto e relatado o processo, passo~o ao . ' 

lheiro Werna Magalhães. 
. t 21-2~33 -Israel Pinheiro, relator. Belo~Honzon e, · 

Parecer 

Israel Plnhelro:-Sr. Presidente, como 
O s:~ta de um caso inteiramente regulamentar, 

cesso se · t pedido de 
Conselho deve dar o seu assentimen o ao 
em debate. · ') 

E' esse o meu parecer. (Mui to bem . • 

no presente pro~ 
entendo que o 
que trata a peça . , 

' 
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Discussão 

O Sr. Noronha Guarany:-Está em discussão o parecer (pau-
sa). Não havendo quem queira uzar da palavra, creio poder anunciar 
a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o credito de 960$000 
para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, ao sr. Arcadio 
de Nacimento Moura, diretor do Grupo Escolar de Pedra-Branca. 

Submettida a votos, é a conclusão aprovada. 
-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

Pagamento de ad cionais ao Sr. José Gonçalves do Couto 
(PEÇA N. 168) 

E' anunciada a discussão da peça n. 168, sobre a abertura de um 
credito especial de 1:412$000, para pagamento de adicionais da lei n. 
425, de 1906, a José Gonçalves do Couto, diretor do Grupo Escolar 
de Muriaé, sendo dada a palavra ao relator que procede a leitura do 
seguinte: 

Relataria 
José Gonçalves do Couto, Diretor do Grupo Escolar de Muriaé, 

contando mais de 30 anos de serviços ao Estado, requereu ao Sr, Se-
cretario da Educação o pagamento da gratificação adicional a que tem 
direito, na conformidade das leis estaduai" numeras 375 e 425. 

Provado o seu exercido no magisterio publico do Estado, durante 
30 anos, 2 mezes e 12 dias, até 30 de Setembro de 1931 , o Sr. Secre-
tario da Educação deferiu o pedido, reconhecendo seu direito aos adicio-
nais, para cujo pagamenta torna-se necessaria a abertura de um credi-
to especial da importancia de Rs. 1:412$000. 

Assim relatado, passo o processo ao Sr. Conselheiro Dr. Julio Soa-
res, primeiro revisor, P. Matta M achado, relator. 

Parecer 

O Sr. P. Matta Macbado:-Sr. Presidente, parece-me 
sado pretender justificar a materia em debate. 

escu-
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Cõmo V. Exa. sabe, trata-se de um pedido do dr. Secretario da 
Educação e Saude Publica no sentido de ser aberto um credito especial 
de 1:412$000, para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, ao 
sr. José Gonçalves do Couto, diretor do Grupo Escolar de Muriaé. 

Trata-se de um assunto inteiramente legal, pois, juntamente com 
o pedido, do dr. Secretario da Educaçãe vem uma certidão em a qual 
se vê que o requerente tem o exercício exigido pela lei, para percepção 
dos adicionais que solicita; atualmente conta 30 anos, 2 mezes e 12 dias 
de serviço. 

Sou, pois, de opinião 
(Muito bem) 

que se deve aprovar o credito solicitado. 

Discussão 

O Sr. Noronha Guarany:-Está em discussão o parecer (pau-
sa). Não havendo quem queira tomar a palavra creio poder anunciar a 
seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se acquiesça quanto á abertura de 
um credito especial <;te 1:412$000, para pagamento de adicionais de que trata 
a lei n. 425, de 1906, ao sr. Jo&é Gonçalves do Couto, visto contar o 
mesmo mais de 30 anos de serviço, uma vez que o orçamento com-
porte tal de despesa. 

Submettida a votos, é a conclusão aprovada. 
-Volta o processo ao relator, para redação de parecer final. 

Venda de terras devolutas 
{PEÇA N. 169) 

Finalmente é anunciada a discussão da peça n. 169, sobre venda de 
terras devolutas no município de Jequitinhonha, sendo dada a palavra ao 
relator que procede a leitura do seguinte: 

Relatorlo 
Trata-se de um oficio do sr. Secretario da Agricultura pedindo autori-

zação para a venda, em hasta publica," de terras devolutas, já medidas e ava-
liadas, no município de Jequitinhonha e bem relacionadas num quadro 
anexo, discriminativo da situação e extensão de cada lote. Para 2 deles, l t 
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de áreas, maiores, acompanham as declrarações de «zona pastoril, exigi-
das pelo regulamento de terras em vigor . 

Assim relatada passo a peça ao sr. conselheiro Noronha Guarany. 
Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 1933.-Juli o Soares, relator. 

Parecer 
O Sr . .Julio Soares : - A presente peça, como se vê ocupa-

se de um asunto, já largamente discutido e ventilado nesta Casa -a 
venda de terras devolutas por processos perfeitamente legais e esclarecidos 

· em disposições regulamentares. O Conselho só tem tido decisões favora-
veis para casos dessa natureza. 

Estando o oficio do sr. Secretario da Agricultura acompanhado de 
um minuncioso quadr~ explicativo e de dados justificativos para os lotes 
de áreas maiores, penso EJUe o Conselho, coerente com as suas deli- . 
berações anteriores nesta materia, deve conceder a autorização pedida 
pelo sr. Secretario da Agricultura. 
(Muito bem) 

Discussão 

O Sr. Noronha Guarany:-Está em discussão o parecer (pau-
sa). Não havendo quem queira uzar da palavra creio poder anunciar 
a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se defira o pedido constante do oficio 
do Sr. Secretario da Agricultura, para venda de terras devolutas no mu-
nicípio de Jequitinhonha, visto se achar o mesmo de acôrdo com as 
formalidades legais. 

Submettida a votQs a conclusão é aprovada. 
-Volta o processo ao relator, para a redação do parecer final. 

Ordem do dia 
O Sr. Noronha Guarany:-Nada mais havendo a se tratar 

designo para a proxima sessão esta ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE:-Discussão dos processos que, devidamente re-

latados e revistos, forem enviados á Secretaria do Conselho com a an-
tecedencia regimental. 

-Está encerrada a sessão. 
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101.a sessão ordinaria aos 7 de março de 1933 

PRESIDENTE:-Sr. Noronha Guarany: 
SECRETARIO: Sr. Socrates Alvim. 

SUMARIO:-Ata.-Expediente-Pareceres finais - N . 156 (Pagamento de adicio-
nais a José Gonçalves do Couto)-N. 157 (Requerimento de Theoto-
nio Caldeira e outros)-N. 158 (Pagamento de adicionais a Arcadio 
do Nascimento Moura)-SEGUNDA PARTE-Venda de te rras devo-
lutas-Relatorio e parecer do Sr. Socrates Alvim- Discussao-Con-
clusao-Ordem do dia . 

A' hora regimental , é aberta a sessão, com a presença dos srs. No-
ronha Guarany, Socrates Alvim, Lorêto de Abreu, Werna Magalhães, 
Julio Soares, Israel Pinheiro e P Matta Machado . 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o sr. Annibal Gontijo. 

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

Expediente 
O Sr. Socrates A.lvim traz ao conhecimento do Conselho o 

seguinte expediente: • 
Representação 

-De Jorge Bezerra, oficial de justiça da comarca de Uberlandia, 
pedindo a creação de um lugar de zelador do Forum daquela cidade e a 
consignação de verba orçamentaria para o serviço de limpeza do refe-
rido edifício. 

Dirija-se ao Governo do Estado. 

Apresentação, Aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. P. Matta Maehado, relator da peça n. 168, apresenta 
como final o seguinte 

Parecer N. 156 
Pagamento de adicionais a José Go?tçalves do Couto 

(PEÇA N. 168) 

O Conselho Consultivo, tomando em consideração o oficio em que 
o Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica, consulta sobre a aber-

l 
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tura de um credito na importancia de Rs. 1:412$000, correspondente á 
gratificação adicional a que tem direito o Sr. José Gonçalves do Couto 
Diretor do Grupo de Muriahé, e, verific~ndo a legalidade do pedido, em 
face da lei e dos documentos que acompanham o processo, é de pare-
cer que deve ser aberto o respectivo credito, na importancia supra de 
Rs. 1:412$000. 

S. S. do Conselho Consultivo, 7 de Março de 1933.- P. Matta 
Machado, relator 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os 
senhores conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr . 
Secretario da Educação e Saude Publica. 

Parecér N. 157 
R equerimento de Teotonio Caldeira e out1 os 

(PEÇA N. 160) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos - peça n. 160 submeti-
dos ao exame deste Conselho- Pela Prefeitura do Municip"o de Belo-
Horizonte e, adotado o relatorio inicial como parte integrante: 

Considerando que ao Conselho, apenas, cabe se pronunciar sobre a 
eliminação da clausula restritiva "para 1."ndustria" da escritura de fls· 
15 com a qual adquiridos da Prefeitura, fóra de hasta publica, os lotes 
4-5-6-8-10 e 12, quarteirão 19 da IX secção urbana, de vez que é 
este o objeto preciso do pedido em exame de Theotonio Caldeira Ta· 
vares, o atual proprietario dos mesmos lotes e por compra de José Car-
los Xavier que, por sua vez, anteriormente, fôra quem adquirira, dire-
tamente, da Prefeitura os mesmos lotes pela mesma escritura de fls . 15, 
assim, gravados com a mesma clausula; 

Considerando que fóra deste objeto, o que se pode pretender é um 
plano de reforma da legislação da Prefeitura, sobre concessão de lotes 
para industrias e localização, ainda, não feita, nesta Capital e de conve-
niencia publica e particular das zonas industrial e residencial, plano que 
á Prefeitura cabe projetar, oportunamente, e submete-lo a este Conselho; 

Considerando que a representação a fls. do dr. Honorio Hermeto 
Correia da Costa e outro não conclue por nenhum requerimento preciso 
e distinto do mesmo pedido de Caldeira; e, pois, só pode ser recebido 
como reforço do mesmo pedido de Caldeira; 
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Considerando que procedente o mesmo pedido de Caldeira porque 
estabelecimentos industriais, em zonas residenciais, são evidentemente 
incovenientes sob mais de um aspeto, como o da estetica, da higiene 
e do socego das famílias; 

Considerando que os ditos lotes - adquiridos, fóra de praça ou 
hasta publica, o foram a 3:500. 000, cada um, quando deveriam, em pra~ 
ça, alcançar preços superiores em virtude não só de sua boa localiza-
ção como dos preços correntes de hasta publica, em 1926, data da es~ 
critura de fls. 15; 

Considerando que em virtude e consequencia de acordo entre a 
Prefeitura e Xavier - 1.0 comprador dos mesmos lotes e, pois, anteces~ 
sor de Caldeira - o atual proprietario, já este se acha onerado com o 
pagamento global de 721$200, por ano, estabelecido pela lei n. 310 de 
1926, nãv convindo onera-lo a mais, sinão com a diferença minima en-
tre os 3:500$000 referidos e o preço, amaior, que poderiam os mesmos 
lotes ter alcançado, em praça, na mesma data da escritura de compra de 
fls. 15; e ainda porque: 

Considerando que a participação exclusiva do adquirente nos lucros 
da valorização e nos prejuizos da desvalorização das cousas alienadas 
é não só de praxe inveterada como decorrente de nossa legislação mu-
nicipal e de direito privado, e', até familiar aos homens de negocias , 
não se devendo, portanto, conceder á Prefeitura, sinão tão somente, a 
Caldeira qualquer valorizacão dos mesmos lotes posterior á primeira 
aquisição de 1926 (escritura referida de fls. 15), conclue o Conselho por 
autorizar a Prefeitura a entrar em composição com Caldeira, mediante 
escritura de ratificação e retificação, em que em troca da eliminação da 
clausula referida e restritiva "para 'industria", receba a Prefeitura a 
compensação mínima da diferenca entre os 3:500$000 referidos e o preço 
a maior, que os ditos lotes poderiam ter alcançado, se vendidos em pra-
ça, na mesma data da primeira escritura de aquisi~ão entre partes - a 
Prefeitura e Xavier (Us. 15), salvo, sempre, o arbitramento , falho o acor-
do direto. 

Belo~Horizonte, 4 de Março de 1933. Loreto Ribei1 o de Abreu 
relator. 

O parecer é aprovado e logo depois assinado por todos os srs. con ~ 
selh.eiros presentes. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. Pre~ 
feito da Capital. 

• 
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Parecer N. 158 
Pagamento de adicionais a Arcadio do Nascimento llfoura 

(PEÇA N. 167) 

O Conselho Consultivo depois de devidamente examinado o pedido 
do Sr. Secretario da Educacão e Saude Publica , sobre a abertura de um 
credito especial de 960$000, para fins de adicionais, nos termos da lei n. 
425. ao sr. Arcadio do Nascimento Moura, diretor do Grupo Escolar de 
Pedra Branca, é de parecer que seja aberto o mesmo credito. 

Belo-Horizonte, 7 de Março de 1933. - Israel P in heiro, relator. 
O parecer é aprovado e depois assinado por todos os senhores 

conselheiros presentes. 
Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. Se-

cretario da Educaãço e Saude PubliGa. 

Segunda parte da ordem do dia 
Venda de ter1 as devolutas 

(PEÇA N. 172) 
O Sr. Noronha Gnarany: - Da segunda pari da ordem do 

dia apenas consta a discussão da peça n. 172, sobre a venda de terras 
devolutas, situadas nos municípios de Jequitinhonha e Teofilo Otoni. 

Tem a palavra o relator, Sr. Conselheiro Socrates Alvim. 
O Sr. Soerates A.lvim: - Meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorlo 

O Sr. Secretario da Agricultura, em oficio n. 228, de 20 de Feve-
reiro corrente, solicita a necessaria aquiecencia do Conselho Consultivo 
para que possa vender em hasta publica os lotes de terras devolutas 
constantes da relação junta ao referido oficio, situadas no município de 
Jequitinhonha exceto o ultimo lote da relação, que é situado no municí-
pio de Teofilo-Otoni. São requerentes dessas terras os srs. Clemente 
Lisbôa, Custodio de tal, Eugenio Rodrigues dos Santos, Bento Mendes 
de Oliveira, Herculana Maria do Nascimento e Filhos, José Antonio 
Gonçalves, Zeferino Gomes de Deus, Ramiro Pereira da Silva, Benedita 
Maria Porto, Antonio Sergio e Jacinto M. Silva, Emanuel Campos e Antonio 
Brito, Florentino Vieira de Ag ' illar, José Côrtes Duarte, Propercio de Fi~ 
gueiredo, Euzebio dos Santos, Deolino Soares e Zeferino Moreira Meireles. 
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Todos os lotes têm mais de 100 hectáres cada um, donde o pedido 
de autorização a que se refere a letra e, art. 1 O do decreto n. 20.348, de 
29 de agosto de 1931. Nenhum deles, porém, excede as áreas estabe-
lecidas no art. 61 do decreto n. 8.201, de 31 de janeiro de 1928, que re-
gula a venda de terras devolutas no E't do. Os lotes requeridos pelos 
srs. Ramiro Pereira da Silva (11.787.250 m2), Antonio, Sergio e Jacinto 
M. Silva (18.422.000 m2), e José Côrtes Duarte (10.381.000 m2), que ex-
cedem a 500 hectares cada um, são muito inferiores, porém, ao maximo 
de 4.000 hectares ou 40.000.000m2 estatuído no referido Regulamento 
do Serviço de Terras do Estado de Minas-Gerais (decreto 8.201, de 1928), 
para o caso de terras pastoris, no qual se enquadram segundo informa, 
no aludido oficio 228, o sr. Secretario da Agricultura. 

Assim relatados, passo o processo ao 1." Revisor Sr. Conselheiro 
Werna Magalhães.- Bello Horizonte, 22- 2- 1933. - Socrates A lvim, 
relator. 

Parecer 

O Sr. Socrntes .A.Ivim:- Os lotes de terras devolutas constan-
tes da peça n. 172 estão em identicas condições ás de muitos outros 
cuja venda o Conselho Consultivo tem autorizado, de acordo com a lei 
e com os interesses do Estado, que precisa colonisar regularmente seu 

• grande e valioso patrimonio de terras devolutas, hoje tão mal utilisadas 
pelos inumeros posseiros, que depredam mais do que aproveitam o-s ter-
renos por eles ocupados. Milhares de trabalhadores rurais deixam anual-
mente o nosso Estado em busca de terras novas para comprar. São cen-
tenas de contos de réis que Minas perde todos os anos, só porque os 
poderes publicas não encontraram ·ainda um meio pratico de medir, di-
vidir e vender anualmente milhares e milhares de lotes de terras agríco-
las a esses conterraneos. Os nossos valorosos coestaduanos que con-
tribuíram eficazmente para a creação da maravilha cafeei ra de São Pau-
lo , Paraná, Espírito Santo, e lançam agora extensos cafe ais em Goiás 
e Mato-Grosso, bem podiam ter erguido aqui mesmo no Rio Doce, São 
Mateus, Arassuaí e Jequitinhonha essas maravilhosas riquesas, si o Go-
verno puzesse ao seu alcance, no momento oportuno, as terras virgens 
por eles reclamadas, que possuímos como ninguem. Precisamos realizar 
sem descanço a politica de radicação do homem ao solo patrio. Assim 
pensando, entendo que o Conselho deve aquiecer á venda solicitada pelo 
Sr. Secretario da Agricultura, das terras devolutas constantes da peça n.172. 

(Muito bem! Muito bem!) 
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Discussão 

-Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é 
o mesmo aprovado, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se permita a venda dos terrenos de-
volutas situados nos municípios de Jequitinhonha e Teophilo Otoni, a que 
alude a peça n. 172. 

-- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
, 

O Sr. Noronha Guarany: -Nada mais havendo a se tratar, 
designo para a proxima sessão esta ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE: - A regimental. 
SEGUNDA PARTE: - Discussão das peças que devidJ.mente reJa-

relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

102.a sessão ordinaria, aos 11 de Março de 1933 

PRESIDENTE:- Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO: -- Sr. Socrates Alvim. 

SUMA~UO; - Acta . - Expediente . - Communicaç :'í o do Sr. Werna Maga-
lhães . -Pareceres finaes - N . 159 (Venda de terras devolutas. 
Peça n. 169) - N 160 (Venda de terras devolutas. Peça n. 
172) - SEGUNDA PARTE- Venda de terras devolutas. (Peça 
n. 173) - Relatorio e parecer do sr . Israel Pinheiro . - Dis-
cussão. - Conclusão. - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Loreto de Abreu, Julio Soares, Israel Pinheiro, Werna 
Magalhães e P. Matta Machado, faltando com causa justificada o sr. An-
nibal Gontijo. 

Abre-se a sessão. 
Ata 

E' lida e aprovada, sem obsetvações, a ata da sessão anterior. 
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Exp-ediente 

O Sr. Socrates A.lvim apresenta o seguinte expediente. 

Oficio 

Pagamen to de a'Uc ionaes a Jo ·é dos Passos Mme :"ra 

(PEÇA N. 176) 

- Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais - Belo-Hori-
zonte, 11 de Março de 1933. - N. 124. - Senhor Presidente do Conse-
lho Consultivo.- Tenho a honra de remeter a V. Ex. o processo n. 
1.503/315, desta Secretaria, no qual se trata da abertura do credito es-
pecial~ da importancia de 313$300, para pagamento dos adicionais a que 
tem direito o servente efetivo da Imprensa Oficial, José dos Passos Mo-
reira. 

Pedindo a V. Excia. , em nome do Sr. Presidente do Estado, que 
obtenha, a respeito, o parecer desse Egregio Conselho, tenho a honra 
de reiterar-lhe os p rotestas de minha mais alta estima e consideração. -
José Bernardino Alves Junior, Secretario das Finanças. 

I 

A Sua Excelencia o Senhor Doutor Cincinato Gomes de Noronha 
Guarany, muito digno Presidente do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas-Gerais. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr Secretario das Finanças do Estado de Minas-Gerais.- O 
abaixo assinado, servente titulado da Imprensa Gficial, com mais de trin-
ta anos de serviços prestados ao Estado de Minas Gerais, juntando a 
certidão comprobatoria do alegado, solicita a V. Excia, se digne con-
ceder-lhe os favores da lei n. 425, de ago .. o de 1906, para cujo fim pede 
a abertura do credito indispensavel para o cuprimento dos referidos fa-
vores.-P. Deferimento. 

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1932. - José dos Passos Mo-
reira. 

-0 oficio passa a constituir a peça n. 176, distribuída aos srs. Julio 
Soares, como relator, Noronha Guarany e Loreto de Abreu, como 1.0 e 
2.0 revisores, respectivamente. 
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Oficio 

Prefeitura Municipal de Paracatú -- Oficio n. ·47. - Paracatú, 5 de 
Fevereiro de 1933.- Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do 
Estado de Minas Gerais.- Presado senhor. -Tenho o grato prazer de 
acusar o recebimento de vosa precio a oferta, constante dos «Anais do 
Conselho Consultivo do Estado de Minas Gerais ". 

Sirvo-me do ensejo para enviar aos srs. Membros do Conselho 
Consultivo de Minas. 

Cordiais Saudações. - Quintino Vargas. -Prefeito . 
-Inteirado. 

Comunicação 
O Sr. Werna ~galhães comunica que, tendo nec: ssidade de 

se ausentar por alguns dias da Capital, deixará, por isso, de comparecer 
á varias sessões do Conselho. 

-Inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr . .Julio Soares apresenta o seguinte 

Parecer n. 159 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 169) 

O Conselho Consultivo depois de examinar o oficio n. 185 do Sr. 
Secretario da Agricultura relativamente á venda de terras devolutas no 
município de Jequitinhonha, relacionadas no quadro anexo discrimina-
tivo de sua situação e extensão o qual faz parte integran1e da pet;a n. 
169, é de parecer favoravel ao pedido do Sr. Secretario da Agricul-
tura. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 11 de Março de 1933.-
Julio Soares, Relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario da Agricultura. 
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O Sr. Socrates Alvlm apresenta o seguinte 

Parecer n. 167 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 172) 

O Sr. Secretario da Agricultura, nos termos do art. 10, letra e do 
decreto n. 20.348, de 29 de agosto de 1931 , solicita do Conselho Con-
sultivo a necessaria autorização para vender em hasta publica 17 lotes 
de terras devolutas situadas nos municípios de Jequitinhonha e Teofilo 
Otoni e constantes da relação que acompanha o oficio n. 288 de 20 de 
fevereiro proximo findo, relação que compreende os nomes dos diver-
sos ocupantes dos respectivos terrenos, a indicação dos municípios, 
districtos, lagares e áreas dessas terras. 

Os lotes em apreço têm mais de 100 hectares cada um, sendo que 
tres delles excedem a 500 hectares cada um. Nenhum, porém, atinge ao 
maximo de 4.000 hectares, limite extremo permitido pelo art. 61 do de-
creto n. 8.201, de 1928, no caso de venda a um unico adquirente, ou a 
cada adquirente de terras devolutas destinadas á exploração pastoril, hi-
potese na qual se enquadram os referidos lotes de áreas superiores a 

• 500 hectares, de a cordo com as informações prestadas pelo Sr. Secreta-
rio da Agricultura no mencionado oficio n. 288, de 20 de fevereiro findo. 
Não havendo, assim, motivo legal que se oponha á pretendida venda 
de terras devolutas, é o Conselho Consultivo de parecer que a mesma 
se efetue, dando para isso sua aquiescencia. 

Sala das Sessões, 11 de Março de 1933.- Socrates Alvim, re-
lator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os 
srs. conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario da Agricultura. 

2a parte da ordem do dia 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 173) 

O Sr. Noronha Guarany:-Na segunda parte da ordem do 
dia figura somente a discussão da peça n. 173, sobre a venda de ter· 

I 
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ras devolutas, situadas no distrito de Rubim, município de Jequiti-
nhonha. 

Tem a palavra o relator, sr. Conselheiro Israel Pinheiro. 
O Sr. Israel Plnbelro:-Meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorlo 

O sr. Secretario da Agricultura, em oficio n. 232, consulta o Con-
selho sobre a venda de lotes de terras devolutas situadas no municí-
pio de Jequitinhonha. 

Acompanha o requerimento um quadro discrimiuativo, com os no-
mes dos diversos pretendentes e áreas correspondentes. 

Por ele se verifica que nenhuma dessas áreas excede as especifi-
cações da lei. " 

Assim relatado, passo o processo ao 1. o revisor, Conselheiro No-
ronha Guarany. 

Belo-Horizonte, 7 de Março de 1933.-Israel Pinheiro, relator. 

Parecer 

O Sr. Israel Pinheiro :-Como se vê pelo relatorio, a peça n. 
173 refere-se á uma consulta do sr. Secretario da Agricultura ao Conse-
lho sobre a venda de lotes em terras devolutas, situadas no municipio de 
Jequitinhonha. 

O assunto já é por demais conhecido da Casa, havendo numerosos 
precedentes a respeito, o que dispensa qualquer justificação, tanto mais 
quanto nenhuma das áreas dos lotes referidos excede as especificações 
da lei. 

Meu parecer, portanto, é que o Conselho permita a venda dos ter-
renos relacionados na referida peça. 

Discussão 
-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adotada a 

seguinte 
Conclusão 

O Conselho é de parecer que se proceda á venda dos lotes de ter-
as devolutas situadas no municipio de Jequitinhonha, relacionados no 
oficio do sr. Secretario da Agricultura, que constituiu a peça n. 173. 

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

N rollha Guarany:- Não havendo mais n.ada a se 
O Sr. O - inte ordem do d1a: tratar, designo para a proxima s~ssao a segu 

PRIMEIRA PARTE - A reg. mental. · d mente rela-
p ARTE . -Discussão das peças que, deVI a 

SEG~A . . a das á Secreta tia do Conselho com a ante-ta das e revistas, forem envi 
cedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

103.a sessão or nana, di . aos 14 de Março de 1933 

PRESIDENTE: -Sr. Noronha Gu~rany. 
SECRETARIO:_ Sr. Socrates Alvtm. 

f l n 161 (Venda de terras devolutas . SUMARIO : Ata- Expediente-Parecer ma . V d de terras devolu-
Peça n. 173) - SEGUNDA PABTE- en a p Matta Macha-

(p 174) - Relatorio e parecer do sr. . tas eça n. . 
do - Discussão - Conclusão - Ordem do dta. 

s srs Noronha Guarany, Socra-A' hora regimental, comparecem o . p· h . e p Matta Ma-
~ Ab u Julio Soares Israel m eJro · tes Alvim, Lorêto 'te re , . . , AnnibaJ Gontijo e Werna 

chado, faltando com cau a partiCipada os srs. 
Magalhães. 

_Abre-se a sessão. 

Ata 
t d sessão anterior. E' lida e aprovada, sem observações, a a a a 

Expediente 

•Jvlm traz ao conhecimento do Conselho o se-O Sr. Socrates -. 
guinte expediente : 

Oficio 

h Consultivo Estadual-N. 56-Estado de Santa Catarina-Consel o 
. 1. 3 de março de 1933. . 

Flonanopo IS, • C Ih Consultivo de Minas-Gerais. -
Exmo_ Sr. Secretario do onse o d em nome do Conselho 

b. to e pelo presente agra eço 
Acuso o rece tmen ' . d Conselho Consultivo, solicitados . d t Estado os Anais esse 
Consultivo es e •. . 43 d 19 de janeiro do corrente ano. a V. Excia., em nosso ofiCio de n. ' e 

• 
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Valho-me da oportunidade para apresentar a V. Excia., os meus 
protestos de alta estima e distinta consideração. - Armando Ferraz, 
secretario. 

-Inteirado. 
Oficio 

Bambu i, 8 de marÇO de 1933. - Exmo. Sr. - A1::usando recebidos 
os "ANAIS DO CONSELHO CONSULTIVO DO ESTADO DE MINAS-
GERAIS:., referentes aos mêses de outubro e novembro do ano p. p., cum-
pre-me transmitir a V. Excia. os meus agradecimentos por tão util oferta 

Servindo-me do ensejo apresento a V. Excia. os meus protestos de 
alta estima e distinta consideração.- Antonio Torres, Prefeito interino. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Cincinato Gomes de Noronha Guarany, D. D. 
Presidente do Conselho Consultivo de Minas-Gerais. 

-Inteirado. "' · 
Oficio 

Secretaria da Justiça e Negocias Interiores- Diretoria do Interior-
N. 573-Rio de Janeiro, 10 de março de 1933. 

Sr. Dr. Socrates de Faria Alvim.-Tenho a honra de acusar recebi-
do o oficio n. 22, de 12 de fevereiro ultimo, e agradecer, em nome do 
Sr. Ministro, a comunicação de terem sido eleitos o Presidente e o Se-
cretario do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

Apresento a V. Excia. os meus protestos de alta estima e distinta 
consideração. - Victor Numás, Diretor geral. 

-Inteirado. 
Oficio 

Venda d e terras devolutas 
(PEÇA N. 177) 

Secretaria da Agricultura -Diretoria Geral-Inspetoria de Concessões 
e Fiscalisação de Contratos N.375.-Belo-Horizonte, 13 de março de 1933. 

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 àe vende-las em hasta publica. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do decreto n. 20.348, de 
29/8/31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, se:m 
prévia autorisação do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
desse Conselho aquela autorisação, antes de leva-los a hasta publica. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia., e a seus 
dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. 
- Oarlos Luz, Secretario da Agricultura. 
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SECRETARIA. DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

Inspetoria de concess6es e fiscalização de contratos 
Relat.,ã '-' dos terrenos devolutas a que ·se refere o oficio n. 375, expedido ao Con-

selho Consultivo em 13 de março de 1933 

Nomes uos or.u-
pante~ 

Lugar iDistrito 

José Vi e i r a d o s Corrego do Pontal. Teofilo-Oto n i 
Santos. . . . . . . . . . . 

Joaquim Luiz Rosa Rio Preto . . . . . Carahnga 
Marcelino Conrado Marg. do corg. Oro- Verm.0 Velho 

da Silva e ouL. ta Funda ..... . 
José Joaquim da Corr~go da For-

Silva...... . . . . quilha ... .•.... . 
Pedro Luiz . .. Chumbo . . .. .... .. Chumbo 
Franz Pittelkow . . Corrego Laranja da Resplendor 

Terra . . .... . . . 
Jacob Schwenck . . Ex. - Colonia J 

Bueno . . .... . . . 
Cel. Augusto Coe- Marg. esq. do Rio 

lho .. . . ... . ..... . Doce . .. .. . . . . . 

Município Area 

Teofilo-Otoni 1.113.250,00m2 

Caratínga 1 .626 .500,00m2 
Raul-Soares 1 . 024 .125,00m2 

Patos 
Aimorés 

1.022.500,00m2 

1 . 306. 250,00m2 
1 . 232 . 000,00m2 

1 .674 .000,00m2 

1 . 244 . 750,00m2 

lnspétoria de Concessões e Fiscalização de Cont~ato~, 11 de ~arço 
0 
de _1 :33-

Visto, Washington W. do Nascimento, chefe . - BenJamim Ferreira, 2. ofiCial. -
Visto, Alfredo Lôbo, inspétor . 

-0 oficio passa a constituir a peça n. 177, distribuída aos srs. Lo-
rêto de Abreu, relator; Julío Soares e Israel Pinheiro, respectivamente, 
1.0 e 2.0 revisores. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
o Sr. Israel Pinheiro apresenta sobre a peça n. 171, o se-

guinte 
Parecer n. 171 

Venda de terras devolutas 

PEÇA N. 173 

0 Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, depois de exa-
minar devidamente o assunto de que trata o oficio n. !232 do sr. secre-
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tario da Agricultura, é de parecer que seja atendida a solicitação de S. 
Excia. para a venda dos lotes de terras devolutas relacionadas no qua-
dro anexo ao mesmo oficio. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Geràis , 
Belo-Horizonte, 14 de Março de 1933.-Israel Pinheiro, relator. 

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

-Foi voto vencedor o do sr. conselheiro Werna Magalhães. 
-Devolva-se a peça ao sr. Secretario da Agricultura, acompanhada 

do relatorio e parecer. 

2: parte da ordem do dia 
Venda de terras devolutas , 

·· (PEÇA N. 174) 

O Sr. Noronha Guarany:- Na segunda parte da ordem do 
dia figura apenas a discussão da peça n. 17 4, relativamente á venda de 
terras devolutas, situadas nos distritos de S. João da Vigia e Salto Gran-
de, município de Jequitinhonha. 

Tem a palavra o relator, Conselheiro P. Matta Machado. 
O sr. P. Matta Machado procede á leitura do seguinte 

Relatorio 
O sr. Secretario da Agricultura solicita autorisação deste Conselho 

para alienar, em hasta publica, alguns lotes de terras devolutas, perten-
centes ao município de Jequinhonha. 

Os lotes foram devidamente medidos, sendo que um, situado em 
zona pastoril, a sua área não excede a maxima para criação, nos ter-
mos da lei estadual, que regula a materia. 

Passo o processo ao sr. Conselheiro Werna Magalhães, primeiro 
revisor. 

Belo-Horizonte, 7 de Março de 1933. - P. Matta Machado, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. P. Matta Machado: -A peça n. 174 encerra um oficio 

do sr. Secretario da Agricultura, pedindo autorização para a venda de 
terrenos devolutos, pertencentes ao municipio de Jequitinhonha. 
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. 
Está o oficio devidamente, legalizado pelos documentos exigidos 

por lei, de modo que opino no sentido de ser concedida a autorização 
pedida pelo sr. Secretario. 

(Muitu bem !) 

Discussão 

-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adotada 
a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de pa recer que se permitta a venda das terras de-
volutas situadas nos distritos de S. João da Vigia e Salto Grande, mu-
nicípio de Jequitinhonha, conforme o pedido do sr. Secretario da Agri-
cultura, constante da peça n. 174. 

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

Ordem do dia 

O Sr. Noronha Guarany:- Não havendo mais nada a se tra-
tar, designo para a proxima sessão esta ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE- A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

104." sessão ordinaria, aos 18 de Março de 1933 
PRESIDENTE:- Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO:- Sr. Socrates AI vim. 

SUMARIO: Ata -Expediente- Comunicação - Parecer final n . 162 (Venda de 
terras devolutas. Peça n. 174) - Segunda parte- Pagamento de adi-
cionais a José dos Passos Moreira - Relatorio e parecer do sr. Julio 
Soares- Discussão - Conclusão - Ordem do dia, 

A' hora regimental comparecem os srs. Noronha Guarany, Socra-
tes Alvim, Julio Soares, Israel Pinheiro e P. Marta Machado, faltando com 
causa participada os sr. Annibal Gontijo e Werna Magalhães. 

-Abre-se a sessão. 

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

Expediente 
O Sr. Soerates A.lvim. traz ao conhecimento do Conselho o se-

guinte expediente: 

Oficio 
Isenção de impostos pleiteada pela Companhia Brasilei'ra de Tor-

'lefação e Moagem de Ca f é 
(PEÇA N. 0 178) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais. - Gabinete do 
Secretario. - Belo-Horizonte, 18 de março de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de ·Minas-
Gerais. -Em nome do sr. Presidente do Estado solicito de V. Excia 
que se digae submeter ao parecer do Egregio Conselho Consultivo o 
incluso processo, em que a Companhia Brasileira de Torrefação e Moa-
gem de Café, com séde no Rio de Janeiro e usina em Mathias Barbosa, 
neste Estado, pede isenção de impostos de exportação, com fundamen-
to no Decreto n. 9.537 de 23 de dezembro de 1929. 

Reitero a V. Excia . os protestos da minha mais alta estima,- José 
Bernardino Alves Junior, Secretario das Finanças. 

Requerimento a que se refere o officio supra 

Exmo. Sr. Dr. José Bernardino Alves Junior M. D. Secretario das 
Finanças. -0 abaixo assinado, representante da Compania Brasileira 
de Torrefação e Moagem de café com séde no Rio de Janeiro á rua 
Marechal Floriano n. 124, e usina de torrefação e moagem na Vila de 
Mathias Barbosa requer a V. Excia. isenção dos impostos de exporta-
ção, baseado no Decreto 9.537, de 23 de dezembro de 1929 e por se 
considerar dentro das condições estabelecidas pelo aludido decreto, 
como provam os inclusos documentos. 

Esta companhia, tendo uma grande produção não só de café tor-
rado em grão, como em pó, e tendo previsto o citado decreto a conve-
niencia de se estender tambem a torrefação, o que acontece com o café 
em pó, quando declara «Sobre a conveniencia de se implantar no Es-
tado a industria aperfeiçoada do beneficiamento, TORREFAÇÃO, e moa-
gem dos cafés de tipos baixos, usando de suas é_ltribuições, etc .. de-
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ereta Art. 1. o - b ): isenção dos impostos de exportação e taxa ouro· 
-Tendo sido entretanto decretada após a lei citada, a autonomia do Ins-
tituto Mineiro do Café, a qual atribuiu a est~ o direito sobre a taxa 
ouro, o abaixo assinado pleiteia dos favores da letra b do art. 1.0 ape-
nas a isenção dos impostos de exportação, favor este que só poderá ser 
pleiteado diretamente a V. Excia. em vista da autonomia do Instituto 
Mineiro do Café. 

Tratando-se de um pedido justo, ainda ser de grande alcance para 
o Município de Mathias Barbosa, que se vê no momento impulsionado 
por esta industria que tanto vêm facilitando a lavoura, permitindo des-
tarte o estimulo dos pequenos lavradores que vêm neste emprehendi-
mento a facilidade para a venda dos seus produtos. 

Por ser de Justiça, P. deferimento. Belo Horizonte, 13 de janeiro 
de 1933.-Manuel Q. Mou'ra da Camara. 

O processo passa a constituir a peça n. 178, distribuída aos srs. 
Noronha Guarany, relator, e P. Matta Machado e Socrates Alvim, res-
pectivamente, 1. 0 e 2. o revisores . 

Oficio 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais. -Gabinete 

do Diretor Geral do Tesouro . N. 20 Belo Horizonte, 14 de março 
de 1933 . 

Sr. Secretario do Conselho Consultivo do Estado de Minas -Gerais 
Acuso-vos o recebimento do volume dos Anais desse Conselho re-

lativo ao mêz de dezembro ultimo. 
Agradecendo-vos a gentileza da remessa reitero-vos os meus pro-

testos de elevada estima e consideração. Candido Naves Diretor Ge-
ral do Tesouro. 

Inteirado 

Oficio 

Prefeitura Municipal de Diamantina-N. 13-Diamantina, 13 de 
março de 1933. 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas-Gerais. Tenho a subida honra de comunicar a V. Excia. que, 
perante 0 Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca, tomei posse, em 11 de 
março atual, do cargo de Prefeito, em comissão, deste Município, para 

• 

·" 

ESTADO DE MINA~ -GERAIS 369 

o qual, em 25 de fevereiro de 1933, fui nomeado, por ato do Exmo. Sr. 
Dr. Presidente do Estado . 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia os meus protestos 
de elevada consideração e apreço. Arthur Eugenio Furtado-Prefeito. 

Inteirado, agradeça-se. 

Oficio 
De. d. Emilia Augusta de Salles Mendes, viuva do dr. Augusto Ri-

beiro Mendes, ex-jmz de direito da comarca de Andrelandia (Turvo) 
propondo vendet ao Estado a blibioleca que pertenceu a seu finado ma-
rido. 

Dirija-se ao governo do Estado. 

Comunicação 

O Sr. Noroliha Guarany traz ao conhecimento do Consehlo 
que o sr. conselheiro Lorêto de Abreu, por motivo de doença, deixa de 
comparecer á presente sessão. 

Inteirado. 

APRESENTAÇÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DE PARECERES 
FINAIS 

O Sr. P . .Matta .Maehado:-Mando á Mesa 
parecer (lê): 

Parecer n. 162 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 174} 

o seguinre 

O Conselho Consultivo, tendo considerado devidamente o proces-
so em que o Sr. Secretario da Agricultura pede a devida autorização para 
vender, em hasta publica, lotes em terras do Estado, é de parecer que 
seja concedida, pois o pedido se acha legalmente documentado. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo, l 7 de março de 1933. 
P. Marta Machado, relator. 

O parecer é aprovado e em segujda assinado por tod~s os srs· 
conselheiros presentes. 

Foi voto vencedor o do sr. conselheiro Lorêto de Abreu. 
Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. Se-

cretario da Agricultura. 
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2.a Parte da ordem do dia 
Pagamento de adicionais a José dos Passos Moreira 

(PEÇA N.176) 

O SR. Noronha Gua ·any :-Da segunda parte da ordem do 
dia consta a discussão da peça n. 176, relativamente á abertura de um 
credito especial para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, 
a José dos Passos Moreira, funcionaria da Imprensa oficial. 

Tem a palavra o relator, sr. Cons.0 Julio Soares. 
O Sr. Julio Soares-procede á leitura do seguinte: 

Relatorio 

Em oficio de 11 de março o Sr. Secretario das Finanças pede o 
parecer do Conselho Consultivo sobre a abertura do credito especial da 
importancia de 313$300 para pagamento dos adicionais a que tem direi~ 
to o servente efectivo da Imprensa Oficial José dos Passos Moreira. 
Acompanha o oficio o processo do qual fazem parte o requerimento do 
interessado e os documentos necessarios ao esclarecimento do seu di~ 
reito, fo ~necidos todos pelas competentes secções da Secretaria das 
Finanças e da Imprensa Oficial. 

Assim relatado, passo o processo ao 1 . o revisor, cons. Noronha 
Guarany. 

Belo-Horizonte, 17-:-l-33.-Julio Soares, relator. 

Parecer 

O Sr . .Julio Soares: -O sr. José dos Passos Moreira junta 
ao presente processo, como se vê no relataria que acabo de ler, uma 
serie de documentos que provam o seu direito aos adicionais de 
313$300 que requereu pela lei n. 425. Acho que o Conselho deve dar 
sua permissão ao sr . Secretario das Finanças para a abertura do credi~ 
to especial daquela importancia, para o respectivo pagamento. 

(Muito bem!) 

Discussão 
-Em discussão o parecer, o sr . Noronha Guarany, 1.0 revisor, de~ 

clara acompanhar o voto do relator, manifestando~se do mesmo modo 
os demais srs. Conselheiros. A' vista disso, é adotada a seguinte 

• 
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Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o credito especial para 
pagamento dos adicionais da lei n. 425, de 1906, a que tem direito o 
sr. José dos Passos Moreira, funcionaria da Imprensa Oficial, uma vez 
que o orçamento comporte essa despesa. 

-Volta o processo ao relator, para a redação final. 

Ordem do dia 

O Sr. Noronha Guarany :-Não havendo mais nada a se tratar, 
designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE- A regimental. , 
SEGUNDA PARTE : - Discussão . das peças que, devidamente reJa~ 

tada e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a neces~ 
saria antecedencia. 

Está encerrada a sessão. 

105.a sessão ordinaría, aos 21 de março de 1933 

PRESIDENTE:- Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO:- Sr. Socrates Alvim. 

SUMARIO: - Ata--Expediente- -Comunicação- SEGUNDA PARTE- Venda de 
terras devolutas-(Peça n. 177)-Adiamento-Ordem do dia. 

A' hora regimental comparecem os srs. Noronha Guarany, So~ 
crates Alvim, Jufio Soares, Israel Pinheiro e P. Matta Machado, faltan~ 
do com causa participada os srs. Annibal Gontijo e Werna Magalhães. 

-Abre~ se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 

O Sr . Soerates Alvlm traz ao conhecimento do Canse~ 
lho o seguinte expediente: 
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Oficio 
Pagamento de adicionais ao diretor do Grupo Escolar 

de Sabinopolis 
(PEÇA N.0 179) 

Secretaria da Educação e Saude Publica-Diretoria da Secretaria-
Oficio n. 69 expedido pela 6.a Secção .-Belo~Horizonte, 6 de março 
de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente. Remetendo a V. Excia . o processo junto, con~ 
sulto~o sobre a abertura de um credito especial no corrente exercício, 
correspondente á importancia de 1:496$400, afim de se pagar ao diretor 
do Grupo de Sabinopolis, - Joaquim Tomás de Carvalhaes-a gratifica~ 

ção adicional de que trata a lei n. 425 de 1906 . 
Reit':!ro a V. Excia , os meus protestos de alta estima e distinta con~ 

deração.-Saudavões.-Norald~·no Lima, Secretario da Educação e 
S. Publica. 

Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas~Gerais -Capital. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saude Publica.-Capital. --

Joaquim Tomás de Carvalhaes, diretor do grupo escolar de Sabinopolis 
apresentando a inclusa contagem de tempo de serviços prestados ao Esta~ 
do, vem requerer de V. Excia, nos termos da lei n. 425 de 1906, paga-
mento dos adicionais a que se julga com direito, por contar mais de 30 
anos como funcionaria publico do Estado de M!nas-Gerais,P-. D.-
José Amaranltl Junior. 

Belo-Horizonte, 13 de Janeiro de 1933. 
-0 processo passa a constituir a peçe n. 179, distribuída aos srs· 

Werna Magalhães, como relator, e Loreto de Abreu e Socrates Alvim, res-
pectivamente, 1. o e 2. o revisores. 

Comunicação 
O Sr. Noronha Guarany comunica que o sr. conselheíro Lo-

reto de Abreu, por se achar ainda adoentado, não poude comparecer á 
presente sessão. 

- 0 Conselho fica inteirado . 
Não havendo pareceres finais a serem apresentados, passa-se a 

.... 
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Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 177) 

373 

O Sr. Noronha Gual'any:- Da segunda parte da ordem do 
dia consta somente a discussão da peça n . 177, sobre a venda de terras 
devolutas, situadas nos municípios de Teofilo-Otoni, Caratinga, Raul-
Soares, Patos e Aimorés. 

Não se achando, porém, presente o relator, sr. Cons. 0 Loreto de 
Abreu, fica a discussão adiada. 

Ordem do dia 
O Sr. Noronha Guarany:- Não havendo mais nada a se ,. 

tratar, dfsigno para aproxima sessão a seguinte ordem do àia: 
PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão da peça n. 177 (Venda de terras de-

volutas) e de outros quaisquer processos que, devidamente relatados e 
revistos, forem enviados á Secrétaria da Conselho com a necessaria 
antecedencia. 

Está encerrada a sessão. 

16Q.a sessão ordinaria, aos 25 de março de 1932 

PRESIDENTE :-Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO;- Sr. Socrates Alvim. 

SUMABIO: - Expediente-Pagamento de adicionais a José dos Passos Moreira 
Comunicação do sr. Julio Soares- SEGUNDA PARTE-Venda de 
terras devolutas (Peça n. 177)-Relatorio e parecer do sr. Loreto de 
Abreu-Discuss i'io-Conclusão-Isenção de impostos de exportação 
pleiteada p ela Cia. Brasileira de Torrefação de Café-Relatorio e pa~ 
recer do sr. Noronha Guarany-Conclusão-Credito especial para pa-
gamento de diferença de vencimentos a oficiais e praças da Força Pu~ 
blica- Relatorio do sr. Israel Pinheiro -Preliminares propostas pelo 
mesmo Sr.-Discussão-Votação das prE>liminares-Parecer do sr. Israel 
Pinheiro-Discussão-Discurso do sr, P. Matta Machado-Conclusão-
Volta ao expediente-Parecer final n. 163 (Venda de terras devolutas. 
-Peça n. 177)-Requerimento do sr. Julio Soares, solicitando a re-
messa do proct>sso que constitue a peça n. 182-Convocaçao de se~ 
ssilo secreta-Ordem do dia. 

A' hora regimental, é aberta a sessão, com a presença dos srs. 
Noronha Guarany, Socrates Alvim, Loreto de Abreu, Julio Soares, Israel 
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Pinhe·ro, Werna Magalhães, e P. Matta Machado faltando com causa 
justificada o sr. Annibal Gontijo. 

Ata 

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

Expediente 
O Sr. Soerates .A.ivlm traz ao conhecimento do Conselho 

o seguinte expediente: 

Carta 
Da familia Conde Paulo de Frontin, agradecendo ao Conselho os 

pezames que lhe enviou, por motivo do falecimento do seu chefe. 
-Inieirado. 

Oficio 
R ecisão de contrato para exploração dos servi ços de força e luz 

no municipio de Machado 

(PEÇA N. 180) 

Secretaria de Estado dos Negocios do Interior.-Belo-Horizonte. -
5.a/9.785.-Remete um processo de resci ão de contrato. 

Sr. Presidente.-Remeto a Vossa Excelencia em nome do Senh~r 

Secretario o incluso processo de rescisão de contrato para exploraçao 
dos servi~os de força e luz no município de Machado,-afim de que 
se di•Jne esse Conselho de emitir seu parecer a respeito. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelencia os meus 
protestos de estima e elevado apreço.-Pelo Diretor da Justiça.-Eva -
risto Salomon. 

Ao Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo do 
Estado.-Capital. 

Documentos constantes do processo 
Camara Municipal de Machado.-Parecer. . 
O Conselho Consultivo do Município de Machado, tendo em Vt.s~a 

a promoção feita pelo Exmo. Sr. Dr. Prefeito Municipal, n~ qual sohct-
~a o parecer deste Conselho sobre a autorização para pedir, ao Gover-
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no do Estado de Minas-Gerais, aquiescencia para promover a rescisão 
do contrato de fornecimento de luz e força, que fôra assinado pela Ca-
mara Municipal, com Diogo Cavalcanti de Albuquerque e Ernesto Ne-
ves da Silva, dos quais é sucessora a Companhia Sul-Mineira de . Ele-
tricidade, que atualmente explora o fornecimento de força e luz do Mu-
nicípio, depois de estudar a minuta do decreto a ser publicada e a 
vista dos termo da promoção feita pelo Dr. Prefeito Municipal, que 
instrue a mesma com um abaixo-assinado de mais de cem consumido-
res de força e luz, resolve ap rovar a promoção para ficar o Dr. Prefeito 
Municipal habilitado a agir junto do Governo do Estado, afim de con-
seguir a rescisão do contrato, como medida de salvaauarda dos inte-
resses dos habitantes do Município. 

S. S. do Conselho Consultivo do Município de Machado aos deze-
seis de Fevereiro de " 1933.-Aristides Pio de Araujo Dias.-João 
Luiz Garcia.-João Baptista de Moura.-Marcoli no P ereira de. 
Carvalho.- Feliciano Florian o dos Santos e Silva . - Zoroastro 
'Forres. 

Prefeitura Municipal de Machado-Minas 

DECRETO N. 

O Prefei to Municipal de Machado, usando das atribuições que por 
lei lhe são conferidas e 

Considerando que a Empreza de Força e Luz «Companhia Sul-Mi-
neira de Eletricidade • que neste Município explora o fornecimento de 
luz e força não tem e não está cumprindo as condições contratuais 
principalmente quanto a aprovação da tabela de preço para fornecimen-
to de força e luz a particulares e, 

Considerando que a referida Empreza tem até então se negado a 
cobrar os fornecimentos pela tabela aprovada pela Camara Municipal em 
8 de agosto de 1910 (Lei Municipal n. 39) e 

Considerando que assim procedendo estabelece flagrante desrespeito 
a cJausula VII do contrato existente, com grande prejuízo para os con-
sumidores de Força e Luz do Município; 

Considerando que o preço atual por ela estabelecido (30$000 men-
sais taxa mínima com imposição ainda de ser ela a unica locadora de 
medidores 3$000 mensais de aluguel} nos leva a afirmar ser esse pre-
ço um dos mais elevados do mundo. 
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Considerando ainda que solicitada a mesma empreza a entrar em 
entendimento com a Prefeitura se recusa sempre com evasivas injustifi ~ 

caveis a atender a essas solicitações e . . . 
Considerando ainda que isso é verdade que a Prefeitura fm dtr~~ 

gido um abaixo~assinado subscrito por mais de cem (100) . ~on~umt~ 

dores desta cidade pedindo a interven<;ão dos poderes mumc1pa1s no 
sentido de se coibirem abusos na cobrança de luz e força pelos pre~ 

ços extorsivos atuais e 
Considerando mais que não havendo a antiga Camara Municipal 

e atual Prefeitura aprovado outra tabela que não seja a constante . da 
Lei n. 39 de 8 de agosto de 1910, nada justifica o aumento excesstvo 
de preço 'que por isso mesmo podem ser taxados de ilegais, decret~: 

Art. unico. Fica rescindido o contrato lavrado pela Camara Mum-
cipal em 7 de outubro de 1910 entre os antecessores da atual Empre~ 
za de Força e Luz, srs. Diogo Cavalcanti de Albuquerque e Ernesto 
Neves da Silva em virtude da lei municipal numero 39, de 8 de agoto 
de 1910 ex~vi da letra c do artigo 11, do Decreto n. 20.348, de 29 de 
agosto ~e 1931 do Governo Provisorio da Republica, revogadas as 
disposições em contrario.-Zoroastro Torres. 

I 
Promoção 

Senhores Membros do Conselho Consultivo de Machado. 
Peço 0 vosso parecer sobre a minuta do presente ~ecreto que de~ 

sejo apresentar ao Exmo. Sr. Presidente do Estado pedmdo~lhe a sua 
autorização para pô-lo em execução. 

O conhecimento que tendes dos motivos que me levam a tomar 
essa medida poupa-me o trabalho de entrar em explicações outras que 
não as constantes das minhas considerandas. 

Saudações atenciosas.-Zoroastro Torres. 
Machado-16/2/933. 

Prefeitura Municipal de Machado 
Termo de contrato com os Concessionarios do privilegio de eletri~ 

cidade no Município, concedido pela lei numero 39 de oito de Agosto 
de mil novecentos e dez. 

Aos sete (7) do mês de outubro de mil novecentos e dez (1~) 

perante 0 Cel. Francisco Vieira da Silva, presidente da Camar~ Mum-
cipal de Machado, compareceram os Senhores Diogo Cavalcanti de Al-

• 

.. 
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buquerque e Ernesto Neves da Silva, concessionarios do privilegio, por 
vinte e cinco anos para exploração, neste Município da industria de 
eletricidade como força motora, calor, iluminação publica e particular e 
quaesquer outras aplicações, em virtude da lei Municipal numero 39, 
de oíto de agosto de 1910. 

Depois de mutuo acordo, em obedíencia ao art. 7.0 da citada lei, 
ficou justo e contratado fosse lavrado o presente contrato com as se-
guintes ela usulas: 

1) Os concessionarios deverão instalar e manter mediante o paga~ 
mento de seis contos de réis (6:000$000) anuais, pagos em prestações 
trimestrais de um conto e quinhentos mil réis (1:500$000) cada uma 
cento e cincoenta (150) lampadas de trinta e duas (32) velas cada uma,, 
no perímetro urbano da cidade, que deverão funcionar diariamente das 
seis horas da manhã, digo, da tarde ás cinco da manhã. 

II) iluminar o edifício da Carnara Municipal nos dias de festas Nacio-
nais, Estaduais, Municipais, sessões de juri e colocar dois arcos voltaicos 
de força de cento e cincoenta (150) velas cada um na praça Municipal. 

III) Instalar e manter den tro dos dois anos após a inauguração 
da luz na cidade, cincoenta lampadas de trinta e duas velas (32) cada 
uma, na freguezia do Machadinho, no perímetro urbano, mediante o pa-
gamento de (2:000$000) anuais pagos em quatro prestações trimestrais 
de 500$000 (quinhentos mil réis) cada uma. 

IV) Instalar e manter do mesmo modo, depois de instalada a luz 
na cidade e no Machadinho, as lampadas que a Camara Municipal jul~ 
gar necessarias, além das duzentas (200) lampadas já fixadasdentro do 
prazo e preço que for combinado com os concessionarios. 

V) Instalar e manter dentro do prazo que for combinado com os con-
cessionarios as lampadas que os pod~res competentes julgarem neces-
sarias ao distrito do Carmo da Escaramuça, mediante o preço que for 
çombinado oportunamente entre os contratantes. 

VI)-Fornecer gratuitamente, findo o praso do privilegio a ilumina-
ção publica estipulada na 1 . a, 2.a, 3.a, clausulas . 

VIJ)-0 presidente da Camara poderá determinar a substituição de 
qualquer Jampadct que não esteja nas condições de fornecer a intensida-
de da luz estipulada. As lampadas serão limpas de poeira, têas de aranha 
ou cousas semelhantes e colocadas em postes numerados. 

VIII)-As Iampadas serão colocadas nos logares que o Presidente 
da camara designar oportunamente, sendo os concessionarios obrigados 
a substituir as lampadas inutilizadas. 
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. d a submeter a aprovação IX)-Ficam os concessionarios obnga o_s ti l 
ara iluminaçao par cu ar. 

da Camara a tabela de preços p t d data da assinatura des-
de um ano a con ar a -

X}-Dentro do praso ' $000) duzentos mil réis por mes 
b de multa de (200 . 

te contrato, so pena . . . obras ficando concedido o praso 
que exceder, deverão estar Imc.a~as as b en~ de caducidade. 
de mais dois anos para a conclusaoi· ~~ ~o Governo Federal despacho 

XI}-A Camara obriga-se a so ICI ar 'al. portado solicitando dos 
. para o maten Im ' 

livre de direitos alfan~egar~os fretes nas estradas de ferro. 
Poderes competentes Isençao de em no serviço de ilu-

. laridades que ocorrer XII)-Pelas faltas e megu . é assim considerado 
fvo de força maiOr, que d minação publica, salvo mo I . . t independentes da vonta e 

d . stancias Imprevis as 0 que resultar e c1rcum _ . ausadas por desleixo ou . desde que nao seJam c 
dos concessionanos, . ·t a's seguintes multas: 

s· onarios SUJei os . . d abandono, ficam os conces ' verificar não ter a intensida e 
a}-de cada lampada de arco que se 

marcada, 2$000 por noite; que se verificar não ter a in-
b}-de cada lampada inca~descente 

tesidade marcada, 1$000 por nmte; que permanecer apagada duran-
c}-de cada tampada incandescente 

te a noite, 2 000; ' . . _ t da 50$000 (cincoenta mil 
d}-de cada noite que faltar a Ilummaçao o 

réis). 1 'dente da Camara, salvo sem-. ·rnposta pe o presi 
XIII)-A multa sera I d'da de aviso aos con-. e será sempre prece I 

pre os casos de força maior, 1 . dicando a falta ocorrida, que 
esentante lega m d cessionarios ou seu repr O empregado Municipal que er 

deve ser sanada no mais breve praso. 

aviso cobrará recibo. . d !arar caduco o privilegio de 
XIV}-A Camara Municipal podera ec 

. to na lei que o conceder. . 
acordo com o caso preVIs d'da inteira isenção de Impostos 

. onarios é conce I bl' XV)-Aos concesst . - por utilidade pu 1ca 
direito de desapropnaçao · 

municipais, bem com o o . e direito de fazerem quaisquer 
d daaua e terrenos necessanos das que as o t 

. - dagua represas, e c. 
serviços de canahsaçao ' d' 'to exclusivo de assentarem . . os é dado o Iret 

XVI}-Aos concesswnan de eletricidade nas ruas 
t fi os condutores aereos ou subterraneos poses, . , ... 

e terrenos do MumctpiO. praças . 
XVII)-Aos concessionanos 

Sa- 0 prometidos todos os sarem 

mos organi-ou empreza que os mes 
direitos garantidos por lei para as suas 

... t 
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propriedades, das quais poderão dispor livremente, ficando os seus suces-
sores com os mesmos onus, obrigações e direitos . 

XVIll) -Os casos omissos no presente contrato serão submetidos a 
juizo de dois arbitras, um indicado pelo presidente da Camara e o ou-
tro pelos concessionarios. Se não houver acordo, poderão estes dois ar-
bitres eleger um terceiro desempatador. Se não concordarem na escolha, 
cada um indicará dois nomes, e o desempatador será designado pela 
sorte. E por assim terem contratado lavrou-se o presente contrato, em 
duas vias sendo uma no livro proprio, e que vai assinado pelos contra-
tantes e os testemunhas abaixo. Eu, Benicio Luiz de Carvalho Secretario 
Municipal o escrivi. Machado, 7 de outubro de 1910. {Ass.) Francisco 
Vieira da Silva.-Diogo Cavalcanti de Albuquerque.-Ernesto Neves da 
Silva. Testemunhas: Theodoró Augusto de Almeida Brandão, Onofre 
José de Carvalho, Joaquim Pio dà SHva Dias. Estava devidamente sela-
do. Estava registrado no livro de contratos da Prefeitura Municipal de 
Machado, a fls. 28 verso, 29, 30, verso . Era o que continha.-Zoroas-
tro Torres. 

Exmo. Sr. Dr. Prefeito de Machado. Os abaixo-assinados, contribuin-
tes da Companhia de Força e Luz desta cidade, lendo em o «Macha-
dense • a publicação da clausula do contrato, referente á aprovação da 
tabela de preços de luz e força e vendo a tabela dos preços que foi apro-
vada pela Camara Municipal, pelos quais verificaram o arbítrio na co-
brança, que ~· a longos anos vem fazendo a Companhia, verificando-se 
que jamais essa tabela que foi aprovada, pelo poder competente, fora 
observada, com graves prejuízos para as suas bolsas, vêm a vossa pre-
sença pedir, sejam tomadas providencias energicas, que obriguem àque-
la Empresa a cobrar pela tabela que foi aprovada, na certeza de que o 
povo, a classe pobre principalmente, ficará muito reconhecida pelo ser-
viço prestado na defesa de seus direitos, podendo V. Excia. contar com 
todo o apoio dos abaixo-assinados para fazer valer os seus direitos e f a-
zer valer a autoridade de V. Excia. na defesa de direitos sagrados da 
Justiça e da Lei. 

Machado, 24 de Novembro de 1932.-João Soares de Camargos e 
mais 111 assinaturas . 

O processo passa a constituir a peça n . 180, distribuída aos srs. P. 
Matta Machado, Israel Pinheiro e Lorêto de Abreu, respectivamente, re-
lator, 1. 0 e 2. 0 revisores. 
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Oficio 
Perdão de d ivida de D. Marietta Fernandes da Silva 

(PEÇA N. 181) 

Prefeitura de Belo-Horizonte.-Pela Secretaria.-N. 35.-Belo-Horizonte, 
21 de março de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. De ordem do Sr. Pre-
feito tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia., afim de ser subme-
tido á deliberação desse Egregio Conselho, o incluso requerimento no 
qual D. Marietta Fernandes pede perdão de divida de impostos O re-
querimento vai devidamente informado pela Diretoria da Receita, infor-
mação essa com a qual S. Excia. o Sr. Prefeito está de inteira acordo. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração.-João Lu-
cio Braudão, Secretario. 

R equerimentos a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Prefeito de Belo-Horizonte. 
A abaixo assinada vem requerer a V. Excia. que se digne enca-

minhar ·o requerimento junto por mim feito, ao Conselho Consultivo do 
Estado de Minas. I 

Nestes termos. 
Pede deferimento. 

Belo-Horizonte, 14 de Fevereiro de 1933.-Marietta Fernandes da 
Silva . 

Exmos. Srs. Membros do Conselho Consultivos de Minas-Gerais. 
A abaixo assinada ficando em atrazo com a Prefeitura dos impos-

tos de 1931 a 1932, da sua pequena pensão, devido a dificuldades de· 
vida que vem sofrendo depois da revolução de 1930 até a presente data, 
sendo viuva com filhos menores lutando pela vida, sem rendimentos 
nem auxilio de parte alguma. 

V em respeitosamente pedir a V. Excia. o perdão desta divida, ten-
do já obtido o mesmo perdão do Estado, recomeçando a pagar no cor-
rente ano. 

Nestes termos. 
Pede deferimento. 

Belo-Horizonte, 14 de Fevereiro de 1933.-Marietta Fernandes da 
Silva. . 

-Por ser verdade e de documento publico, declaramos que a peti-
cionaria é viuva pobre, vive honestamente do producto de seu trabalho 

' 

. ' 

I 

tem 3 filhos menores e serve de arrimo á sua mãe septuagenaria, que 
mora em sua companhia, e pelo que é digna de amparo e JXoteção dos 
poderes do Estado e das pessoas philantropicas.-Belo-Horizonte, 14 de 
fevereiro de 1933.-Benjamim Ferreira Lopes, Mor. João Martinho d'Al-
meida. (Firmas reconhecidas). 

INFORMAÇÕES 

Diretoria da Receita e Fiscalisação 

A requerente está estabelecida com casa de pensão, paga 500$000 
mensaes de aluguel do predio e tem mais de 10 pensionistas, alem de 
marmitas que fornece á domicilio . 

Quanto ás suas condições financeiras, por mais que indagasse, não 
me foi possível precisar, pGis não encontrei pessoa alguma que isso pu-
desse me informar, convindo noíar que a peticionaria é avessa ao paga-
mento de impostos, pois já em 1932 pediu baixa de sua pensão e teve 
o seu requerimento indeferido, por ter sido verificado não tel-a fe-
chado. 

Em 15/3/33.-L. Bastos, Fiscal chefe. 

Sr. Prefeito. O débito, cujo cancelamento solicita a peticionaria 
vem do exercício de 1931, e ascende até o de 1932, p . passado, multa 
inclusivé, a quantia de 572$000 . 

Recai sobre lançamentos de industria e profissões-casa de pensão. 
A requerente continua em plena atividade, como se vê da informa-

ção de fls . 5, prestada pelo fiscal chefe. 
A mim me parece, que as disposições do art. 4 °, do dec. munici-

pal, n. 161, de 22 de fevereiro do corrente ano, que fixa a despesa e orça 
a receita de município para este exercido, não aproveita a pretenção da 
peticionaria. 

O dispositivo constante do citado artigo só póde valer a contribuin-
tes de impostos de industrias e profissões, falecidos ou insolvaveis, que 
não tenham deixado ou possuam bens, sobre os quais possa rP.cair a 
execução. 

No caso em exame, trata-se de uma proprietaria de pensão que só 
de aluguel do predio, que ocupa pode pagar 500$000 mensais. Sou, 
portanto, pelo indeferimento, para que se evite com o precedente que o 
deferimento viria trazer a abertura de um mau caminho aos interesses da 
Fazenda Municipal. 4 
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E' o que me parece . 
A' consideração de V. Excia . 
Em 17/3/33.-A?gemiro Peixoto , Diretor. 
O processo passa a constituir a peça n. I 81, distribuída aos srs . 

Socrates Alvim, Werna Magalhães e Julio Soares, respectivamente re-
lator, 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Pagamento ele ad icionais a q zte fez j ús o ex-Juia de Di?·eito da 
Comarca de O l'iveira, bacharel L adfslau de lJfirancla Costa 

(Peça n. 182) 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior, em 18 de Março de 
1933. B.a/9./705. Pedindo uma providencia. 

Senhor Presidente . Peço a V . Excia. providencias no sentido da 
abertura de um credito especial, na importancia de dois contos quatro-
centos e setenta e um mil e tresentos réis (2:471$300), para pagamento 
da gratificação adicional de dez por cento (1 O o J 0 ) a que fez jus o ex. 
Juiz de Dire~to da Comarca de Oliveira, bacharel Ladislau de Miranda 
Costa, no período de 29 de novembro de 1929 a 12 de outubro de 
1931, data em que faleceu. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Excia. os meus protestos de 
elevada estima e distinta consideração .- O Secreta rio elo Interior Gus-
tavo Capanen~a. 

Ao exmo. sr. dr. Cincinato Gomes de Noronha Guarany, Presidente 
do Conselho Consultivo do Estado . Capital. 

O processo passa a constituir a peça n. 182, distribuída aos srs. 
Jalio Soares, Noronha Guarany e Lorêto de Abreu, respectivamente re-
latN, 1.0 e 2.0 revi sores. 

Pagamento clP- aclic1oncds rt José dos Pcu~so.~ Morei?·a 

(Peça n. 176) 
O Sr . .Julio Soares traz ao conhecimento do Conselho que, por 

motivo de força maior, não lhe foi possível trazer hoje o parecer final 
sobre a peça n. 176, que se refere á abertura de credito para pagamen-
to de adi cionais a José dos Passo Moreira, funcionaria da Imprensa 
Oficial. 

- Inteirado. 

, . 

·< 

l • 

•. 

2.a parte da ordem do dia 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 177) 

O Sr. Noronha &aaraay: Vai entrar em discussão a peça 
n. 177, relativamente á venda de terras devolutas situadas nos munici· 
pios de Theophilo Ottoni, Caratinga, Raul Soares, Patos e Aymorés. 

Tem a palavra o sr. Conselheiro Lorêto de Abreu, relator do pro .. 
cesso. 

O Sr. 
te (lê); 

Lorêto de Abreu: - O meu relatorio é o seguin-

Relatorio 

O exmo. sr. Secretario da Agricultura em obediencia ao Codigo 
dos Interventores pede autorisação ao Conselho para venda de 8 lotes 
de terrenos devolutas situados nos municípios de Teofilo Otoni, Ca-
ratinga, Raul Soares, Patos, e Aimorés, todos com area excedente de 
cem hectares porem nenhum excedente de quinhentos hectares . 

Com este relato rio passo os autos ao sr. Conselheiro Julio Soares. 

Belo-Horizonte, 16 de Março de 1933. - Lo1·êto de Ab?Ytn, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. Lorêto de Abreu:- Meu parecer é que se conceda au-

torisação para venda dos terrenos a que se refere a peça em debate 
uma vez que está de acôrdo com a lei e com a praxe, o consentimen-
to que vamos dar. 

( llfui to bem !) 
Discussão 

- Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adota-
da a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se autorise a venda das terras de-
volutas, situadas nos municipios de Teofilo Otoni, Caratinga, Raul Soa-
res, Patos e Aimorés, relacionadas no oficio do sr. Secretario da Agri-
cultura, que constituiu a peça n. 177. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer definitivo. 
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Isenção de impostos. de exportação pleit-eada pela Com-
panhia Brasileira de Torrefação de Café 

(PEÇA N. 178) 

O ~r. Noronha Guarany: - Segue~se a discussão da peça 
n. 178, referente á isenção de impostos de exportação, pleiteada pela 
Companhia Brasileira de Torrefação de Café, com séde no Rio de Janei~ 
ro e usina em Mathias Barbosa, neste Estado. 

Sou o relator e o meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorlo 

A Companhia Brasileira de Torrefação e Moagem de Café, com séde 
na cidade do Rio de Janeiro e usina em Matias~Barbosa, neste Estado, 
pede isenção de impostos de exportação, com fundamento no decreto 
n. 9.537, de 1929. 

A Secretaria das Finanças, (fls. 19 a 22 do processo) informa que a 
requerente preencheu todas as exigencias constantes do referido decreto 
para que possa obter aquela isenção. 

Encarece a necessidaqe da concorrencia para as três primeiras 
usinas que se fundarem no Estado e queiram gosar das regalias cons~ 

tantes do mesmo Decreto, e apoia a sua opinião no oficio que áquela 
Secretaria dirigiu o Insti tuto do Café em que lembra a necessidade de 
tal concorrencia (Oficio de 26 de dezembro de 1932, em apenso). Por 
medida de prudencia acha que o prazo para a concessão não deve 
exceder de dois anos, devendo~se fixa r este prazo no contracto a ier 
assinado. 

Salienta ainda essa informação que, sendo o imposto de exporta-
ção para o café torrado de $119 o quilo, a Companhia terá um beneficio 
de 514:080$000 por ano, de vez que a capacidade de tais usinas é para 
200 sacas diarias, ou sejam 72.000 sacas anuais. 

O Sr. Diretor da Receita, apreciando essa informação, corrige o cal-
culo da Secção, pois que, como ele esclarece, o café torrado e moido 
está isento do imposto ex-vi do artigo 8 da lei n. 1 324, de 1930. Assim 
sendo, o vulto da isenção se restringe a um terço do calculo feito pela 
secção. 

Em síntese, acha a Diretoria da Receita que o pedido da Compa~ 
nhia deve ser atendido, mas com as seguintes restrições: 
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a) A concessão não deverá ultrapassar das tres usinas a que alude 
o decreto; 

b) A isenção será dada de modo que dois terços do café torrado 
sejam exportados em estado de pó. 

c) Obrigação da Companhia, mediante termo assinado na consulto-
ria, de satisfazer, em prazo que será ajustado, todas as exigencias do 
Dec. citado, sob pena de caducidade. 

O Sr. Diretor Geral do Tesouro, informado do processo, achou que 
algumas das exigencias do Decreto estão provadas pela Companhia; ou-
tras não. Alvitra então, uma inspecção para conhecimento exato do 
cumprimento de tais exigencias. 

Conclue o seu parecer achando que, nos termos do artigo 19 do 
citado Dec., deve preceder a necessaria concorrencia á isenão pleiteada. 
Na opinião, entretanto, do Sr. Jm:ques Maciel, Presidente do Instituto Mi-
neiro do Café (Informação prestada em 10 de março de 1933, ás fls. 25, 
após a sua primeira opinião, citada na informação da Sec~o e contida 
no oficio de 26 de dezembro de 1932, em apenso), o •fracasso da con-
currencia demonstrou que esse metodo era inadaptavel». 

Houve pois, uma concorrencia que não sortiu· efeito. 
Ha no processo um atestado do Sr. Prefeito de Juiz de Fóra sobre a 

idoneidade da Companhia requerente e um telegrama dos productores de 
café da zona em que apl~mdem a pretensão a que álude este processo. 

O Senhor Secretario das Finanças, de conformidade com o disposto 
no art. 10 do Codigo dos Interventores, pede sobre o assunto o nosso 
parecer. 

Assim vistos e relatados estes autos, passo-os ao Exm0
• Sr. Cons0 

P. Matta Machado, 1°. revisor. 
Belo-Horizonte, 20 de março de 1933.-Noronha Guarany, relator. 

Parecer 

O Sr. Noronha Guarany -Meu parecer verbal é este: 
O decreto 9.537, de 23 de dezembro de 1929, em seu ar~ 

tigo 1.0
, estabelece que ás três primeiras usinas de beneficiamento, 

torrefação e moagem de café que se montarem no Estado a partir da-
quela data e uma vez preenchidos os requisitos no mesmo decreto exi-
gidos, serão concedidos os seguintes favores: 

a)-emprestimo em dinheiro; 
b} isenção dos impostos de exportação e taxa ouro; 
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c)-redução de fretes ferroviarios; 
d)-isenção, ou redução, de impostos em geral, conforme o Estado 

puder conceder ou obter. " 
Desses favores a Cia. pleiteia apenas o contido na letra b que é 

a isenção dos impostos de exportação. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Nem mesmo a isenção da taxa ouro é 

pleiteada. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Nem mesmo isso. A Cia. pede 

apenas isenção dos impostos de exportação. 
No art. 2.0 o decreto esclarece que sómente á primeira usina que 

se montar em cada região poderão ser concedidos os favores do mesmo 
em sua totalidade. 

Dos beneficios aludidos, contidos no art. 1°. do decreto que esta~ 
mos analisando, a Cia apenas pleiteia, como disse, isenção dos im~ 
postos de exportação. 

Está provado no processo, por informação emanada do Departa~ 

mento de Estatística e Publicidade da Secretaria da Agricultura que 
nenhuma outra usina de torrefação de café, com produção superior a 
1.000 sacas mensais, existe no Estado, a não ser a da Cia. requerente, 
em Matias~Barbosa, cuja produção, entretanto, é desconhecida daquele 
Departamento. Sabe~se da existencia dessa usina, mas o Departamento 
de Estatística e Publicidade do Estado não conhece a sua producçã o 

O SR. LORETO DE ABREU-E para gozar dos favores do decreto 
será necessarro que a usina produza mensalmente 1.000 sacas de 
café em pó. Não foi isso que V. Excia. disse ? 

O SR. NORONHA GUARANY-0 decreto estabelece essa exigen 
cia. O Departamento de Estatística e Publicidade, porém, não possue 
ainda os dados de produção da referida usina. 

O SR. LORETO DE ABREU-Entretanto, a produção mensal de 
1.000 sacas é uma das condições para concessão do favor pleiteado. 

O SR. NORONHA GUARANY -A Cia. está legalmente constituída 
e cumpriu as principais condições exigidas. Outras provas, como observa 
o Diretor Geral do Tesouro, ainda não foram demonstradas pela Cia. , 
porque esta não fez todas as provas, mas algumas. Entretanto, tais 
exigencias podem ser examinadas pela Secretaria das Finanças e, uma 
vez verificado que estão cumpridas, deve~se·lhe conceder a isenção piei~ 
teada. Meu voto é nesse sentido. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Quais as exigencias que devem ser 
cumpridas? 
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O SR. NORONHA GUARANY -As constantes do decreto. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-E as que não foram cumpridas? 
O SR. NORONHA GUARANY -Na exposição do meu voto, terei 

oportunidade de me ~·eferir a essas. 
O que a Cia. pede está consagrado no Codigo dos Interventores, 

arl 13, n. 3, em que se prescreve a redução gradual do imposto de ex-
portação, até a sua inteira supressão. Não padece duvia que á requerente 
se deve dar a isenção solicitada. Ela se contem no decreto 9.537, que 
faz parte do processo, art. 1.0

, letra b, e está no espírito novo da orga-
nização política do Brasil. 

Resta-nos considerar o caso da concorrencia, a que alude o Diretor 
Geral do Tesouro. 

No art. 19 do citado decreto n. 9.537 diz o Iegislatlor: 
«As tres w:imeiras usinas a que se refere este decreto 

serão contratadas n:tediante concurrencia publica, na forma 
das leis vigentes". 

No art. 1°. 8e declara que tais favores somente serão concedidos ás 
três primeiras usinas que se fundarem no Estado. 

O SR. LORETO DE ABREU-E' exigida a concorrencia publica, diz 
V. Excia.? 

O SR. NORONHA GUARANY -0 decreto exige a concorrencia 
publica. 

O SR. LORETO DE ABREU-Para ... ? 
O SR. NORONHA GUARANY -Para que a Cia. possa gosar dos 

favores a que alude o art. 1.0 do mesmo decreto. 
O SR. LORETO DE ABREU-Nesse caso seria indispensavel a con· 

correncia publica. 
O SR. NORONHA GUARANY - Isso, no caso de haver no Estado 

mais de uma usina de torrefação de café com produção superior a 1.000 
sacas mensais. Mas parece haver somente essa em Matias-Barbosa. 
Chegarei ao ponto a que se refere o nobre Conselheiro. na exposição 
do meu voto. 

Efetivamente, do processo, a f! . 4, consta existir no Estado ape-
nas uma u ina nessas condições, que é a da Cia. requerente. Ora, con-
correncia pressupõe mais de um pretendente, o que, no caso, não se 
verifica. O decreto está em vigor desde 1929 e até hoje, a não ser a 
Cia. Brasileira de Torrefação e Moagem de Café, segundo o processo, 
nenhuma outra empresa requereu semelhante favor. Essa C ia. está, 
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pois, nas condições a que alude o art. 1.0 do citado decreto. E que é 
fato essa circunstancia, dá prova o Presidente do Instituto Mineiro do 
Café, em sua informação de fls. 25, em que achou inadaptavel ao caso 
a concorrencia publica. Porque, o Dr. Jacques Maciel chegou a abrir 
concorrencia, não tendo aparecido nenhum pretendente. 

O SR. LORE:TO DE ABREU:-A concorrencia, então, foi aberta? 
O SR. NORONHA GUARANY.-Perfeita~ente. A concorrencia foi 

aberta no Instituto Mineiro do Café, no Rio de Janeiro, e nenhum inte-
ressado se apresentou. 

Quanto ás restrições lembradas pelo Diretor da Receita, uma delas 
é legal: consta do art. 1.0 do citado decreto 9.537, que fixou apenas 
para três usinas os favores do mesmo decorrentes. O Sr. Diretor da 
Receita achou que se deviam conceder esses favores, porém, a três 
unicas usinas, o que se me afigura dispensavel, uma vez que o proprio 
decreto já cogita disso, pois estabelece que a concessão sómente pode 
ser feita ás três primeiras usinas que se fundarem no Estado. 

O SR. ISRAEL PlNHEIRO:-E no caso da mesma companhia ter 
tres ou mais usinas ? 

O SR. JUUO SOARES:-Contanto que seja em zonas diferentes do 
Estado, pouco importa. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-A mesma firma póde ter outras usinas 
em zonas diferentes, de modo que devemos resalvar essa parte. 

O SR. LORE:TO DE ABREU:- (Dirigindo-se ao Sr. Noronha 
Guarany)-V. Excia. diz que para qualquer dessas empresas de moa-
gem de café gosar de tais favores do Estado deverá realizar certas con-
dições, e pelo que pude apreender do relatorio que V. Excia. está fa-
~:endo, aliás brilhante . .. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Obrigado. 
O SR. LORE:TO DE ABREU:-... , a propria requerente não che-

gou a fazer prova de alg~as dessas condições. Sendo assim, não pa-
rece que o Conselho deve exigir que essa prova seja feita, entregan-
do-se o caso á deliberação do Governo ? 

O SR. NORONHA GUARANY:-Perfeitamente. E a conclusão de 
meu voto é para que sejam preenchidas todas as formalidades. 

O SR. LORtTO DE ABREU:-Muito bem, e que depois volte o 
processo ao Conselho. 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 Diretor da Receita entende que 
somente devem ser concedidos os favores ás três primeiras usinas. Como• 
porém, isso já consta do decreto, que é claro, acho desnecessaria qual-
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quer referencia a esse ponto. Eu compreendo bem qual foi o espírito 
da legislador: o legislador teve em vista impedir que houvesse ... 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Beneficio a uma determinada zona. 
O SR. NORONHA GUARANY:-... beneficio a uma determinada 

zona ... 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Com prejuízo das outras. 
O SR. NORONHA GUARANY:-.. . com prejuízo das outras e das 

rendas do Estado, porque o o beneficio representa mais ou menos qui-
nhentos e tantos contos. Ora, se tivessemos, digamos, dez, doze ou quin-
ze usinas ás quais fossem concedidos os mesmos favores, haveria, evi-
dentemente, um consideravel decrescimo na receita do Estado. Entre-
tanto, são apenas três as que podem gosar de tais favores. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Essas três usinas podem ser na mes-
ma zona? " 

O SR. NORONHA GUARANY:-Responderei a V. Excia. lendo o 
art. 2. 0 do decreto 9.537 que assim dispõe (lê): 

"' Para concessão desses favores o Instituto dividirá a parte do ter-
ritorio do Estado que produz elevada quantidade de cafés baixo em 
tres zonas, fixando em cada qual a localização de uma usina » ... Por-
tanto, parece que o espírito do decreto é estabelecer apenas três usi·· 
nas. 1 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Uma em cada zona? 
O SR. NORONHA GUARANY:-Uma em cada zona. (Continua a 

lêr): "' .. . de modo que sirva convenientemente á produção respectiva• . 
O SR. LORE:TO DE ABREU:-Três usinas em três zonas? 
O SR. NORONHA GUARANY:-Exatamente, sendo que essa divi-

são de zonas ficará a criterio do Instituto Mineiro do Café. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Podendo essas usinas pertencer á mes-

ma companhia? 
O SR. NORONHA GUARANY:- 0 decreto não esclarece esse pon-

to; é omisso. 
O SR. LO RETO DE ABREU:-Uma usina é ou não uma fabrica? 
O SR. ISRAEL PINHEffiO:-A concessão é feita geralmente á com-

panhia que explora a fabrica e não á fabrica. 
O SR. LORE:TO DE ABREU:-Uma vez que ha duvidas, consulto 

aos que fizeram o estudo da questão como se compreende a palavra 
cusina• . «Usina• é uma fabrica? 

O SR. NORONHA GUARANY: -No caso de que tratamos, cusina• 
é a fabrica onde se faz a moagem do café, onde se reduz o café a pó. 
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O SR. LORÊTO DE ABREU:-De modo que se o mesmo conces~ 

sionario tiver duas fabricas, são duas usinas? 
O SR. NORONHA GUARANY:-São duas usinas. 
Mas, continuo a lêr o art. 2. 0 do decreto citado: «Somente á primei~ 

ra usina instalada em cada região, nos pontos assim determinados, po-
derão ser concedidos os favores deste decreto, em sua totalidacie ». Quer 
dizer, mesmo que uma companhia estabeleça mais de uma usina, _n ão 
poderá ter, na segunda, senão favores parciais e não em sua totahda~ 
de. De maneira que o decreto está bem feito e consulta os interesses 
gerais . 

As demais restrições estabelecidas pelo Diretor da Receita me pa-
receram procedentes . E' assim que êle limita a isenção apenas para dois 
erços do café torrado, em pó, o que é perfeitamente razoavel. E ent-
tende ainda que se deve estabelecer a obrigação para a Cia. de satis-
azer, em prazo determinado, todas as exigencias legais . 

De modo que eu concluo da seguinte forma (e chego agora ao 
ponto a que aludiu o nobre Conselheiro, Sr. Loreto de Abreu): _a Cia 
será obrigada a satisfazer, em prazo determinado pela Secretana das 
Finanças, todas as exigencias constantes. do decreto 9.537, sob pena de 
caducidade da concessão. Quer dizer. para facilitar o serviço publico, o 
Conselho autoriz~ a isenção pleiteada, porém' com a obrigação por parte 
da Cia. dE: preencher esta, perante a Secretaria das Finanças todas as 
condições exigidas, isso dentro de um prazo rapido, marcado pela pro-
pria Secretaria. 

o SR. LORÊTO DE ABREU:-E sob a condição ainda, parece-me 
de que o caso volte de novo ao Conselho. 

0 SR. NORONHA GUARANY: -Para que este verifique se foram 
ou não preenchidas todas as formalidades legais. E' uma especie de 
fiscalização o que V. Excia. deseja. 

o SR. LORETO DE ABREU:-Não é propriamente isso, porque,-
razoavelmente, a Cia. deveria provar ter preenchido todas as forma, 
idades. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Dando-se ao Sr. Secretario das 
Finanças 0 criterio de verifi car e essas exigencias estão cumpridas 

reio que ficará salva a responsabilidade do Conselho ness~ ~onto. Me-
ticuloso como é, o Dr. José Bernardino verificará e cumpma o que o 
Conselho votar, isto é, a isenção, com a obrigação da Cia. preencher 
todas as formalidades. 

.. 
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O SR. P. MATTA MACHADO: - E essa autorização ao Sr. Secreta~ 
rio das Finanças é quanto basta. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Sim, para evitar que o processo 
volte ao Conselho. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Se a Cia não preencher todas as for~ 
malidades, ficará nula a concessão. 

O SR . NORO.l\JiiA GUARANY : - Por isso mesmo, a Cia. terá o 
maior interesse em satisfazertodas as exigencias. Assim, ficará o Esta-
do garantido e satisfeito o parecer do Sr. Diretor Geral do Tesouro, que 
foi quem notou que nem todas as exigencias estavam cumpridas. 

Com referendas ás vantagens que tais favores poderão trazer aos 
produtores de café da Zona da Mata, ha no processo, a fls. 23, um 
radiograma em que varios fazendeiros se dirigem ao Sr. Secretario das 
Finanças, aplaudindo a medida pleiteada pela Cia. de sorte que, parece, 
essa medida con'sulta efetivamente os interesses das zonas cafeeiras. 

O SR. SOCRA TES ALVIM :-Talvez sejam acionistas da C ia. 
O SR. NORONHA GUARANY : -Aqui não se diz isso. O radio-

grama é concebido nos seguintes termos (lê}: 
«Presidente Olegario Maciel e Secretario das Finan~ 

ças. Belo Horizonte. 

Os produtores de café abaixo, representantes seus co~ 
legas de classe e dos municípios a que pertencem, tendo 
ciencia que a Cia. Brasileira ds Torrefação e Moagem de 
Café, com usina em Mathias Barbosa, pleiteia favores esta-
duais constantes, decreto 9.E-37 Governo de Minas vem co-
municar a V. Excia. que aludida Cia. só poderá trazer van-
tagens para os produtores de café com a sua instalação de 
Mathias Barbosa. Atenciosas saudações. José Pedro Ribei-
ro Junqueira, Mathias Barbosa; Silvio de Andrade Bastos, 
Mar Hespanba; Necesio Silva, Bicas; Quintino da Costa 
Mattos, Guarará; Luiz Homem de Faria, Mercês; José Ca-
pistrano de Faria, Barbacena; Virgílio Medeiros, São João 
Nepomuceno. • 

São esses os sinatarios do radiograma. 
Com referenda á concorrencia publica, devo ainda acrescentar as 

seguintes considerações, pedindo a atenção dos Srs. Conselheiros para 
este ponto: 

O art. 19 de;> mesmo decreto que estabeleceu esses favores diz (Lê): 
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«As tres primeiras usinas a que se refere este, serão 
contratadas mediante concorrencia publica, na forma das 
leis vigentes ». 

De forma que a exigencia da concorrencia é feita pelo decreto, de 
conformidade com o artigo que acabo de ler. Mas, do processo não cons-
ta que outras emprezas co:1generes estejam pleiteando tais favores. Ao 
contrario, parece que no Estado somente exi-ste uma usina nas condições 
estabelecidas pelo decreto, e essa usina é a da Cia. requerente. Não posso, · 
entretanto, afirmar isto de um modo peremptorio e absoluto. 

0 SR. ISRAEL PINHEIRO:- Parece que o que impossibilita outras 
usinas de concorrerem é a exigencia da produção, que é grande. Qual 
é a produção exigida? 

O SR. JULIO SOARES:- 1.000 sacas. 
o SR. ISRAEL PINHEIRO :-Mas foi provado que a requerente tem 

essa produção? 
o SR. NORONHA GUARANY:- O Departamento de Estatística e 

Publicidade não esclarece esse ponto. 
o SR. ISRAEL PINHEIRO:~ Usinas pequenas existem em grande 

numero no Estado. 
o SR. NORONHA GUARANY :-Mas não em condições de receber 

os favores do decreto. Parece-me que somente essa que actualmente 
pleiteia tais favores é que está nessas condições. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Assim mesmo não provou. 
o SR. NORONHA GUARANY: - A nossa _ estatística é muito in-

completa. . 
o SR. ISRAEL PINHEIRO:- Porque o favor é grande, não deixa de 

ser quasi um privilegio. . 
Por isso, a exigencia da producão é essencial. No dia em que 

baixar a produção, a usina deve perder o direito aos favore~ ~o decreto, 
porque 0 unico lucro do Estado, concedendo tais favores, e ]Ustame~te 

representado pela gr_ande produção, afim de haver tambem grande satda 

de café. . · b o SR. SOCRATES ALVIM:- Temos um serviço de estatistica em 
organizado, superintendido pelo Sr. Hildebrando Clark. 

o SR. NORONHA GUARANY:- O certificado do Departamento 
de Estatística e Publicidade é o seguinte (lê): _ 

«Certifico que nos artigos deste D~part~mento nao 
consta a existencia no Estado de nenhuma usma de tor-
refação de café com próêluÇãô superior a 1.000 sacas 

mensais. Sabe-se da existencia de uma grande usina em 
Mathias Barbosa, de propriedade da Cia. Brasileira de Tor-
refação e Moagem de CaJé, da qual o Departamento não 
possue ainda os dados de produção. 

Belo Horizonte, 13 de Janeiro de 1933. 
Hildebrando Clark, superintendente•. 

De maneira que não sabemos, como eu disse no relatorio, qual a 
produção dessa usina. 

O SR. LORETO DE ABREU: -E' preciso que a Cia. preencha to-
das as condições exigidas. 

O SR. NORONHA GUARANY:--.. Se não preenche-las, não obterá 
os favores do decreto. 

O SR. P. MA TTA MA€HADO:- Tudo está previsto. 
O SR. NORONHA GUA~ANY:: - E o decreto é claríssimo. 
O SR. ISRAeL PINHEIRO : -Outras usinas poderão talvez ter pro-

dução igual, de modo que é preciso serem satisfeitas toda<; as exi-
gencias. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Tudo isso está consignado no 
parecer do relator. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Alem desse argumento que ofe-
reço, outro que muito me impressionou foi o manifestado pela opinião 
autorisada do Dr. Jacques Maciel, Presidente do Instituto Mineiro do 
Café, que considerou inadaptavel ao caso a concorrencia publica, modi-
ficando, as.~im, seu primeiro modo de ver, á vista da experiencia que 
ganhou neste assunto. 

Porque, do processo consta, primeiramente, a opinião do Dr. Jacques 
Maciel, achando que se podiam dar esses favores a qualquer compa-
nhia que estivesse nas condições do decreto,: mediante concorrencia pu-
blica. 

O SR. LORETO DE ABREU: -E' o que parece. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Ele abriu concorrencia mas ne-

nhum interessado se apresentou. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Talvez porque as condições fossem 

pesadíssimas. 
O SR. LORETO DE ABREU:- Então realizou-se essa condição? 
O SR. NORONHA GUARANY:- Perfeitamente. 
O SR. SOCRATES ALVIM: -Mas não se apresentando nenhum 

concorrente, não seriam concedidos os favores dos quais se poderão 
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colher beneficios indiretos para o Estado. A concorrencia offerece essa 
desvantagem. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Em meu relatorio eu escrevi o 
seguinte (lê): 

«Na opinião, entretanto, do Dr. Jacques Maciel, Presi-
dente do Instituto. Mineiro do Café, (Informação prestada 
em 10 de março de 1933, ás fls. 25, após a sua primeira 
opinião, citada na informação da Secção e contida no ofi-
cio de 26 de dezembro de 1932, em apenso), «O fracas-
so da concorrencia demonstrou que esse metodo era ina-
daptavel ». . 

Houve, pois, uma concorrencia que não surtiu efeito•. 
Resumindo, pois, o meu voto, declaro que sou pela co~cessão d_a 

isenção, que é legal, ficando, porem, a criterio do Sr. Secretario das FI-
nanças a necessidade ou não da concorrencia. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Mas como? Se V . Excia. diz que 
está realizada a concorrencia . . 

O SR. NORONHA GAURANY: -Houve uma concorrencia, primi-
tivamente. Como, entretanto, não aparecesse nenhum interessado, o 
Presidente do Instituto Mineiro do Café declarou sem efeito a mesma 
concorrencia. • _ 

Agora, pleiteando essa Cia. a isenção do imposto de exp.ortaçao, o 
Sr. Secretario das Finanças achou conveniente ouvir o Presidente ~o 

Instituto Mineiro do Café e este respondeu que pensava a concorrenc1a 
seria um fracasso, porquanto um fracasso ja tinha sido a primeira, aber-
ta nesse sentido. E' a opinião do Dr. Jacques Maciel. 

0 SR. JULIO SOARES : -Essa usina ja existia anteriormente ao de-
creto ou se organizou depois 7 . . 

O SR. NORONHA GUARANY:- Do processo consta o · ~t~rto 

Oficial» que publica os estatutos da Cia., de sorte que podemos venhcar 
esse ponto. (Examina o processo) . . 

Aqui está (most·rando) : é o decreto n. 19.261, de! 7 de JUnho de 
1930, que concede á S. A. "' Cia. Brasileira de Torrefaçao e Moag~~ ,. 

autorização para funcionar. Já a companhia existia, portanto. O oficio 
do Presidente do Instituto Mineiro do Café é de 26 de dezembro de 
1932 e os estatutos da Cia. foram aprovados em 17 de junho de 1930. 
A Cia. já existia, mas não apareceu na concorrencia. 

o SR. JUUO SOARES. -E' provavel que ela não possa. preencher 
essa exigencia da produção das mil sacas, senão, teria concomdo. 
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O SR . NORONHA GUARANY : - Quem sabe 7 Daí, a razão por-
que o meu voto é no sentido de ficar a concorrencia a criterio do Sr. 
Secretario das Finanças, assim como o praso para o goso desses fa-
vores, uma vez que a Cia . prove evidentemente. haver satisfeito todas 
as exigencias do decreto. 

O SR. P. MATTA MACHADO: - Não precisa mais nada. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Eu lembraria ainda que se acrescen-

tasse que, no caso de se resolver fazer a concessão sem concorrencia 
(com certeza haverá um contrato), sejam exigidas nesse contrato as 
mesmas condições exigidas paro a concorrencia: caução, etc., que a 
Cia. perderá na hipotese de não satisfazer as exigencias legais. 

O SR. SOCRA TES AL VIM : -Muito bem lembrado. 
O SR. NORONHA GUARANY:- O que me calou no espírito foi 

a opinião do Dr. Jaques Maciel. Ele é muito entendido no assunto e 
ouvido pelo Governo, decla rou que a concorrencia seria um fra-
casso . 

O SR. SOCRATES ALVIM :- Agora, quanto a questão do praso, 
acho que deve ser condicionado ao maximo fixado em lei. 

O SR. NORONHA GUARANY ; - Perfeitamente, dentro do decreto, 
do qual o Secretario não póde afastar-se. O decreto fixa o praso ma-
ximo, parece que de cinco anos. 

O SR. LORETO DE ABREU : - O praso da concorrencia ? 
O SR. NORONHA GUARANY: -Não, do beneficio. 
O SR. P. MATTA MACHADO:- O parecer de V. Excia. é comple-

to, previ u todas as hipoteses. At.~ho que podemos votaJ-o de plena 
conciencia. 

O SR. SOCRATES AL VIM : - O Diretor da Receíta, emitindo o 
seu parecer, lembrou que a isenção deve ser de um terço para o café 
torrado e dois terços para o moído. Isso se justifica, porque o café tor-
rado paga imposto bem elevado e o café moído gosa de isenção, 
de maneira que pode ri o favor ser maior ou menor se não fizessemos 
a limitação . 

O SR. NORONHA GUARANY: -Essa limitação pode ser feita. 
O SR. SOCRA TES AL VIM: -A exportação de café moído está 

isenta de imposto . 
O SR. NORONHA GUARANY : -- O funcionaria encarregado da in-

formação desconhecia isso, de sorte que referiu-se ao vulto que teria 
a isenção- cerca de quinhentos e tantos contos- mas o Diretor da 



396 CONSELHO CONSULTIVO Do 

Receita corrigiu êsse ponto, porquanto a exportação do café moído está 
isenta, por lei, do pagamento de imposto. 

Emitido, assim, meu parecer, eu o submeto á apreciação do Con-
selho. O voto do sr. ,primeiro revisor? 

O SR. P. MATTA MACHADO- De pleno acôrdo com V. Excia. 
O SR. NORONHA GUARANY ; -E o Sr. 2°. revisor? 
O SR. SOCRATES ALVIM: -Tambem eu estou de pleno acordo, 

feitas as resalvas a que nos referimos, e quanto á exigencia das mes-
mas condições estabelecidas para concorrencia publica no caso de 
ser lavrado contrato sem essa formalidade, sendo que a isensão devérá 
ser de um terço para o café torrado e dois terços para o café moído. 
O café torrado é que está sujeito ao pagamento do imposto de expor-
tação ; o moído é isento desse imposto. De modo que o beneficio vai 
ser apenas de um terço: em vez de quinhentos e tantos contos, serão 
cento e tantos. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Essa é a proposta do Diretor da 
Receita? 

O SR. SOCRA TES AL VIM : - E'. 
O SR. NORONHA GUARANY: - A concessão não deverá pas-

sar de tres usinas, deverá ser dada de modo que dois terços do 
café torrado sejam exportados 'em estado de pó, devendo a Cia. satis-
fazer todas as exigencias do decreto, sob pena de cad11cidade da con-
cessão. O fundamento do meu voto é este. Os senhores conselheiros 
e~tão de acordo ? 

(Sinais gerais de assentirnento.) Sendo assim, penso poder anun-
ciar a seguinte. 

Conclusão 

O Conselho autoriza a concessão pleiteada pela Companhia Bra-
sileira de Torreíação e Moagem de Café, ficando a criterio do Sr. Se-
cretario das Finanças a necessidade ou não da concorrencia publica, 
sendo que a isenção deve ser para dois terços de café torrado, em 
estado de pó. 

No caso de ser lavrado contrato sem concorrencia, será a Com-
panhia obrigada a prestar caução, nas mesmas condições como se fora 
em concorrencia publica, observando-se sempre as disposições do de-
creto que instituiu os favores pa ra o estabelecimento de usinas de tor-
refação e moagem de café . 

.. 
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- Submetida a votos, é esta conclusão unanimemente aprovada. 
- Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Credl1o especial J?ara pagamento de diferença de ven-
c mentos a of1claes e praças da Força Publica 

Pe~a a. 175 

Finalmente entra em discussão a peça n. 175, relativamente a 
abertura de credito especial para pagamento de diferença de vencimen-
tos a oficiais e praças da Força Publica do Estado, durante o primeiro 
~emestre do corrente ano. 

O Sr. Israel Pinheiro :-0 meu relatorio é o seguinte : 

Relatorio 
O Sr. Secretario do fnterior do Estado de Minas Gerais em oficio 

n. 8.956 consulta o Conselho sobre a possibilidade da abertura de 
d't . um 

c~e I o especial de 1.380:000$000, para pagamento de diferença de ven-
Cimentos (bonificação), concedida pelo Governo do Estado a oficiais e 
praças da Força Publica, durante o I 0 • semestre do corrente ano · t 

- t 'd , VIS O nao er SI o essa despesa incluída no orçamento em vigor. 
. Acompanha esse oficio uma minuta de decreto do Exmo. Sr. Pre-

sidente do Estado e uma exposição justificativa das razões que leva-
ram o Governo a conceder a bonificação referida 

O decreto se baseia nas atribuições que são conferidas ao E s p 'd xmo. r. res1 ente do Estado pela lei n. 19.398 de t 1 de N b 
de 1930. ovem ro 

A exposição justificativa considera que: 
a) essa bonificação foi concedida a titulo precario em Agosto de 

1930, e~ at_enção as vigilias constantes da Força Publica e a serviços 
e~trao~dmarws a que foram obrigados todos os seus elemento devido a 
sttuaçao anormal porque passava o Estado. 

b) - Essa bonificação foi feita na base de 1/4 dos vencimentos dos 
oficiais e praças. 

c) - Deflagrada a revolução de Outubro e perdurando os motivos 
que determinaram essa bonificacão, o Governo concordou em que con-
tinuasse a ser paga. 

d) -Em vista da situação financeira do Estado e.'>sa bonificacao 
foi reduzida a 1/8. 

5 
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) - Com arando os vencimentos da Força Publica Min~ira com 
e ~ p ul" t Rio Grandense, verificam-se diferenças as Forças Publicas, a IS a e . d t das 

ais nos vencimentos destas duas ultimas, variando en. ro. 
para m- d 113 ou 112 dos vencimentos da Força Publica Mmeira. 
proporçoes e ao Exmo Sr Conselheiro Noronha Assim relatada a peça, passo-a · · 
Guarany, 1 o. revisor. . relator. 

Caeté, 13 de Março de 1933- Israel Pinheiro, 

Preliminares 

O Sr Israel Pinheiro: - Devemos considerar primeirame~te 
· . d T ·e 0 presente pedido de credtto 2 preliminares - ahm e ven tear :s 

. - ti uladas pelo Codigo dos Interventores. está dentro das determmaçoes es p . de 10ol 
. d t . a a percentaaem rnaxtma o o art. 24 do referido Cod1go · e ermm · o . . . M" _ 

das despesas, que poderá ser despendida com os serviços da Pohcta 1 

litar.Atendendo a ponderações feitas pelo Governo de Minas-Gerais, o 
. . . n 21.145 de l.o de março de 1932 

Governo ProVIsono, ba1X~U-o decret~~ . no art 24 do decreto n. 20.348 
- suspendendo as re~tnçoes con I ~s amento. do Estado para o ano de 
afim de poder ser L consig~:d~; 1 n~ s~~re a receita ordinaria do Estado, 
1932, uma porcentagem • _I d eferida Policia Militar; essa con-r ada na manutencao a r 
para ser ap IC . • 1932 Acontece porém, que o Conselho 
cessão foi entretanto fetta para . ' verba de . . .. 

amento para o corrente ano, uma 
Consultivo votou no orç . . 10o I do Co digo, e portanto 
23.081 :000$000 para esse fim: .supen:~t~~:ação ode 12 1l2olo· Conside-

d .ti d como ainda em vigor a . t 
a mi n o desnecessaria seria nova autorização, VIS ·o 
rou o Conselho talvez, que . levaram o Governo Provisorio 

ermanecerem os mesmos motivos, que . ( ") · 
p l d"d aumento conforme decreto n. 21.145, le . a conceder o a u 1 o ' 

t N 21145 da 10 de Março de 1932 Decre o · · ' IJ 

t . - contidas no art. 24 do decreto n. 20.348, de Suspende as res nçoes ento 
fi de ue possa ser consignada no orçam 

29 de agosto d.e 1931, a. m araq o exercício de 1932, a percentagem até 
do Estado de Mmas-?ermsd •. p . do Estado para ser aplicada na manu-
12 112 sobre a receita o.r . man_a. ' 
tenção da respectiva Policia Militar. . Estados Unidos 

O Chefe do Governo Provisorio da Republtca dos 

do Brasil: u G · para o 
O Orçamento do Estado de ln inas- erais, Atendendo a que 

• • 

' , 
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ano de 1932, na parte referente á Policia Militar, não poderá ser elabora_ 
do na precisa conformidade do decreto n. 20.348, de 29 de agosto de 1931, 
que não permite gastar com tais serviços mais de 10° I o da despesa ordi-
naria; 

Atendendo a que por falta de policia municipal do aludido Estado· 
todo o policiamento do seu territorio é feito pela Força Publica; 

Atendendo a que 10°/0 da receita ordinaria do Estado são insufi-
cientes para manter a policia militar com o efetivo existente, o qual não 
poderá, sem grave prejuízo para a segurança publica, ser em nada re-
duzido; e 

Atendendo ao que expõe e solicita o respectivo Presidente no seu 
oficio de 27 de janeiro do corrente ano; 

Resolve de acordo com o art. 25 do citado decreto n. 20.348, de 29 
de agosto de 1931 suspende.r as restrições contidas no seu art. 24 para 
que no orçamento de 1932, do Estado de Minas-Gerais, seja consignada, 
até 121/2°/0 da respectiva receita ordinaria, verba destinada aos serviços 
da Policia Militar. » 

Foram essas as razões que o Governo.Provisorio achou justas para 
ampliar o quantum que podia o Estado de Minas gastar com a sua Força 
Publica no exercício de 1932. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Razões que perduram ainda mais 
agravadas. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Admitida a base de 12 1/2°/
0 

a 
verba n. 30, aumentada do credito pedido, ainda fica 3.707:000 000 abai-
xo do limite maximo. 

Quanto a essa 1. a preliminar - penso que ela não constitue impe-
cilho para a recusa do credito pedido, tendo em vista: 1. 0 ) o precedente do 
proprio Conselho; 2 .0

) Que na verdade parmanecem as mesmas razões ... 
O SR. SOCRATES ALVIM: -Perfeitamente. 
O SR. ISRAEL PINHEÍRO: - . . . que levaram o Governo Provi-

sorio a atender ao pedido do Governo Mineiro, e que portanto, trata-se 
apenas de um esquecimeto em pedir antes de votado o orçamento, a 
prorrogação da referida autorização, para o corrente ano. 

Temos, pois, de decidir primeiramente essa preliminar. 
Passamos agora a segunda prelimina r, isto é, se devemos conside-

rar o valor da importancia do pedido em 1.380:000$000. Não tendo acom-
panhado a esse pedido um quadro demonstrativo da discriminação da 
referida bonificação, na base de 1/8 dos vencimentos, procurei certifi· 
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car da sua exatidão baseando na importancia da verba orçamentaria 
votada para pagamento do pessoal , (verba 30), que monta em ... · · · · · · 
20.202:042$600. 

O SR. JULIO SOARES: - Posterior!llente fo~ remetido um quadro 
pela Secretaria do Interior com todos as mformaçoes sobre o . assunto. 
· ~ :-- · O SR ISRAEL PINHEIRO: - Mais adiante vou me refem a esse ~ ~.r,, ~ • 

quadro. 
O SR. NORONHA GUARANY: - E' o quadro ao qual se refere o 

Conselheiro Julio Soares? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Sim, é o que pede 3.052:000$000 

por ano ou 1.526:000$000 por semestre. Cheguei , entretanto, a conclu-
são de que ele não está de acordo com o calculo fe ito no orçamento• 
pois, a primeira exposição junta do processo. diz que a bonificação é 
feita na razão de 1/8 sobre os vencimentos, quando é, de fato, de 1/4 
obre o soldo. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Mesmo assim ainda ha diferen-
e;a? 

o SR. ISRAEL PINHEIRO: - Muito peq uena porque o soldo cor-
responde justamente a metade do vencimento. O aumento que ahi. ~e 
nota seria devido a promoção de inferiores feitos no corrente exerciclo 
e, mesmo assim esse aumento se rá de duzentos e tantos contos. 

O SR. NORONHA GUARANY: - De comissionados ? 
o SR. ISRAEL PINHEIRO:- Não; a Secretaria forneceu um quadro 

em que vem isso cabalmente demonstrado e é o quadro referente ao 
efetivo real da Força, (lê): 

" 14 Sarg. Ajudantes; houve aumento no r.umero desses sargentos, 
porque pelo orçamento, eram apenas 11; 

157.' 1.0 Sargentos, contra 116 do efetivo orçamentario. 
331. 2.0 Sargentos, no orçamento constava apenas 275. 
420 3.0 Sargentos, era de 257 o numero constante do orçamento. 
272 Musicas, houve aumento de 2 apenas. 
644 Cabos, o numeró orçamentario era de 390. 
724 Anspessadas. contra 465 do orçamento. 
146 s ;naleiros, ahi houve diminuição porque antigamente era de 

160" . 
O SR. SOCRATES AL VIM: - E quanto a soldados? 
o SR. ISRAEL PINHEIRO: - Houve tambem aumento, pois atual-

mente temos 4.856 quando no orçamento apenas figuravam 4.145. 

, 
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Relativamente a oficiais houve diminuição porquanto a despesa or-
çamentaria era de 618:150$000 quando para o efetivo real se pede.· .. 
509:050$000. Naturalmente essa diferença é devida a reforma de alguns 
oficiais. 

Do exposto se verifica que o pedido de 1.380:000$000 não está de 
acôrdo com o efetivo orçamentario e nem tão pouco com o efetivo real. 

O Conselho, deverá, pois, nesse ponto resolver primeiramente se no 
caso de aprovado o credito pedido, deva se dar a autorização de . ... · · · · 
1.263:000$000 de acôrdo com a verba orçamenta ou 1.380:000$000 pe-
didos, ou 1.526:000$000 de acôrdo com o efetivo real do momento. O 
meu modo de pensar é que, no caso do Conselho resolver aprovar a au-
torização, essa deverá ser feita de acôrdo com o efetivo real, isto é, . .... • 
1.526:000$000, pedidos, afim de que a distribuição da bonificação seja 
feita equitativamente. -. 

O SR. P. MATTA MACHADO: - E para que não se precise pe-
dir novo credito. 

O SR. LORETO DE ABREU:- De modo que isso representa novo 
pedido? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Perfeitamente de acordo com o qua-
dro da distribuição remetido a pedido nosso. O Governo tem de pagar 
essa quantia; sinão votarmos agora. o Governo terá necessidade de vol-
tar novamente ao Conselho pedindo novo credito. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Então o Conselho deve votar 
pelo efetivo real para que a bonificação seja distribuída equitativamente· 

O SR. JULIO SOARES: - E de acordo com as informações que fo -
ram prestadas pela Secretaria do Interior. 

O SR. NORONHA GUARANY: -E que são oficiais. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Haverá talvez assim contradição :com 

a verba orçamentaria, mas que não deixa de ser aparente e provisoria, 
porque e houve aumento no quadro de vencimentos, devido as promo-
ções o Governo necessariamente terá que pedir reforço de verba para o 
pagamento final e de acordo com o que lhe faculta o decreto n. 19.398, 
desde que não ultrapasse os 3.707:000$000 que faltam para completar o 
limite maximo. 

O SR. JULIO SOARES:- Estive com o dr. Secretario das Finanças 
e ele me disse que o efetivo para o qual se pede a bonificação é o qne 
veiu na demonstração que a Secretaria do Interior mandou a esta casa. 

aiBLIOTECA 
ARQUIVO PUIILICO MINEIRO 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO: - São estas as preliminares que tenho a 
honra de propor á esclarecida apreciação do Conselho. 
(Muito bem! Muito bem!). 

Dis:ussão 

-Em discussão as preliminares propostas. 
O Sr. Lorêto de Abreu:- Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY :-Tem a palavra o sr. conselheiro 

Lorêto de Abreu. 
O SR. LORÊTO DE ABREU:- Sr. Presidente, essa alteração de 

promoções na Força Publica do Estado parece-me que se realizará com 
frequencia durante o ano. 

Não tenho pratica dessas cousas, por isso consulto aos que estão 
estudando a questão. 

Creio mesmo que essa alteração de promoções redundará em outros 
pedidos de creditas. 

O SR. NORONHA GUARANY : - O crédito foi solicitado porque 
houve excesso de despesa. Foi ultrapassado o quadro estabelecido por 
lei e isso pelo fato da situação anormal que atravessa o país. Os milita-
res praticaram atos de lJravura e o Governo procura estimulá-los, pro-
movendo-os. 

O SR. JULIO SOARES:- Mas tudo isso dentro do decreto do Go-
verno Provisorio que não foi ultrapassado. 

O SR. NORONHA GUARANY : -Perfeitamente . Refiro-me a ex-
cesso de pessoal. 

O SR. JULIO SOARES : - E eu· me refiro ao decreto do Governo 
Provisorio. 

O SR . P. MATTA MACHADO: -Devemos votar as conclusões. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Estabeleci as preliminares para saber 

o que devemos discutir, si o crédito de 1.360:000$000 pedido pelo pro-
cesso, si o de 1.260:000$000 do plano orçamentario ou si o de . . • .... 
1.536:0000$000 do efetivo real. 

O SR. LOR~TO DE ABREU:- Mas o Secretario pede 1.380:000$000 
e não 1.536:000$000. 

O SR. JUUO SOARES : -Pediu depois. 
O SR. LOR~TO DE ABREU: - Si assim é daqui a pouco vem 

pedir mais, 

1, • 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO: - E n :ís poderemos conceder dentro 
dos 12 1/2 o j 0 , limite maximo tra~tado pelo decreto do Governo Provisorio. 

O SR. LOR.t:TO DE ABREU:- Por enquanto, parece-me não de-
vemos votar mais do que aquilo que foi solicitado pelo Secretario. · 

O SR. NORONHA GUARANY:- Ha um esclarecimento do Diretor 
da Secretaria do Interior dizendo que houve engano no primeiro pe-
dido . 

O SR. LORÊTO DE ABREU:- Mas esse diretor não é um em-
pregado subalterno que talvez assinasse sem ouvir do seu superior? 

Devemos votar o crédito pedido e se o Governo precisar de mais 
que volte novamente ao Conselho. 

O SR. NORONHA GUARANY: - O novo pedido é oficial. Para fa-
cilitarmos o nosso trabalho e devido á estada em Caeté, do dr. Israel 
Pinheiro, incumbimos ao nDsso colega sr. Conselheiro Julio Soares, que 
é o 1.0 revisor, de sobre o assunto entender-se com o dr. Secretario do · 
Interior. O nosso colega desemuenhou-se da missão que lhe fora atri-
buída, conferenciando a respeito com o Secretario e o Diretor da Se-
cretario do Interior. 

O SR. JUUO SOARES : -Perfeitamente; fui ao Gabinete procurar 
o major Vargas e êle me disse que somente o diretor da Secretaria me 
poderia fornecer as informações solicitadas. 

O SR. NORONHA GUARANY: -E elas vieram, razão pela qual 
acho que o Conselho, desde que a quantia esteja dentro dos limites do 
Codig·J dos Interventores, poderá votar de acôrdo com o parecer, isto é, 
que seja aberto o crédito relativamente ao efetivo real. 

O SR. JULIO SOARES : -Informações essas que devem ficar fa-
zendo parte do processo. 

O SR. LORÊTO DE ABREU :-De acôrdo, quanto á juntada, por 
ser isto regular e acobertador de responsabilidades. Mas esse novo pe-
dido foi assinado pelo chefe da repartição? 

O SR. NORONHA GUARANY:- Perfeitamente: tanto que porei 
em votação a concessão do crédito relativo ao efetivo real de acôrdo com 
o pedido feito pela Secretaria. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Neste caso, sr. Presidente, sou por-
tanto de parecer que o Conselho resolva, primeiramente, as preliminares. 

O SR. NORONHA GUARANY: -Perfeitamente; vamos decidir esse 
ponto, isto é, se devemos votar 1.52o:000$000 de acôrdo com o efetivo 
real da Força Publica ou apenas os 1.380:000$000 de acôrdo com o pri-
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meiro pedido, agora oficialmente ratificado conforme consta do pro-
cesso. 

O SR. LORETO DE ABREU:- Quando a Secretaria pediu os .... 
1.380:000$000 não mandou algum quadro demonstrativo? 

O SR. NORONHA GUARANY:- O nosso colega. sr Conselheiro 
Julio Soares foi incumbido de, oficialmente, se entender com o Secretario 
do Interior a respeito do caso. 

O SR. JULIO SOARES: -E o sr. Secretario, por sua vez, indicou-
me o diretor, dr. Carlos Prates, com quem eu deveria me entender, por-
quanto este se achava aparelhado para ministrar todas as informações 
solicitadas a respeito do assunto. 

O SR. LO RETO DE ABREU: - Sim senhor : e usei de interroga-
ções que, aparentemente configura objeções, foi pa ra o meu melhor es-
clarecimento. (Mui to bem! Jltlui t o bem!) 

O Sr. Noronha Guarany!:- Ccntinúa a discussão. Não haven-
do mais quem peça a palavra (pausa), submeto a votos as preliminares 
propostas. 

-Os srs. que aprovam essas preliminares queiram se conservar, 
como estão (pausa). Aprovadas. 

Parecer 

O sr. Israel Pinheiro:- Fixadas assim, sr. Presidente, as 2 
preliminares, vamos entrar no merito da questão e verificar se a boni-
ficação se justifica. 

De acôrdo com a exposição junta ao processo, essa bonificação 
foi concedida em 1930, pela primeira vez, em atenção ás vigilias cons-
tantes de todos os elementos da Força Publica e aos serviços extra~r

dinarios a que foram obrigados, devido á situação anormal porque pas· 
sava o Estado. E a mesma vem sendo mantida até esta data, por per-
manecerem as razões iniciais. 

Não ha a menor duvida, que a Força Publica de Minas-Gerais, que 
tem como encargo normal, manter a ordem e fazer respeitar a justiça 
no Estado, prestou no entanto, por duas vezes, no período anormal 
que acabamos de atravessar, verdadeiros serviços de guerra, ao lado 
do Exercito Nacional. 

O SR. NORONHA GUARANY: -Muito bem, de pleno acôrdo. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Serviços, que não fazendo parte de 

', 
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suas atribuições normais, foram no entanto prestados com toda a bra-
vura e eficiencia. 

E' certo, pois, que de fato existem serviços extraordinarios, fóra 
das atribuições normais, que justificam uma bonificação. 

Quanto ao seu valor inicialmente de 1/4, passando em seguida a 
1/8 {aí é que houve uma pequena dHerença) em vista da situação finan-
ceira do Estado julgo razoavel. 

A exposição a que me refiro, considera mais, que os ordenados da 
Força Publica Mineira, são muito inferiores aos das Forças Publicas de 
S.-Paulo e Rio-Grande, o que poderia justificar a transformação da boni-
ficação concedida por serviços excepcionais em um aumento definitivo 
nos vencimentos. 

A policia paulista e a gaucha têm os seus vencimentos equiparados 
aos do exercito nac!õnal, o que não acho razoavel, porque as obriga .. 
ções que se exigem de ·uma e outra corporação são completamente di.-
ferentes. 

Entretanto nota-se uma diferença extraordinaria entre os vencimen-
tos de nossa Força Pubilca e os recebidos pela de S.-Paulo, como se vê 
do seguinte {lê) : 

cCel., em S. -Paulo, vence . . 
Tenente Coronel. ........ .. ... . 
Major .. . ..... ... . ... . .. . . . ... . 
Capitao . . . . . ........ . . .. . .. .. . 
1. 0 Tenente . ..... .. . ... .. ... . 
2. 0 Tenente ... ··· . . . .. . .. . ·· · 
Aspirante . .... . ... :t ... ..... . 

3:000$000, quando em Minas .. .. 
2:500$000, 
2:000$000. 
1:500$000, 
1:000$000, 

750$000, 
700$000, 

2:166$666 
1:30fl$000 
1:000$000 

850$090 
700$000 
600$000 
500$000 

O SR. NORONHA GUARANY : -Realmente são muito menores. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Uma administração publica, deve se 

guiar, o mais possível, pelas mesmas normas e principies que governam 
as administrações particulares e é um fato conhecido, que em qualquer 
empresa, para se obter o maximo de rendimE:nto eronomico, é necessa-
rio, exigindo muito, pagar bem aos seus auxiliares . 

O SR. NORONHA GUARANY: -Para que sejam mais eficientes. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Sim senhor. Com estas considerações 

quero fazer calar no espírito do Conselho que não sou absolutamente 
contra aumento de vencimentos . 

Pagar bem, entende-se que o individuo com os seus vencimentos, 
além de manter sem preocu~ações as despesas decorrentes de seu nível 
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social , ainda possa fazer urna pequena economia que constituirá o seu 
fundo de reserva necessario aos imprevistos do futuro. Sem estas con-
dições de vida não haverá o estimulo. Estimulo que permite a um au-
xiliar com facilidade desempenhar o serviço de 3 que o não tenham. A 
regra em geral na administração publica é de um excesso de funciona-
rios mal pagos . 

Acho que seria de grande alcance administrativo um plano geral 
que tivesse por base a redução (quando possível) com o aumento pro-
porcional nos vencimentos, de modo a termos, em pouco tempo, um 
corpo de funcionarias •bem pagos », dentro da definiçãoq ue dei a essa 
expressão . Aparecerá o estimulo, e o rendimento duplicará permitindo 
obter o mesmo serviço talvez com menor despesa total. 

O que não se põde concordar é com o aumento em uma só classe 
que se tornaria uma exceção injustificavel. 

O SR. NORONHA GUARANY : - E odiosa . 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:- A comparação com vencimentos de 

outros Estados serve para revigorar esse meu ponto de vista quanto a 
uma reforma geral, mas não justifica uma exceção dentro do Estado, a 
não ser que se provasse, que os vencimentos dessa classe fossem infe-
riores em relação ás outras, pois neste caso o aumento seria apenas um 

I 

reajustamento. 
No caso que consideramos, isto não se dá, sendo facil verificar pela 

comparação de alguns quadros de vencimentos no Estado : 
Ordenad o ela Força Publ-ica : 

Coronel . . .. . . _ . .. .. ....... _ . . . . . 
Tte. Coronel . . . .... - . ...... . .. . ... . 
Major ............ .... . ... . .... . .. .. . 
Capitão . . . . _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 
1 -o Tenente . . . . . _ . ..... . .... .. . ... . . 

Vencimentos da m agi stratura : 
Juiz de 1 . a entrancia . . . .. ... . . ... . . . . 
Juiz Municipal .. .. . .. .... .... . . .. . .•. 
Promotor .... . . .. .. .. . ... .... . . .... . 

Vencimentos d a Engenharia : 
Engenheiro de 1 . a classe .... ....... . . 
Engenheiro de 2.a classe ....•• .•...•.. 
Engenheiro de 3. a classe . ........ •..•• 

2:166$000 
1:300$000 
1:000$000 

850$000 
700$000 

1:000$000 
600$000 
500$000 

1:000$000 
800$000 
700$000 
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Ven cimentos d o funcionalismo em geral: 
Desde 300$000 ao a-nanue~se de 3.a classe até o maximo de . .... . 

1:000$000 ao chefe de secção. 
Não se poderá, pois, considerar o aumento como um reajustamento• 

pois, de todas as classes a Força Publica é a menos mal remunerada. 
Resumindo, o meu modo d e pensar é que: 
1.0 ) Devemos concordar com a bonificação como medida transito-

ria por serviços excepcionais, fóra das atribuições normais, prestados 
pela Força Publica e que deverá ser mantida unicamente emquanto 
perdurarem as razões que determinaram a sua concessão. 

2.0 ) Só poderemos concordar em manter permanente essa bonifi-
cação como aumento de ordenado, desde que equitativamente ela se 
extenda a todo funciontllismo do Estado. 

O SR. LORÊTO DE ABREU:- Como diz V. Excia 7 Não ouvi bem 
esta parte. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - O 2. o topico está assim redigido: • Só 
poderemos concordar em manter permanente essa bonificação como au-
mento de ordenado desde que equitativamente ela se extenda a todo 
funcionalismo do Estado • . 

Acho que o funcionalismo publico é muito mal pago; um juíz de di-
reito não pó de viver com 1:000$000. 

O SR. NORONHA GUARANY:- E' até ridículo. 
O SR. ISRAEL PINHEffiO:- Por isso é que digo que a Força Pu-

blica é a menos mal remunerada entre nós. 
O SR. P. MATTA MACHADO:- V. Excia . diz muito bem- menos 

mal. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Perfeitarnento. Os vencimentos da 

nossa Força Publica não estão de acordo com as de S. Paulo ou Rio 
Grande do Sul, entretanto no Estado, é a corporação menos mal remu-
nerada. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Tenho assim, Sr. Presidente, exposto 
o meu mpdo de pensar sobre o assunto. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão 

- Em discussão o parecer. 
O Sr. P. Matta Maebado:-Peço a palavra. 
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O SR. NORONHA GUARANY - Tem a palavra o nobre conse-
lheiro. 

O SR . P MATT A MACHADO:- O escrupuloso respeito pelos di-
nheiros publicos foi a maior virtude do antigo regimen e nela se basea-
ram todas as outras que íoram ornamento e gloria dele. 

Repetirei aqui o que já disse em outra parte: •Não ha verba no or-
çamento", eram palavras magicas que vedavam todas as despesas, ainda 
as mais urgentes e todos os gastos ainda os mais ~olicitados e protegidos. 

O pecado mortal da velha Republica foi não ter mantido a tradição 
benefica e o maior bem que a Nova nos poderá fazer será reaviva-la e 
perpetua-la E' com essa convicção que aprovo o credito solicitado pelo 
Sr. Secretario do Interior, porque, no estado de guerra e de ameaça 
dela em·que vivemos, não se podem enquadrar em moldes prefixados as 
despesas com a segurança do Estado. 

A ordem publica é seu dever primordial; para garanti-la e mante-
la se organisa ele; a força é o elemento essencial daquela e a organi-
sação militar a substancia desta, por isso, nos períodos anormaes não 
se pódem prever com segurança as despesas com a Força Publica do 
Estado. 

Por esse motivo e pela' confiança que a todos mineiros inspira o 
governo austero do honrad? Presidente Olegario Maciel, voto pela con-
cessão do credito solicitado. · 

(Muito bernl 1J1uito bem!) 
O Sr. Noronha Guaraay:- Não havendo mais quem queira 

usar da palavra (pa'ltsa) creio poder anunciar a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se dê autorização para as despesas 
solicitadas pelo Sr. Secretario do Interior e justificadas por informações 
prestadas posteriormente peld respectiva Secretaria á vista de solicitação 
do mesmo Conselho para bonificação a ser tJaga no primeiro semestre 
do corrente ano á Força Publica, não devendo essa bonificação ser con-
siderada sinão como medida transitoria pelo serviço excepcionais, fóra 
das atribuições normais, prestadas pela mesma Força Publica no período 
anormal que o pais atravessou. 

Submetida a votos a conclusão, é approvada. 
- Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

.. -

.. 

i 
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Volta ao expediente 

O Sr. Loreto de Abreu requer que se volte ao expediente, con-
forme preceitúa o § 5.0 do art. 12 do Regimento, afim de ser apresenta-
do o parecer final sobre a peça n. 177, relativamente á venda de terras 
devolutas situadas nos municípios de Teofilo-Otoni, Caratinga, Raul-Soa-
res, Patos e Aimorés. 

- Consultada a Casa, é aprovado o requerimento, sendo dada a 
palavra ao Sr. Loreto de Abreu, que apresenta o seguinte. 

Parecer n. 163 
Vendn d e terras devolutas 

(PEÇA N. 177) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, adotado o rela~ 

rorio retro, como parte integrante, resolve autorizar a venda dos lotes 
constantes do mesmo relatorio e da relação a fls. por ser de convenien-
cia para o Estado e permitida pelo art. 61 do Decreto n. R.201 de 31 de 
janeiro de 1928. 

Belo Horizonte, 25 de Março de 1933.-Loreto ele Abreu, relator. 
-O parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes. 
- Devolva-se a peça, com o relatorio e parecer, ao Sr. Secreta-

rio cia Agricultura. 

Pagamento de adicionais a que fez jús o ex-juiz de di-
reito da comarca de Oliveira, Bel. Ladlslau de Miranda 

Costa 

PEÇA N. 182 

O Sr . .JuUo Soares, fazendo ver ter vindo desacompanhada de 
quaisquer documentos a peça n. 182, sobre a abertura de credito para 
pagamento de adicionais a que fez jús o ex-juiz de direito da comar-
ca de Oliveira, Bel. Ladislau de Miranda Costa, no período de 29 de 
novembro de 1929 a 12 de outubro de 1931, data em que faleceu, re-
quer que se requisite do sr. Secretario do Interior a remessa do res-
pectivo processo. 

E' aprovado o requerimento. 
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Convocação de sessão secreta 

O Sr. Noronha Guarany:- Tenho a comunicar aos Srs. Con-
selheiros um assunto de natureza reservada, e que sómente poderá ser 
ventilado em sessão secreta. 

Consulto, por isso, S. Excias., si, de acôrdo com o que preceitúa o art. 
7. 0 do Dec. 20.348, de 29 de Agosto de 1931, concordam em que seja 
convocada a referida sessão. 

(A. Casa se manifesta, 'ltnanimente, de modo afiamativo) 
A' vista da manifestação dos Srs. Conselheiros, convoco uma sessão 

secreta, que se realizará logo em seguida a esta, e cujo objétivo será opor-
tunamente declarado. 

Ordem do dia 

O Sr. Noronha Guarany: - Não havendo mais nada a se tratar, 
designo para a proxima sessão ordinaria, a realizar-se terça-feira, 28 do 
corrente, a seguinte ordem do dia: 

PRRIMEIRA PARTE- A regimental. 
SEGUNDA PARTE- Discussão das peças que, devidamente relata-

das e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a antece-
dencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

107a sessão ordinaria. aos 28 de Março de 1933 
P~SIDENTE - Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO- Sr. Socrates Alvim. 

SIJMAWO : - Ata.-Expediente. - Rescisão do contrato para fornecimento de luz 
eletrica no município do Machado.-Requerimento do Sr. P. Matta 
Machado. - lmpedimento do sr. Noronha Guarany.- Explicação pes-
soal do sr . Lorêto de Abreu. - Pareceres finais.-N. 164 (Paga-
mento de adicionais a José dos Passos.Moreira). -N ... 165 (Isenção 
de impostos de exportação á Companhia Brasileira de Torrefação 
de Café).-N. 166 (Credito especial para pagamento á Força Pu-
blica).-2.a Parte.- PaD"amento de adicionais ao Diretor do Grupo 
Escolar de Sabinopolis.-Relatorio e parecer do sr. Werna Maga_ 
lbaes.- Conclusão. - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs.: Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Israel Pinheiro, Werna 

.. 

• 
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Magalhães e P. Matta Machado f lt d , a an o com causa justificada o sr. 
Annibal Gontijo. 

-Abre-se a sessão. 

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

Expediente 
Não ha sobre a Mesa materia de expediente . 

Reei são de contrato pa1 a fornecimento de luz eletrica 
pw d o !VIacltado 

(PEÇA N. 180) 

no muniei-

O Sr. P. MaUáMacha do:- Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Tem a palavra 0 nobre conse-

lheiro. 

? ~R.. P. MATTA MACHADO:- Sr. Presidente, a peça que me 
foi .distnbmda, sob n. 180, refere-se a recisão de um contrato nara for-
necu~ent~ de luz eletrica no município do Machado. o Prefeit~ solicita 
autonzaçao para recindi-lo. Estudei a peça e -nao encontrei elemento 
com os quais pudesse lavrar o meu parecer. 

O Prefeito faz referencia a nulidades uma vez que - · . • nao seJa cum-
pnda qmdquer clausula do contrato e declara que ele será nulo de ac~ _ 
do com as prescrições no mesmo estabelecidas; entretanto não con~:a 
clausula alguma sobre nulidades. O contrato é inteiramente omiss N 
processo relativo á peça só existe um abaixo assinado, com variaso~ssi~ 
naturas, mas documento gracioso que não tem autenticidade 1 aaJ E ab · · d eo . sse 

aixo assma o pede a recisão do contrato alegando arandes faltas 
parte da Companhia. o por 

Acredito ~ue, de fato, se tenham dado diversas hipoteses que in-
corram em_ nulidades, mas isso não consta de documento algum. 

Requeuo, por isso, que se converta em diligencia 0 julgamento do 
pr?cesso para_ que o Secretario do Interior, por intermedio do qual nos 
vem a peça, mfor~~ convenientemente afim de que 0 Conselho assa 
bem formar o seu JU1ZO. p 

. O _SR. ~ORONHA GU~RANY : -Sou advogado da Companhia e, 
assim, Impedido, passo, por Isso, a Presidencia ao meu substituto legal 

·para. · que el~ submeta á consideração da Casa 0 requerimento que aca-
ba de ser feito pelo nobre Conselheiro. 
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a} A Companhia Brasileira de Torrefação e Moaeem de Café de-
verá preencher todas as formalidades exigidas pelo citado de c. n. 9.537, 
ainda não provadas do processo e lembradas em parecer do sr. Diretor 
Geral do Tesouro: 

b) - O praso para essa isenção ficará a criterio do sr. Secreta-
rio das Finanças, não podendo exceder o fixado no mencionado de-
creto; 

c) - A isenção será apenas para dois terços do café torrado e 
transformado em pó, nos termos do parecer do Diretor da Receita; 

d) - No caso de ser lavrado o contrato sem concorrencia, a Com-
panhia será obrigada a prestar caução, nas mesmas condições, como se fôra 
em concurrencia publica, perdendo tal caução, si, dentro dos prasos as-
sinados no contrato, deixar de cumprir as exigencias do decreto que 
creou os favores a que alude o citado de c. n. 9.537. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, aos 28 de março de 1933. - Noronha Guarany, presidente e 
relator. 

- O parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros. 

- Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer ao sr. 
Secretario das Finanças. 

o Sr. Israel Pinheiro : - Submet0 á consideração do Conse-
lho o seguinte parecer (lê) : 

Parecer n. 166 

Credito especial para pagamento á F orça Publica. 

(PEÇA N. 175) 

o exrno. sr. Secretario do Interior pediu ao Conselho Consultivo 
autorisação para abertura de um credito especial para pagamento de bo-
nificação á Força Publica Mineira. 

No exame e discussão do pedido o Conselho considerou que o 
fato de não ter sido prorrogada a autorisaçao do Governo Provisorio 
de 12 1/2 °/

0 
sobre a receita ordinaria do Estado para despesas com a 

Força Publica, não constitue impecilho para a aprovação do credito 
pedido tendo em vista o precedente do proprio Conselho ao votar_ o. 
orçamento para o corrente ano e que permanecem as mesmas rasoes 
que justificaram o dec. da concessão ; 

" 
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Considerou que o credito pedido feito na importancia de .......• 
1 · 380:000$000, foi retificado para 1 . 526:000$000 em vista das tabelas 
de distribuição das bonificações apresentadas posteriormente ao Conse-
lho para melhor esclarecimento do processo ; 

Considerou que uma bonificação deve ser dada como medida tran-
sitaria por serviços especiais, fóra das atribuições normais e que deve-
rá ser mantida uniçamente emquanto perdurarem as rasões que deter-
minaram a sua concessão ; 

Considerou finalmente que, nestas condicões, a Força Publica Mi-
neira que teve durante o período anormal que acabamos de atraves-
sar prestado com bravura e eficiencia verdadeiros serviços de guerra 

' fóra das atribuições normais é merecedora da bonificação pedida cujo 
~ 

valor é rasoavel. 
O Conselho é pois de parecer que seja aberto o credito de ....•.. · 

1. 526:000$000 para pagamento da referida bonificação. 
Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, aos 28 

de Março de 1933. -Israel Pinheiro, relator. 
- O parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 

Conselheiros. 
·- Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 

Secretario do Interior. 

Segunda parte da ordem do dia 

Pagamento de adicionais ao di'retor do G1upo Escolar de 
Sabinopolis 

(PEÇA N. 179) 
O Sr. Noronha Guarany: - V ai entrar em discussão a peça 

n. 179, relativamente a um credito especial de 1:496$000, para paga-
mento ao diretor do Grupo Escolar de Sabinopolis, Joaquim Thomaz de Car-
valhaes, da gratificação adicional de que trata a lei n. 425, de 1906. 

Dou a palavra ao relator, sr. Conselheiro Werna Magalhães. 
O Sr. Werna MagalhAes: - O meu relatorio é o seguin-

te (lê): 
Relatorlo 

O Sr. Joaquim Thomaz de Carvalhaes, diretor do Grupo Escolar 
de Sabinopolis, requereu ao Sr. Secretario da Educação, a gratificação 
adicional a que se julga com direito em face da lei n. 425 de 1906 por 
contar mais de 30 anos de magisterio. Pela certidão anexa ao proces-
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so, verifica~se a procedencia do pedido, ten,do o requerente direito 
áquela gratificação desde 9 de outubro de 1930 e o Sr. Secretario, de~ 
ferindo o requerimento, solicita a autorização devida para a abertura do 
credito especial, na importancia de 1:496$400 afim de ser efetuado o 
pagamento. 

Assim relatado, passo este ao 1.0 Revisor Sr. Conselheiro Loreto de 
Abreu.-23~3~933-Werna Magalhães. 

Parecer 
O Sr. Werna Magalhães: - Sr. Presidente, conforme a certi~ 

dão anexa ao processo de que se trata, verifica~se que o requerente 
tem mais de 30 anos de serviços. Nestas condições sou de parecer 
que o Conselho conceda o credito que lhe foi solicitado. 

O Sr. Noronha Guarany: - O Sr. 1.0 revisor está de acôrdo? 
O SR. LORETO DE ABREU: - Estou de acôrdo. 
O sR: NORONHA GUARANY: -E o sr. 2.0 revisor ? 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Tambem estou de acôrdo. 
(Os dem ais srs. conselheiros se m ani festam tam bem favom-

velmente). 
O ~R. NORONHA GUARANY:- A' vista da manüestaçãoda Casa, 

posso anunciar a seguinte 
Conclusão 

-0 Conselho é de parecer que seja autorizada a abertura do cre~ 
dito especial de 1:496$000 para pagar ao diretor do grupo escolar de Sa~ 
binopolis, Joaquim Thomaz de Carvalhaes, a gratificação adicional de que 
trata a lei n. 425, de 1906, uma vez que isso esteja dentro dos recursos 
do Tesouro. 

Submetida a votos, é esta conclusão aprovada. 
-Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Ordem do dia 
O. Sr. Noronha Guarany:- Não havendo mais nada a se 

tratar, designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE - A Regimental. 
SEGUNDA PARTE - Discussão dos processos que, devidamente 

Telatados e revistos, forem enviados á Secretaria do Conselho com a 
antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

Origem: ·--·---------~-
Preço: ----~ ________________ _ 
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108.3. sessão ordlnaria, a 1.0 de Abril de 1933 

PRESIDENTE: - Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO:- Sr. Socrates Alvim· 

SlJMAIUOa- Ata. - Expediente. - Comunicaçoes. - Parecer final n. 168.-
Pagamento de adicionais ao diretor do Grupo Escolar de Sabinopoli s 
- Ordem do dia. 

A ' hora regimental, acham~se presentes os srs. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Julio Soares, Israel Pinheiro e Werna Magalhães, fal~ 
tando com causa participada o sr. Annibal Gontijo. 

- Abr~se a sessão 

Ata 

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

Expediente 

O Sr. Soerates A.lvlm apresenta á Casa o seguinte expe~ 
diente: 

Oficio 

De Celso da Silveira, J. J Nogueira Penido e Damaso Vaz de 
Melo, funcionarias da Prefeitura, agradecendo a acolhida dispensada pelo 
Conselho ao requerimento pelos mesmos apresentado, pedindo aumento 
de vencimentos. 

- Inteirado. 

Comunicações 

O Sr. Noronha Oaarany: - Comunico aos srs. Conselheiros 
que o nosso colega, sr. Loreto de Abreu, deixa de comparecer á pre-
sente sessão por estar ligeiramente enfermo. 

_... Inteirado. 
O Sr. Julio Soares: - Sr. Presidente, faço comunicação iden-

tica, ·relativamente á ausencia do nosso colega, conselheiro P. Matta 
Machado. S. Exa. falta á presente sessão, por motivo de molestia. 

- Inteirado. 
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Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. Werna Magalhães : - Tenho a apresentar ao Conse-
lho o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 168 

Pagamento de ad icion is ao diretor do Grupo E scolar d e 
Sabinopoli s 

(PEÇA N. 179) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, examinando a 
materia contida no oficio n. 69, de 6 de março corrente, do sr. Secreta-
rio da Educação, sobre abertura de um credito especial, correspondente 
á importancia de 1:496$400, para pagamento ao diretor do Grupo Es-
colar de Sabinopolis, sr. Joaquim Thomaz de Carvalhaes, verificando a 
razão de ser do pedido, em face das informações que constam do processo, 
é de parecer favoravel á abertura do respetivo credito, no valor supra 
citado, uma vez que isso esteja dentro das possibilidades do Tesouro. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais em 1 . o 
de Abril de 1933.- Werna Magalhães, relator. 

- O parecer é aprovado e , em seguida, assinado pelos srs. Conse-
lheiros presentes. 

- Foram votos vencedores os dos srs. Loreto de Abreu e P. 
Matta Machado. 

- Remeta-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario da Educação e Saude Publica. 

Ordem do dia 

O Sr. Noronha Ouarany : - Não havendo materia alguma a 
ser discutida, designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE: 

A regimental. 

SEGUNDA PARTE: 

Discussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem 
remetidas a Secretaria do Conselho com a antecedencia regimental 

- Está encerrada a sessão. 
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109~ Sessão ordlnaria, aos 4 de Abril de 1933 

PRESIDENTE: - Sr. Noronha Guarany. 
. SECRETARIO: - Sr. Socrates Alvirn. 
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SlJ i..ti ARJO : - Ata . - · Expediente. - 2. a parte . - Perdão de divida á d. . a-
rieta Fernandes da Silva. - Relat rio e pa recer do s r. Socra tes AIVl rr. . 
- Discussão . - Conclusão . - Ordem do dia . 

A' hora regimental, comparecem os srs. Noronha Guarany, Socrates 
Alvim, Julio Soares, Israel Pinheiro, Werna Magalhães e Loreto de 
Abreu, faltando com causa participada os srs . Annibal Gontijo e P. 
Marta Machado. 

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

Expediente 

Não ha, sobre a mesa, materia de expediente. 

Apresentação, aprovação e assinatura de parecores finais 

Não havendo pareceres finais a serem apresentados, passa-se a 

2·.a parte da ordem do dia 

Perdão de d ivida á d. Marieta Fernandes da Silva 

(PEÇA N. 181) 

E' anunciada a discussão da peça n. 181 , sobre um requerimento 
em que d. Marieta Fernandes da Silva pede perdão de divida de impostos 
á Prefeitura da Capital, sendo dada a palavra ao relator, sr. Socrates 
Alvim, que procede á leitura do seguinte 

Relatorlo 

D. Marieta Fernandes da Silva está em atrazo dos impostos mu-
nicipais de industrias e profissões relativos aos annos de 1931-1932 e 
referentes á casa de pensão que possue nesta Capital, e pede seja 
perdoada dessa divida, que alega não poder pagar, declarando ter 
sido tambem perdoada pelo Estado da divida referente aos impostos 
estaduais que oneravam a dita pensão em 1931-1932. 

Acompanha a petição de fls. 2, uma declaração assinada p~los s~s. 
Benjamim Ferreira Lopes e Monsenhor João Martinho de Alrnetda (fir-
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mas devidamente. reconhecidas por notario publico), asseverando tratar-
se de senhora VIuva, pobre, vivendo honestamente do seu trabalho 
e sen.do arrimo de tres filhos menores e de sua velha mãe septua-
genana: 

. Despachou o sr. Prefeito que a peti ão , acompanhada das neces-
an~s informações ministradc:s pelos fu ncc!onarios competentes, fosse 

envmda ao Conselho Consulhvo para que este delibere sobre o caso. 
. A Diretoria da Receita e Fiscali ação da Prefeitura informe o se-

gumte: 
a) - Que a divida da peticionaria importa em 572$ono, sendo .... 

440$~00 de impostos de industrias e profissões da referida casa de 
pensao, nos. anos de 1931~193~ e 132$000 de multa de 30 °/ 0 sobre 
os mesmos Imposto , e mais amda que a divida relati a a 1931 já se 
acha em poder do sr. Advogado, para proceder á cobrança -

~) - Que a peticionaria mantem em plena atividade sua casa de 
p~ns~o, co!ll .. mais de 1 ~ pensionistas, além do fornecimento de pen-
sao a domicdw, por meiO de marmitas . 

. c) - Que ~· Marieta Fernandes da Silva é avessa ao pagamento 
de Impostos, _P?IS, e~ 1932, requereu baixa de sua pensão, requeri-
mento que fot mdefendo por se ter verificado que a pensão não- tinha 
sido fechada. 

d) A- Que, em r~lação ás condições financeiras da peticionaria, 
nada pode apurar o fiscal chefe sr. L. Bastos, por falta de informan-
tes, ~eclarando apenas julgar a devedora em condições de solvabilida-
de, VIsto que pode pfigar pela casa que ocupa o aluguel mensal de 
500$000. 
. e).- Opina, afi.n~l , o sr. Diretor da Receita e Fiscalisação pelo 
mdefenmento ?a petiçao de d. Marieta Fernandes da Silva, por lhe pa-
recer que o disposto no art. 4.'' do decreto 161, de 22 de fevereiro do 
corren~e ~no, não ~proveit~ á peticionaria, podendo apena cvaler ct 
contrt bu1,ntes de ~n ':btstrtas e profissões falec idos ou insolvaveis 
que "!ão tenham_ deixado ou possuam bens, sobre os qnais possà 
recatr a execuçao •. 

~lega ainda ~ _sr. Diretor da Receita e Fiscalisação ser pelo in-
defenmento da petiçao d~ _fls. 2, cpara que se evite co1n u p eceden-
te q11;e o de(erlmen~o mna tr,tzer á abert"lra de um mau caminho 
aos tnteresses da Fazenda Municipab. 

. Os trechos grifados são reproduções testuais dos informes do sr. 
Diretor da Receita e Fiscalização. 
. O art. 4°. do decreto n. 161, de 22 de fevereiro de 1933, (lei que 

fixa ~ .despeza e orç;;t a receita do município de Belo-Horizonte para o 
exerctciO de 1933), dispõe textualmente: 

. «Continúa. o Prefeito autorisado a mandar cancelar as di vidas pro-
ve~Ientes de cmdustrias e profissões •, em favor dos contribuintes fal-
lecidos ou ~nsolvaveis, que não tenham deixado ou possuam bens, so-
bre os quais possa recair a execução " . 

Assim relatada a peça n 181, passo o processo ao 1.0 revisor sr' 
Conselheiro Werna Magalhães. 

Belo-Horizonte, 27 de Março de 1933. Socrates Alvim, relator. 

' 
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Parecer 

O Sr. Socrates A.Jvlm:-Nas conversações que precederam a 
aprovação do Orçamento municipal para o exercício corrente, tive en-
sejo de sugerir a conveniencia de alterarmos a redação do art. 4 ° da 
lei de meios de maneira a ficar o Sr. Prefe·to habilitado a transigir pela 
Fazenda Municipal nas liquidações diretas de cobrança de impostos em 
atrazo , como o que constitue o processo em apreço. 

Entenderam os ilustres e prezados companheiros de Csnselho pre 
fe rivel a aprovação do dispositivo como viera redigido da Prefeitura. 
Assim se fez. Continuo, porém, no meu ponto de vista. 

Ha na cidade inumeras pessôas pobres e instituições de caridade 
e utilidade publica, vivendo, as primeiras, de humildes atividades eco-
nomicas domesticas ou de parcos rendimentos de pequenas casas que 
sossuem, e mantendo-se os institutos sem objetivos de ganho com in-
pignificantes rendas. 

Esses contribuintes fiscais constituem a chamada cindigencia reca-
tada•, que não mendiga, mas sofre privações, pagando seus tributos 
com grande sacrificios, obrigadas não raro a ficar em atrazo para com 
o fisco. 

Resulta daí a situação delicada em que se acha a Prefeitura, con-
denada a não arrecadar uma parte bem consideravel das verbas orça-
mentarias ou a promover a cobrança executiva dessas dividas, lançan-
do na miseria e na desgraça pobres e honestas creaturas que, despoja-
das de seus mingoados recursos, cairão na mendicancia, pesando sobre 
a população valida, já demasiadamente onerada e pesando mesmo sobre o 
proprio governo, a quem compete a assistencia aos invalidos e indigentes. 
Essa classe de tributados não pode, evidentemente, suporta r os mesmos 
onus fiscais que incidem sobre a população valida e as empresas que 
exploram economicamente suas propriedades e negocios . Muitos desses 
contribl~intes poderiam pagar impost1s, mediante certos fa' ores que a 
lei conceder-lhes-ia, com proveito para a sociedade e para a Prefeitura. 

Feitas estas considerações, encaremos diretamente a questão conti-
da na peça n. 181. 

A aplicação do dispositivo constante do art. 4.0 do decreto 161, 
de 22 de Fevereiro de 1933, exige que se apure a solvabilidade ou in-
solvabilidade do devedor remisso. No caso vertente, seria necessario que 
o funcionario incumbido dessa verificação apurasse si os moveis e 
utensílios da casa de pensão pertencem ou não á peticionaria e si, pelo 
seu valor, garantem o pagamento da divida, bem como si a devedora 
possue outros bens sobre os quais possa recair a execução da cobrança. 

A tal respeito, são falhas as informações prestadas pela Diretoria da 
Receita e Fiscalização. 

Como o onus dessa verificação deve caber á Prefeitura , de acôrdo 
com o despacho do sr. Prefeito de fls ... , fica o julgador na contingencia 
de seguir o aforismo jurídico do i n dubio contra ft scum. 

Tudo considerado sou de parecer que: 
Deve o Conselho Consultivo autorisar o Sr. Prefeito da Capital a con-

conceder o perdão solicitado da divida de D, Marieta Fernandes 
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da Silva, relativa aos impostos de industrias e profissões e respecti-
vas multas, r~ferentes aos anos de 1931 e J 932, na importancia total de 
572$000, confirmando-se desse modo a autorização contida no art. 4. 0 do 
decreto 161, de 22 de Fevereiro de 1933. 

(Muito hem! Mui to bem) 

Discussão 

O Sr. Noronha Guarany:-Está em discussão o par cer do 
relator. Como vota o sr. 1.0 revisor? 

O SR. WERNA GUIMARÃES:-Voto de acôrdo com o relator. Os 
mesmos motivos que Je_varam o Estado a perdoa a requerente os impos-
tos que . a ele eram. deVIdos, devem determinar a Prefeitura a proce-
der de 1gual maneua com relação aos seus impostos. 

O SR. NORONHA GUARANY:-E o sr. 2. 0 revisor? 
O SR. JULIO SOARES:-Penso que se vai estabelecer um prece-

dente perigoso e que, por isso mesmo, seria talvez convenien te verifi-
carmo~ antes si a peticionaria é, de facto, insolvavel. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Esse é o ponto principal. 
. O SR. N_9RONHA GUARANY:- Todos sabemos que as propr.eta-

nas de pensoes em Belo-Horizonte, geralmente são \riuvas que lutam 
com as maiores dificuldades. ' 
. O S~. LORETO DE ABREU:- 0 precedente é perigosíssimo. Pelas 
mformaçoes prestadas pelo fiscal-chefe da Prefeitura, verifica-se que 
essa sen~ora paga 500$000 mensaes de aluguel do predio onde está 
estabelecida, tem m'ais de dez pensionistas e, além disso fornece mar-
mitas á domicilio. ' 

Ora, sendo assim, não se trata de uma pensão de catecroria tão mo-
desta, q~e possa merecer tolerancia por parte do fisco. 

Efetivamente, conheço diversas senhoras, quasi todas viuvas, que, 
para poderem se vestir e se alimentar, e mesmo para terem onde mo-
r~r com suas _famílias, se. vêm forç;adas a receber um ou outro pensio-
msta. A Prefeitura sabe disso, por mtermedio de seus fisca is, mas para 
que essas senhoras pos~am se manter na Capital, permite que uma ou 
out~a pessôa pas~e debaixo do pano, como essas comerciantes, digamos 
~ss1~, para aJuda-las com a sua contribuição, como pensionistas. Os 
fiscais percebem isso, mas olham por cima e ha, nesse proceder, como 
que uma certa equidade. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Aí o fisco deve ficar cégo e não lan-
çar. Em Caeté, sempre adotei essa praxe, em se tratando de casos de 
tal natureza. 

O SR. WERNA GUIMARÃES: - Seria, talvez, melhor deixarmos ao 
criterio do Prefeito a decisão do caso. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Efectivamente, o Codigo dos In-
terventores não obriga o Prefeito a consultar o Conselho em casos como 
este q~e e~tamos examinando. O art. 10 do referido Codigo sómente exige 
a aud1encm do Conselho, quando se t rata de crear imposto novo con-
trair emprestimo interno... ' 
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O SR. LORETO DE ABREU:- Transigir. V. Ex. tenha a bondade de 
ver. 

O SR. NORONHA GUARANY :-Transigir e celebrar acôrdos com 
litigantes. E' a letra f do art. citado . Aqui, porém, não se trata de liti-
gantes e sim de um contribuinte que pede perdão de divida. Si a causa 
já estivesse em juizo, então, im. seria, a pethonaria a litigante mas 
não é esse o caso. 

O SR. LORETO DE ABREU:- «Transigir e celebrar acôrdos com 
litigantes ". O e, á vezes, tem a ignificação de ou, e aqui deve ser in-
te rpretado a ssim. 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 e ahi e copulativo. 
O SR. LORETO DE ABREU:-.. Transigir (o pensamento é comple-

to) e celebrar acôrdos com litigantes contra o Estado ou município, ou fa-
zer~lhes pagamentos antes de julgado o feito em ultima instancia, depois 
de esgotados os recursos judiciais. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Si o pensamento do legislador fosse 
esse que V . Ex. lhe quer dar, êle teria sido mais claro e mai.:> explicito , 
e teria dito «transigir em geral>> , etc. 

O SR. LORETO PE ABREU:-Entendo que o pensament ' do legis-
lador, no caso, é uniforme, generico. Entretanto, si alguma duvida pudes~ 
se haver quanto a esse ponto, nós teríamos logo adiante a letra g do 
rnesmo art . 1 O, disposição especial regente do caso que prohibe aos Pre-
feitos municipais conceder isênção de impostos em previa audiencia do 
respectivo Conselho Consultivo. 

O SR. NORONHA GUARANY:-V. Ex. acha que perdão é isen-
ção? 

O SR. LORETO DE ABREU:-0 perdão importa em isenção. O que 
essa senhora quer é isenção de impostos, desses impostos que ela já 
deve. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Eu comprehendo a expressão cisen-
~ão • de modo diferente. Isenção seria si houvesse um contracto com o 
contribuinte, isentando-o de imposto. No caso, porém, o contribuinte já 
está sujeito ao imposto. Não se trata, portanto, de isenção e sim de per-
dão de imposto. 

O SR. LORETO DE ABREU:-0 perdão é mais do que isenção. Por-
tanto, si é prohibida a isenção sem audiencia do Conselho, muito mais 
deve sel-o o perdão, porque é um cancelamento de impostos. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Aiiás, como se póde verificar pelos 
Anais de Março do ano passado, já temos precedente no Conselho, que 
foi favoravel a um pedido de isenção de imposto predial. E o sr. Cons. 
Pedro Aleixo, concordando, então, com o respectivo relator, declarou em 
aparte que ~estava de accordo como parecer até, porque, pelo Codigo dos 
Interventores, não temos atribuição para conceder isenção de taxas •. E 
acrescentou: «O proprio Codigo ·somente fala em isenção de impostos". 

O SR. LORETO DE ABREU:-A isenção de taxas està compreen-
dida na isenção de impostos. Si para a isenção de impostos ha neces-
sidade de ser ouvido o Conselho, tambem essa necessidade existe para 
a isenção de taxas. 

O SR. NORONHA GUARANY - No caso que examinamos, parece 
que o Prefeito não seria obrigado a ouvir o Conselho para perdoar, por-
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quanto estava no criterio de S. Ex . assim proceder, uma vez que dispu-
zesse de informações precisas a respeito da situação de insolvabilidade 
da requerente. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Eu desejaria lembrar perante o Conse-
lho o caso a que se referiu ha pouco V. Ex . Trata-se de um caso de 
isenção de imposto!". pedida por d. lulmira do Carmo Quintanilha. Essa 
senhora, alegando seu estado de pobreza, solicitou que fossem isentos 
de impostos municipais, nos exercícios de 1930 e e 1931, o barracão e 
terreno que possue. 

O SR. NORONHA GUARANY: -Nessa aceção, é que compreendo a 
palavra «isenção ». 

O SR. SOCRATES ALVIM:- O chefe do Executivo Municipal decla-
rou que a lei n. 329, de 10 de Novembro de 1927, Cap. li, art. 7. 0

, letra 
e, deixBva a juizo do Prefeito a concessão de isenção do imposto pre-
dial aos proprietarios que se achassem nas condições da suplicante, isto 
é, que fossem reconhecidamente pobres , desde que houvesse informa-
ção confirmadora do estado de pobreza, prestada pela Sociedade de S. 
Vicente de Paulo. Entretanto, submetia o caso à audiencia previa do 
Conselho Consultivo, em virtude do disposto no art. 10, letra g, do Co-
digo dos Interventores. O relator do processo-o então Cons. dr. José 
Bernardino-manifestou-se favoravelmente ao requerimento, entendendo 
que este deveria ser deferido, mas somente quanto ao imposto prediaL. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Porque o Codigo sómente se refere 
a impostos e não a taxas. 

O SR. SOCRATES ALVIM: .. ,-por não haver lei que autorize a dis-
pensa do pagamento de taxas. 

Esse caso me parece inteiramente semelhante, no ponto de vista da 
justiça, não talvez no ponto de vista do direito, ao caso de que nos ocu-
pamos. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Não é um caso inteiramente diferen-
te, mas tambem não é inteiramente semelhante. No caso a que V Ex 
se refere, poderia ser isento de imposto, em virtude de disposição ex-
pressa de lei, o predio de uma pessôa manifestamente indigente, confor-
me atestado da Sociedade de S. Vicente de Paulo. No caso atual, não 
se verifica isso. Não se trata de uma indigente. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Mas, foi atestado por dois cidadãos con-
ceituados que se trata de uma viuva pobre, que vive honestamente do 
produto de seu trabalho, tem três filhos menores e serve de arrimo a 
sua mãe setuagenaria. que mora em sua companhia. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Si formos aceitar todos os atestados 
nessas condições, teremos dentro em breve um numero incalculavel de 
pedidos da mesma natureza. 

O SR. JULIO SOARES:-Precisamos atender que a peticionaria, con-
forme informações prestadas pelo fiscal da Prefeitura, paga 500$000 men-
sais de aluguel do predio onde está e tabelecida e tem mais de dez pen-
sionistas. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Além de fornecer marmitas à domi-
cilio. 

O SR. JULIO SOARES:-A situação da recorrente, podemos dizer, é 
igual a de todas as demais proprietarias de pensões em Belo-Horizonte. 

,. 
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Aliás, as informações da Prefeitura não lhe são_ favor~~eis. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- As informações sao defic1en~es . 
O SR. NORONHA GUAHANY:-Não seria, então, convemente con-

vertermos o julgamento em diligencia para que a Prefeitura nos esclare-
cesse melhor?. 

0 SR. \VERNA MAGALHAES:-Ou, então, deixarmos o caso para. 
ser resolvido pelo Prefeito. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Achava que seria, tah.:e~!.. melh~r dar-
mos a nossa opinião em tése, e de acôrdo com essa 0~1mao, _senam ~~
solvidos todos os casos semelhantes. Eu penso o segumte: 1 e. ve_rifi-
car que a execução da divida _de 500$000. leva;á a recorrente a h9mdar 
seu negocio, deverà ser defendo o requenmenLO. Em ~aso c-ontrano, _se 
deverà cobmr o imposto, podendo o pagamento ser fe1 to em pr~staçoes, 
a prazos razoaveis. Agora, podemos tambem conce~er ao refeito auto-
rização para perdoar a d~vida, em mesmo no ouVJr, uma vez que ve-
rifique a insolvabilidade da requerente. 

0 SR. LQP.G'TO DE ABREU:-Acho que a divida_ não pAde ser per-
doada sem que seja ouvido o Conselho, á vista do disposto no art. 10, 
letra g do Codigo dos Interventores. . 

0 SR. ISRAEL PINHEIRO:-·Si a execução de 500 000 de ermmar a 
viuva a fechar a pensão, ela deve ser perdoada. 

O SR. NORONHA GUARANY: - A_ execução, em_ se tratando de uma 
·enhora nas condições da requerente, 1mporta na ruma completa. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Não ha duvida.:. . 
0 SR. NORONHA GUARANY.- Temos_. _enta~, duas h1po eses a re-

solver: ou a conversão do julgamento em d1hgencJa para o~termos me-
lhores esclarecimentos por parte da Prefeitura, ou a _sugestao _lembrada 
pelo sr Cons. Israel Pinheiro, sugestão que se me figura mUlto proce-
dente. · · h" t · d e Submeto á consideração do Conselho a pnme1r<_1 1po ese-s1 ev -
mo converter 0 julgamento em diligencia para o hm de obtermos me-
lhores <.:sclarecimentos. . o SR. LO RETO DE ABREU:-Parece-me que ha esclarecimentos com-
pletos a respeito. _ _ . 

O SR. SOCRATES ALVIM:-As informaçoe sa~ mcompletas, por-
que 0 ponto capital é provar a solvabilidade ou nao da requerente, e 
isso não foi feito . o SR. LORETO DE ABREU:-Entretanto, ~or~no os nobres conse-
lheiros julgam necessaria a diligencia, eu conclmre1 votando a favor da 
mesma porque em regra, uma diligencia não deve ser negada. ~enso, 
porém,' que a Prefeitura . não pod_e~á apresentar melhores esclarecimen-
tos do que aqueles que Já nos m1mstrou. _ . 

0 SR. JULIO SOARES:-Aliás, as informaçoes prestadas pelo fiscal 
não são favoraveis a requerente. _ _ . o SR. SOCRATES ALVIM:-As informaçoes sao mcompletas, como 
eu disse. Si V. Excias. quizerem, podemos le-Ias de novo. . .. o SR. ISRAEL PINHEIRO: -0 fiscal afirma que quanto a_ solvabili-
dade da requerente, não lge foi possiv~l colher dados a respeito. Entre-
tanto, esse é o ponto capital da questao. . 

O SR. NORONHA GUARANY:-Perfeitamente. 
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0 SR LORETO DE ABREU:-Não póde, evidentemente, ser _insol-
vavel um~ senhora que paga 500$000 mensais de aluguel do pred1o que 

ocup~. ·~;R. NORONHA GUARANY:- Pode ser que ela esteja_ deyendo . 
0 SR. LO RETO D~ ABR~~ ... , que tem mais de dez penstomstas e 

que fornece marmitas a domJctho. . h 
0 SR. NORONH GUARANY:- Apesar d1 s·•· , ela pode se ac ar 

em dificuldades financeiras. . . _ _ 
0 SR JULIO SOARES: - Porque não hqmda, entao, a pe~sao_? . 
0 SR · LO RETO DE ABREU:- Perfeitamente. Porque nao hqmda 

- 0 ·e vai estabelecer outra mais modesta, menor, com duas ou a pensa . d . ? t es pessoas apenas que lhe aju em a v1ver 
r 0 SR. JULIO SOARES: -O que é grave é o precedente que va-

mos estabelecer. . . · t 
0 SR. LO RETO DE ABREU: - E d~pois, a let. e con ra e~se caso. 

Eu desejaria que alguem citasse uma lei que autonse o Prefetto a per-
doar num caso destes. . 

O SR NORONHA GUARANY:- O relator citou. o SR.. LO RETO DE ABREU:- Os contrib~intes que _morrera~? 
0 SR. NORONHA GUARANY:- Os falec1dos e os t~solvave1s. . 
0 SR. LO RETO DE ABREU: - Autorizar-se um perdao contra a lm, 

acho que é mau precedente. . 
O SR SOCRATES ALVlM :-Não é contra a le1. . . 
0 SR. NORONHA GUARANY:- Te?ho_ o espírito mmto ~~~era! , 

porém sou escravo da lei. Muitas vezes,a JUShça leva o nosso espmto a 
tomar uma atitude á qual se opõe a lei. Em tal caso: eu m_e s1:1bmeto a est~. 
Mas 0 nobre conselheiro não tem razão; a medida_ nao . e contra a le1. 

0 SR. SOGRA TES AL VIM: -Meu ponto de 
0
vtsta e h';lma?o. Eu 

me simpatizo mu1to pela suggestão do sr. Con~.. Israel Pmheuo, ~o 
sentido de ser perdoada a divid~, 1:1ma vez venficado que a execuçao 
possa deixar a requerente na J:Insena. o SR. WERNA MAGALHAES : -Tanto mais que ela já conseguiu 
0 perdão dos impostos estaduais. . . 

0 SR. LO RETO DE ABREU : - Nem isso está venflcado. 
0 SR. SOCRATES ALVIM:- Pelo menos, ela fez essa alegação, 

que não foi contestada. . 
O SR. LO RETO DE ABREU : -Si, entretanto, a lei .. · . 
0 SR. SOCRATES ALVIM:- A lei _que V. Ex. desejaria se~ cttada 

é a lei do orçamento municipal, que d1z textualmente o segumte em 
seu art. 4.0 (lê): 

"Continúa o Prefeito autorizado a ma~daE cancelar as 
dividas provenientes de c ~ndustri~s e profi_ssoes • , e~ fa= 
vor dos contribuintes falecidos ou msolvavets, que . nao te 
nham deixado ou possuam bens, sobre os quais possa 
recair a execução ». 

0 SR. LORETO DE ABREU : - Não ha d1uvid~. Etfetiv~:.enq~e~ 
existe a lei que eu pedi fosse lida para noss~ e~c arec!men o, a. I _ 
permite ao Prefeito perdoar dividas de contnbumtes msolvave1s. Nao 

I 
J 
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ha duvida nenhuma que existe essa lei, porém ela é anterior ao Codi-
go dos Interventores, e este é expre ·so • o art. 10 g , conferindo ao Con: 
selho a atribuição de ser ouvido previamente sobre os casos de isen-
ção de impostos, isto é, no caso, perdão de dividas, que isenção é. 
Ora, sendo assim, o Prefeito ficou sem a faculdade de poder perd.oar di-
retamente ; quer dizer, para perdoar, precisa · ouvir o Conselho, e sem-
pre, e cada vez que se lhe requeira perdão. E é o que S. Ex. está fa-
zendo no caso atual : está ouvindo o Conselho e este pode autorizar, 
não ha duvida, o cancelamento dessa divida. E' a minha argumentação. 

O SR. NORONHA GUARANY : ·--Distingo perdão de isenção. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Si as informações prestadas pela Pre-

feitura são incompletas e delas não se pode deduzir com segurança si a 
situação da requerente é ou não in olvavel,havendo, além disso, em seu 
favor, a circumstancia de ter-lhe o Estado perdoado os impostos que ao 
mesmo eram devidos .. . 

O SR. LO RETO DE ABREU : - Isso não está provado. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Pelo menos, ela faz essa alegação. 
O SR. WER 'A MAGALHÃES : ··· E si o Estado lhe perdoou, é justo 

que tambem a Prefeitura assim proceda. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Si assim é, penso que o Conselho po-

deria autorizar o Prefeito a, verificados esses pontos em duvida, resolver 
por si mesmo a questão. 

O SR. LO RETO DE ABREU : -Aliás, minhas considerações tendem, 
mais ou menos, para chegar a essa :nesma conclusão. O Conselho au-
toriza o Prefeito a conceder a isenção legal a D. Fulana de Tal, uma vez 
provada a insolvabilidade desta, ao prudente arbítrio de S. Ex. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :- Vou mais longe. Penso que se deve 
declarar que as informações prestadas sobre o caso pela secção da Pre-
feitura a que foi o mesmo aféto, são incompletas, porque, do contrario, o 
Prefeito vai despachar sobre elas. 

O SR. SOCRATES AL VIM :- Não devemos esquecer tambem a 
ciJ·cumstancia já antes referida por V. Ex., de ser perdoada a divida, na 
hipotese de se verificar que a execução de 500$000 possa determinar a 

·requerente a fechar a p·ensão. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - : Nesse caso, estaria verificada a sua 

insolvabilidade. .:-
0 SR. LO RETO DE ABREU: - Acho que não estaria provada a 

insolvabilidade, neste caso. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Si se me promove uma execução para 

pagar uma divida e si não tenho meios para efetuar esse pagamento, 
sou ou não insolvavel? 

O SR. LORETO DE ABREU:- Nesse caso, é. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Si a requerente for forçada a 

entregar bens á penhora; si tiver de entregar o mobiliaria da casa, os 
pensionistas se retiram e ela é, por conseguinte, insolvavel. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Não ha duvida, 
O SR. LORETO DE ABREU:- Ela pode estar com o dinheiro no 

bolso. Ha muitas senhoras que estão com a bolsa recheiada, com o 
cofre cheio e gritando miseria. Isso é ria!. Apparentemente, essa 
senhora tem recursos, pois paga o aluguel de 500$000 mensais pelo pre-
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110.a sessão ordinarla, aos 8 de abril de 1933 

PRESIDENTE : - Sr. Noronha Guarany 
SECRETARIO: -Sr. Socrates Alvim. . 

SUMA lHO a.- Ata-Expediente-Parecer final n. netta Fernandes da Silva)-Ordem do 1~9-(Requerimento de d. Ma-dia. 

A' hora regimental comparece N 
AI vim~ Lorêto de Abreu, julio Soa~s 0~s~~~l p~>r~n_ha warany, Socra~es 
e Anmbal Gontijo, faltando por moti~o J·ust"fim deiro, ema Magalhaes chado. ' 1 ca o, o sr. P. Marta Ma-

-Abre-se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 

O Sr. Soerates .A.Ivim traz ao conhecimento seguinte expediente: do Conselho o 

Oficio 

. Pagamento de adicionais a d,;vD""sos 1 " u• · uncionarios do Estado 

{PEÇA N. 184} 

. Secretaria da Educação e Saude Publica do Estado de Mt'nas-Ge-
raJs.-12.a Secção.-N. 23. 

Belo-Horizonte, 30 de março de 1933. 
Srs. Membros do Conselho Consultivo do Estado de M" 0 · 

-Pe~o o parecer de Vossas Excelencias sobre a b mas- era.ts. 
especial na importancia de 13:043$024 fi d a ertura de um crédito 
d.e. ad~cionais a que tem direito nos term'o: dr;: Ief nat:~ge~ea~~gam~nto 
c10nanos constantes da relação e processos que ·a 't 'os un-

R 
. es a acompanham. 

e1tero a Vossas Excelencias os prot t d 1 · · 
tinta consideração.-Noraldino Lima s:sc ost _e ed evEadda es!_ima e dis-Publica. • re ano a ucaçao e Saude 

ESTADO DE MINAS - GERAÍS .· 

RELAÇÃO DE QUE TRATA O OFICIO JUNTO : 

Amandina Carmelita Magalhães . . . . . . . . . . . ... . . . 
Benicio Antunes Prates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ... ... . 
Francisco Go!"les Ribeiro . . . . . . . . ... . ............ .. . . 
Luiza Sidonia Machado Prado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 
Lidia Lopes Teixeira . . . . . . .. .. . . . .. . . ...... . .... . • 
Maria do Carmo Goulart Miranda . . . . . . . . . . . . .. . . 
Paulina Ferreira da Silva. · ..... . . . . ..... .. .. . .. . . .... . 

TOTAL: . ... 

Washington Couto.-L. Costa . 

1:059$192 
3:461$410 
4:031$006 
·1:934$244 

887$700 
1:197$572 

471$900 
13:043$024 

-0 processo passa a constituir a peça n. 184, distribuída ao sr. No-
ronha Guarany, como relator e aos srs P. Marta r\\ achado e Julio Soa-
res, como 1.0 e 2.0 revisores, respectivamente. 

Oficio 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 185) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 
-Oficio n. 466.-Belo-Horizonte, 5 de abril de 1933. 

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 publica. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do Dec. 20.348, de 29-8 
- 31, a venda de lotes cujas área!' ultrapassem a 100 hectares, sem prévia 
autorização do Co!'lselho Consultivo do Estado, venho solicitar desse Con-
selho aquela autorização, antes de levá-los á hasta publica. 

Os lotes ocupados por Severino Pereira da Fonseca, Manoel Pessôa 
de Menezes, Paulino Alves Ferreira e Pedro Fernandes Rocha, no mu-
nicípio de Jequitinhonha, estão situados em zona pastoril e, por isto, as 
suas áreas não excedem á maxima para criação de que trata o art. 61 
do dec. n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia., e a seus 
dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta considera-
ção.-Carlos Lus, Secretario da Agricultura. 
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SEC ETARIA. DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

Inspetoria de concessões e fiscalização de contratos 
Relat,élv i'ls terrenos devolutas a que se refere o oficio n. 466, expedido ao Con-

selho Consultivo, em 5 de abril de 1933 

Nomes t.OS or.u-
pante~ 

Lugar 

Felismino Teixei ra M. Rib. Rubim do 
de Aguilar.. . . . . . Sul . . . .. . 

Severino Pereira da M. Rib. Rubim do 
Fonseca . . . . . • . . . ::iul . ... . ...... . . . 

José Candido da M. Rib. Rubim do 
Silva.. .. . .... Sul. .. . ..... . 

Joao F. de Oliveira M. Rib. Rubim do 
e outro.. . . . . . . . . Sul .. ...... . . . 

Antonio Martins de M. Rib Rubim do 
Figueiredo .... ... Sul. .. ... .... ... . 

Theodoro Saraiva. M. R. Rubim do SuL 
Basilio Gonçalves M. Rib. Rubim do 
da Cruz... . ..... Sul : ........... . . 

D . Flora Vieira ... M. Cor. Ba rracao 
Manoel Juliao da 
Rocha . ..... . ,. • • 

Estevam Candido 
da Silva ... ... . . • • ,. 

Philadelpho Antu-
nes da Luz . ... .. Rubim do SuL ... . 

Rufino José Damas- M. cor. cOlho-Da-
::eno .. ...... . .. . . . . gua• . ..... .. 

Pedro Femandes 
Rocha . . . . . . . . . . Corrego «Brigada• 

D. jovina Soares 
Néco . . . . . . . . . . . .. . • c Pedras .. .. 
Feliciano Gomes 

Distrito 

Felisburgo 

Rqbim 

de Deus .. .. ..... M. Cor. de «Areias• S.-joao da Vi-
Manoel Pessôa de gia 
Menezes ......... Barra do Prata .. . Idem 

Joao Gomes de 
Deus .. ... .. .... . M. Cor. de «Areias• Idem 

Paulino Alves Fer- Pedra Parda- Ru-
reira. . . . . . . . . . . . . bim do ~ui. . . . . . Idem 

Guilherme Neitzel. Cor. Santo Antonio Resplendor 
Henrique Neitzel. ,. • • 
Henrique Eggert.. • ,. ,. 
D. Delphina Joven-
tina dos Reis •••. M. Cor. do Bugre Tabauna 

Município A' rea 

Jequitinhonha 2.633.500,00m2 

» 7. 561 . 750,00m2 

» 2 . 593 . 750,00m2 

» 2 . 353. 500,00m2 

» 4 . 536 . 750,00m2 
» 784. 750,1-0m2 
» 2 807 250,00m2 
» 1 . 792 250,00m2 
» 4 . 857 . 000,00m2 

» 4 530. 750,00m2 

» 4 803 000,00m2 

» 1 . 926. 250,00m2 

» 8 073. 000,00m2 
» 4 940.000,00m2 

» 2. 269 . 500,00m2 

» 8 . 911 . 000,00m2 

» 2.813 . 7500,0m2 

» 8 911 .1 00,00m2 
Aimorés 2. 796 . 250,t lQm2 

:0 1 419 .500,00m2 
:0 1 072 . 500,00m2 
,. 1. 017.500,00m2 

Inspétoria de Concessões e Fiscalizaçao de Contratos, 5 de abril de 1933.-
Visto, Washington w. do Nascimento, chefe da secçao . -Theotonio dos Santos 
praticante. -Visto, Alfredo Lôbo, inspétor. ' 
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-0 oficio com a relação dos terrenos a que se refere, passa a 
constituir a peça n. 185, distribuída aos srs. Annibal Gontijo, como re-
lator e aos srs. Werna Magalhães e Lorêto de Abreu, como 1.0 e 2.0 re-
visores, respectivamente. 

Oficio 

Fund o rodouiarin 

(PEÇA N. 20) 

Secretaria do Conselho Consultivo - Belo-Horizonte, 8 de abril de 
1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. - Apresento a V. 
Excia. a peça n. 20, que trata da instituição do «Fundo Rodoviario •, 
acompanhada de uma exposição do funcionaria encarregado de secre-
tariar a Comissão de técnicos, nomeados para examinar o assunto, e 
dos pareceres por alguns deles emitidos. 

A' consideração de V. Excia.-José J. de Oliveira Penna, Dire-
tor da Secretaria do Conselho . 

Exmo. Sr. Diretor.- Passo ás mãos de V. Excia. o processo do 
«Fundo Rodoviario ", depois de examinado pelos diversos membros da 
Comissão especial designada pelo então presidente do Conselho Consul-
tivo, com parecer de todos eles, menos do Dr. Caetano Lopes, com 
quem esteve o processo por muitos dias e ao devolve-lo disse-me que 
depois emitia o seu parecer, mas, acontece que esse Sr. mudou-se daqui 
para a Capital da Republica e não teve mais oportunidade de falar so-
bre a materia, parecendo~me assim estar terminada a missão que me 
foi dada de trabalhar junto a essa Comissão. 

Belo-Horizonte, ~ de abril de 1933. - Affonso Dutra Nicacio. 

Exposição do Sr. Secretario da Agricultura 

Belo-Horizonte, 16 de janeiro de 1932:.-Snrs. Membros do Conse-
lho Consultivo. - As estradas de rodagem construídas, encampadas e 
subvencionadas pelo Estado, somam, hoje, 5.167 k,500, sendo ...•..•. 
3.867k,500 construídas e encampadas e 1.300k,OOO subvencionadas. 

O custo delas, incluídas as obras de arte, já pago, importa em ... 
167.570:122$000. 

O orçamento votado para 1931 e que ainda vigora, por prorroga-
ção, consigna apenas a verba de 1.000:000$000 para conservação per-
manente, reparos e subvenção (verba 3). 

Não consigna um real para a conservação de pontes. 
De todos os pontos do Estado, a cada momento, chegam reitera-

dos pedidos para construção e conservação de estradas e principalmen-
te para construção e reparos de pontes. 

Ainda ha dias o Prefeito de ltajubá, em radio que me cortou o co-
ração, noticiava o falecimento, ali, de uma menina de 10 anos que ao 
atravessar a ponte sobre o Sapucaí, caiu em um dos muitos buracos 
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e istentes na plataforma da mesma e insistia para que providencias fos-
sem dadas para os urgentes concertos já reclamados. 
. Como, por~m, atender se não existe no orçamento verba para esse 

fim e ne~ cred1to pelo qual eu possa pedir o pagamento? 
Tomei p_or norma invaria~el, desde que assumi o cargo ao qual a 

honrosa confiança ..:i? Sr. Presidente me elevou, não autorizar despesa 
algut?~ sem que haJa verba orçamentaria ou credito pelo qual pudesse 
reqms1tar o pagamento. 

_Por mais que essa norma me custe em dissabores, dela não arre-
darei_ UJ? pa_s o, convencido que estou de que sem a sua rigorosa obser-
vancia Jamais alcançaremos a desejada restauração financeira do Es-
tado. 

** * 
Assumi a pasta da Agricultura a 9 de Maio. 
Já então o meu antecessor havia distribuído a verba de . ...... . . 

1.000:000$000 consignada sob o n. 3, no orçamento decretado a 18 de 
Março, pelas diversas estradas de rodagem conservada pelo Estado, 
levando apenas em conta o tempo decorrente dessa data a 31 de De-
zembro, por entender que as despesas até então feitas deveriam cor-
rer pelo orçamento votado pelo poder legislativo para o ano de 1931 

Assim porem não entendeu a Secretaria das Finanças, que inter-
pretou deverem correr por conta do orçamento decretado a 18 de Março 
mesmo as despesas feitas com estradas de rodagem de 1.0 de Janeiro 
a 18 de Março. 

Esse simples fato determinou, desde logo, um deficit que não mais 
pude evitar, ainda não apurado, mas que será fatal ao se liquidarem as 
despesas concernentes a essa verba e autorizadas anteriormedte á minha 
gestão. 

Na distribuição feita pelas estradas em conservação pelo Estado, 
sel? levar em conta um real para reparação de pontes, a quota por 
qmlometro mês_ se revelou nitidamente insuficiente já não digo para 
uma conservaçao regular, mas para evitar ás estradas danos que em 
pouco as tornarão intransitaveis. 

Para este ano, mantida como foi a mesma verba, essa quota por 
quilometro mês tornar-se-a muito menor ainda porque no correr do 
ano de 1931, foram entregues, ao Estado, novos trechos que ainda es-
tavam em mãos dos empreiteiros, como outros sê-lo-ão no correr do 
ano presente. 

A titulo de mera informação, devo consiQ'nar que nenhuma respon-
sabilidade cabe ao atual govêrno por esse aumentu de nossas estradas 
de rodagem, contratadas pelos govêrnos anteriores com a melhor 
das intenções, na preocupação sadia de apressar o nosso desenvolvimento 
economico. 

O govêrno atual, consoante o que determina a lei orçamentaria, 
suspendeu todas as construções que julgou possível, só mantendo aque-
las a que estava preso por contratos cuja recisão importaria em dano 
maior. 

Dada a situação atual, só dous recursos nos restam-abandonar á 
inevitavel perda o formidavel patrimonio que já representam as nossas 
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estradas de rodagem ou procurar recursos para a conservação das mes-
mas. 

O primeiro alvitre aberra do bom senso não só porque importaria 
na perda de um capital respeitavel como pJrqu :! vir·a entravar, de mo-
do acabrunhador, o surto do nosso progresso, que os go er os anterio-
res visaram ao determinar as construções. 

Só resta pois a procura de novos r2cursos com os quais se possa 
atender, quando não o aumento do nosso sistema rodoviario, ao menos 
á sua indisp~nsavel conservação. 

Foi por assim pensar que o Govêrno. depois de meditado exa!Ile, 
resolveu propugnar pela criação de um f unrl o 1 ~ r! ovfario. 

Desejoso da colaboração de todo os interes"ajo , fez pu'Jiica r no 
cMinas-Gerais • de 23/11/31, os ante-projetos dos impostos e taxas em 
que pensou. 

A respeito dos mesmos recebeu diversas sugestões, entre as quais 
para só citar as provenientes de corporações, a da Sociedade Mineira 
de Engenheiros, a do Automovel Club do Brasil e a do Centro dos 
Chauffeurs de Belo-Horizonte. 

A Sociedade Mineira de Eng~nheiros, inteiramente favoravel á idéa, 
reputa necessario que ca sociedade em geral contribua permanentemen-
te, com uma parcela compatível com os beneficios que recebe• e lem-
bra que esta parcela seja uma percentagem das rend s t:-ibutarias do 
Estado, «consistindo, por exemplo, numa pequena taxa adicional sobre 
todos os impostos estaduais•. 

O Automovel Club do Brasil, depois de francas manifestações a 
favor do projeto, assim se pronunciou: «Aplaudindo com sincero entu-
siasmo, nas suas linhas principais, o projeto de lei de V. Excia. (o Pre-
sidente do Estado) relativo ás estradas, pedimos venia, entretanto, para 
dizer que achamos um pouco elevado o custo das licenças para os veí-
culos trafegarem, as quais devem representar despesa mínimas•. 

O Centro dos Chauffeurs de Bflo-Horizonte julga a medida cmuito 
acertada quanto aos proprietarios de terras marginais ás estradas, por-
quanto as mesmas ficam com as suas propriedades muito valorizadas", 
mas pensa que a classe dos chauffeurs já está cmuito sobrecam~gada 
com a consequencia da quéda do cambio, em cuja classe mais reflete 
no país, pela natureza de sua profissão ser de ordem de importação•. 

Bem ponderadas as sugestões dessas três corporações e as indivi-
duais, que lhe foram enviadas, o Govêrno resolveu submeter ao vosso 
esclarecido espirito, o projeto que ora apresento. 

Por ele verificamos que o Governo atendeu a diversas sugestões. 
1.0

) Resolveu, aceitando o alvitre d3. So ~iedade Mineira de Enge-
nheiros, propor a criação de um3. ta'<a de 1 °/0 sobre todos os impos-
tos estaduais, como contribuição da sociedade em geral. 

Essa taxa, modica quanto o póde ser, é de indiscutivel justiça, pois 
as estradas beneficiam a sociedade em geral com o aume r. to do co-
mercio e do conforto, com a diminuição dos preços de transporte e por-
tanto o custo da vida, pelo b~uateamento da produção. 

2.0
) Abriu mão da creação da taxa sobre a venda de veículos au-

tomotores e seus acessorios. 
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Essa taxa, reputada por alguns fóra da competencia do Govêrno 
~stad~a!, teve parecer favoravel, quanto á constitucionalidade de sua 
Imposiçao, do Consultor Jurídico da Secretaria da Agricultura e do Advo-
gado Geral do Estado. 

Considerando, porem, que ela iria recair .ão sobre os vendedores, 
~as sobre os compradores, er.1 grande par ~ os chauffeurs; que iria di-
fl_culta~ a :ntrad~ de. no~os automoveis no Estado e que seria de diíi-
Cll aphcaçao e fiscahzaçao, quando recaindo sobre os acessarias, o go-
vêrno resolveu dela abrir mão. 

3.0
) Reduziu, de acôrdo com as ponderações do Automovel Club 

do Brasil e satisfazendo a um desejo do Centro dos Chauffeurs de Belo-
Horizonte, de 20 °lo todos os itens da tabela para a cobrança da taxa 
de circulação, tornando-a assim muito modica. 

Essa taxa recae diretamente sobre os que usam as estradas e que 
são, portanto, os mais beneficiados por elas. 

Acresce que os proprietarios de veículos tiram tanto maior proven-
to das estradas quanto melhores e mais bem conservadas forem elas. 

O Govêrno foi ainda um pouco além: isenta da taxa de circulação 
os veiculas de outros Estados que permanecerem até 8 dias em qual-
quer ponto do Estado e 30 nas estações hidro-minerais. 

E, para facilitar aos proprietarios de veículos, de fóra do Estado ou 
de municípios do Estado, em que não haja estrada, sem embaraço de 
qualquer natureza, possam transitar nas estradas estaduais, pagand.J 
apenas metade das taxas da tabela. 

E' intenção do Governo, na regulamentação, permitir que a taxa de 
circulação, como sugere ,a Sociedade Mineira de Engenhei ros, seja paga 
em prestações semestrais e mesmo até, em certos casos, apenas por 
semestre. 

A tabela foi calculada proporcionalmente ao estrago produzido na 
superfície pelos diferentes tipos de veiculas, levando-se em conta a na-
tureza das rodas, o peso dos carros, a força do motor. 

3. 0 ) Quanto a taxa de testada resolveu o Governo reduzir de 5 
para 4 o I 0 a que recai sobre a primeira faixa e reduziu para $100, $050 
e $025 o mínimo por hectare para cada zona. 

A justiça dessa taxa não sofre contestação; as propriedade margi-
nais adquirem indiscutível valorização pelo efeito da estrada. 

Em rigor o imposto deveria ser proporcional a essa valorização 
(la plus value dos franceses) . Na nossa atualidade, porém por falta 
de cadastro e de estatística é impossível a determinação da valorização. 

A imposição de uma taxa de reconhecida modicidade e como per-
centagem sobre o valor das terras marginais supre, com equidade, aque-
la impossibilidade . 

O mínimo de $100, $050 e $025 aplicado sobre um proprietario, 
dada a hipotese de ser êle o dono das terras marginais das 3 faixas, na 
extensão de um quilometro, traz ao mesmo um pagamento correspon-
dente a $052 por alqueire, geometrico (484 ares) ano. Dá como corres-
pondencia, para o alqueire, o preço de 25$000. 

Dada a hipotese do proprietario ser dono das 3 faixas marginais, na 
extensão de um quilometro, mas de terem as terras valor que as co-
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loquem acima do mínimo estabelecido, a respomabilidade do mesmó 
será para 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

alqueire do valor de 100$000 
200$11(0 
300$000 

" 400$•00 
50-"'SCOO 
600 úOO 
7tl{} •00 
soosooo 
900$ú00 

,. 1:000$000 

$275 ano 
$550 
~ 825 

1 100 
1$375 
1 ~ 650 
1$925 
2$200 
2$475 
2$750 ,. 

E' quasi impossível, em terrenos valorizados, que haja proprietarios 
de extensão de um quilometro com oito quilometros de fundo para ca-
da lado. 

Em zonas de grande valorização territorial, as terras são, em ger_al, 
muito subdivididas. Domina a media quando não a pequena propne-
dade. 

Suponhamos terrenos do mesmo valor, mas aplicada a taxa de cada 
faixa separadamente. 

Teremos: 1. a faixa 2. a faixa 3 ... faixa 

Valor 100$000 taxa por alqueire por ano $400 $2110 $101) 
200$000 ,. ,. » $800 $400 $200 
300$000 1$200 $600 300 
400$000 1$600 $800 $400 
500$000 ,. 2$000 1$000 $500 
6' 0$000 ,. 2$400 1$200 $600 
700$000 2$800 1$400 $7• 0 
800$000 ,. 3$200 1$600 $800 
900$000 3$600 1$800 $900 

1:000$000 » 4$000 2$0\.0 1$000 

Os algari.~mos que aí ficam alinhados demonstram, á evidencia, a 
modicidade 1las taxas propostas. . . 

A construção de uma boa estrada de rodagem traz as terras margi-
nais uma valorização que póde variar desde 10 até 100 °lo ou mesmo 
mais. . - 20 oi 

Não é exagerado tomar como media mínima_ de yalonzaçao . o· 
Mal, não ha portanto, que se peça ao propnetano da terra assim 

valorizada a modica contribuíção de 0,4; 0,2 ou O, 1 ° I o, conforme a 
faixa em que estiver situado, para com ela conse~~r a estrada, man-
tendo e melhorando a valorisação da terra e permitindo ao poder PU' 
blico levar essa valorização a outras zonas. 

Aí ficam, Srs. Conselheiros, os fundamentos com os quais o . CJ:o-
verno do Estado pede o vosso apoio para a crea~ão do fun?o ,rodovtano. 

Por intermedio do signatario desta, Secretano da ~gncuítur<:, pede 
o Sr. Presidente do Estado para o assunto a vossa val!osa a~ençao. 

Conta, para a solução do problema, de importanc~a c~pital para o 
Estado, com as luzes do vosso saber e de vossa expenenc1a. 
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Aceitará, de bom grado, qualquer modificação ou qualquer outro 
alvitre que melhor vos parecer . 

Com os agradecimentos, o saudar do Pat. crd. adm. Ribeiro Jun-
queira. 

Minutas de decretos relativos à instituição do Fundo 
Rodoviario 

DECRETO N. 
O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando dos poderes que 

lhe confere o deereto federal n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, 
decreta: 

Art. 1.° Fica creado o •Fundo-Rodoviario", destinado aos serviços 
de administração, estudos, construção, conservação e fiscalização das 
estradas de rodagem. 

Art. 2. 0 O Fundo-Rodoviario será constituído pelas seguintes con-
tribuições : 

a) taxa rodoviaria, creada pela lei n . . .. . de .. . . . . . . 
b) taxas de testada, previstas, na lei n ....•.. de .. . 

c) taxa de matricula de veículos automoveis e tributação da gaso-
lina, de acordo com o regulamento baixado com o decreto n. 9.840, de 
26 de janeiro de 1931 ; 

d) taxa de licença c;ie circulação, creada pela lei n . de , 
e) auxilias do Governo Federal ou subvenção expressa na lei n. 

12.296, de 26 de março de 1918; 
f) dotações especiais com que o Estado resolva reforça· lo, para o 

serviço de construções especiais; 
g) rendas extraordinarias e multas provenientes da infração do re-

gulamento de estradas. 
Art. 3.0 A arrecadação das taxas previstas no artigo anterior será 

feita, mediante acordo com a Secretaria das Finanças, pelas coletorias es-
taduais escriturada separadamente em livros proprios, devendo a verba 
ser enviada dirétamente á Contadoria do Departamento de Viação ou 
depositada em banco por êle determinado, até o dia 5 de cada mês. 

§ 1.0 A verba recolhida será depositada em bancos de reconhecida 
idoneidade, mediante juros convencion:~dos, ficando em caixa , na Conta-
doria, apenas o numeraria necessario para as despesas de pronto paga-
mento, feitas as demais por meio de cheques, que devem er assinados 
pelo Superintendente do Departamento de Viação e pelo Chefe da Con-
tadoria do mesmo ou por seus substitutos em exercício. 

§ 2. o A verba arrecadada será dispendida exclusivamente nos ser-
viços de estradas de rodagem e pontes, de acordo com o orçamento 
anual préviamente organizado pelo Departamento de Viação e aprova-
do pelo Secretario da Agricultura 

§ 3. 0 Os coletores executarão os serviços por conta do Departamen-
to de Viação em livros, conhecimentos e impressos por esta fornecidos , 
sem qualquer ligação com os trabalhos ordinarios da Coletoria. 
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§ 4.0 Desde que seja \ulgado oportuno e conveni.ente, o Secretari? 
da Agricultura poderá determinar que as taxas e demrus rendas consti-
tutivas do Fundo-Rodoviario sejam, no todo ou em parte, arrecadadas pelo 
Departamento de Viação. . . 

Art. 4.0 No regulamento que a Secretaria da Agn~ultura expedu, se-
rão determinados os detalhes para cobrança e recolhtmento do Fundo-
Rodoviario. 

Art. 5.0 Revogam-se as à i posições em contrario, entrando este de-
creto em vigor a partir de.... . . . 

Os Secretarias de Estado dos Negoctos da Agncultura e das Ft~an
ças assim o tenham entendido e façam publicar e executar, expedmdo 
os regulamentos, ordens ou instruções que a cada um couber para o seu 
fiel cumprimer.to. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori-
zonte, aos . . de . . . ..... de . .. . 

DECRETO N . ........ . . . . 

Crêa a taxa rodoviaria, como contribuição da sociedade 
em geral para o Fundo Rodoviario do Estado. 

O Presidede do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições 
que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de n~>Vembro de _1930, do 
Governo Provisorio da Republica, decreta a segumte resoluçao: 

Art. l-Em cada conhecimento de arrecadação de impostos ou 
qualquer outra contribuição, deposito, etc., será cobrada, sobre_ .o valor 
total do mesmo, a taxa de 1 o;o (um por cento), com o mm1mo de 
$ 100 (cem réis), que se destina ao Fundo Rodoviario d<;> Estado 

Paragrafo uni co. O modo de arrecadação, recolhunento e lança · 
menta desta taxa será determinado no regulamento do Fundo Rodo-
viario. 

Art. ~:-Revogam-se as disposi çõe em contrario. 

DECRETO N . .... 

Crêa as taxas de testada sobre o valor dos terrenos mar-
ginais ás estradas estaduais, como C!}nt.ribuiçao dos proprie-
tarios de terras para o Fundo Rodov1ano do Estado. 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuíções 
que lhe confere o decreto n . 19.398, de 11 de novembro de 1930, do 
Governo Provisorio da Republica, decreta a seguinte resolução: 

Art. l-Ficam creadas as seguintes taxas sobre o valor dos terre-
nos em tres faixas, successivas e paralélas ao eixo das estradas de ro-
dagem estaduais. com as larguras respectivamente de 4, 2 e 2 quilo-
metros: 

a) de 0.4 o f 0 , para a primeira faixa; 
b) de 0.2°/0 , para a segunda faixa; 
c) de 0.1° f 0 , para a terceira faixa, 
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Paragrafo 1-0 calcuio dessa contribuição será feito tomando-se 
por base o lançamento para o imposto territorial, com os mínimos res-
pectivamente de $100, $050 e $025 por hectare. 

Paragrafo 2-0 modo de arrecadação, recolhimento e lançamento 
destas taxas será determinado no regulamento do Fundo Rodoviario. 

Paragrafo 3- No Regulamento do Fundo Rodoviario serão fixadas 
normas precisas para cobrança desta taxa, de m.Jdo a faze-la recair 
exclusivamente sobre os terrenos diretamente beneficiados pela es-
trada. 

Art. 2-Revogam-se as disposições em contrario. 

DECRETO N . . .• . ..• ... . 
Crêa a taxa de licença de circulação para veiculas auto-

motores, de tracção animal e de reboque, que transitem nas 
estradas de rodagem estaduais. 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições 
que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, do 
Governo ProvisNio da Republica, resolve o seguinte: 

Art. l-Fica creada a taxa de licença de circulação para veículos 
automotores, de tracção animal e de reboque, que transitem nas estra-
das de rodagem do Estado. 

Paragrafo I-Esta taxa será cobrada de acordo com a tabela 
anexa. 

Paragrafo II-0 modo de arrecadação, recolhimento e lançamento 
desta taxa será deter~inado no regulamento do Fundo Rodoviario. 

Art. li-Os veicúlos de outros Estados, que permanecerem até 8 
dias em qualquer ponto do Estado e até 30 nas estancias hidrominerais 
ficam isentos da taxa de circulação. 

Paragrafo unico. Esses veículos, porém, como os do Estado, de 
Municipios não servidos por estradas estaduaes, poderão nelas transitar 
livremente, pagando a metade das taxas da tabela anexa. · 

Art. III - -Revogam-se as disposições em contrario. 

TABELA PARA A COBRANÇA DAS TAXAS DE CIRCULAÇÃO DE VEICULOS 
AUTOMOTORES, DE TRAÇAO ANIMAL E REBOQUE 

A- Veiculas de tração animal para passageiros 

Veículos de 2 rodas e aros de borracha pneumatica .. . . . . . .. .. ....•... . 
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 pneumatica .... .. ... ... ..... .. 
Veículos de 4 rodas e aros de borracha maciça . . . . . . ............. . 
Veículos de 4 rodas e aros de madeira ou metalicos ....... . .......... . 

B-Veicu lo de atraçllo animal para cargo 

Veículos de 2 rodas com molas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . . 
Veículos de 2 rudas sem molas . ..... . ......... ....... . ............. .. 
Veículos de 4 rodas com molas. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 
Velculos de 4 rodas sem molas .. ............... ........... .......... . 

40$f'()() 
48$000 
57$ô00 
48$000 
57$600 
64$000 

48$000 
57$000 
57$000 
64$000 

Nota- - Estas taxas serão acrescidas de 8$0oo por cada animal de tração . 
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C- Veiculas de tracão mecanica (automoueis) para 
passageiros 

Até 25 cavalos de força. . . . . . . . . . . ....... .. .. ... . ....... . 
De 25 a 35 cavalos de força . ...... . . . ... . ... . . - .. . 
De 35 a 60 cavalos de força .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. ... . .... . ... ........ . 
De mais de 60 cavalos de fo rça ...... .... ...... . . .. .. . ..... .... • 
Motocicletas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. . - ... . · · · · · · · 

D-Veicu las de ira::ão mt~canica (automoueis) p ara 
carga 

Até 1 1/2 toneladas de carga : 

65$000 
118$000 
185$•100 
256$000 
40$000 

Com rodas pneumaticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78$000 
Com rodas maciças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98$000 

De 1 1/2 a 3 toneladas de carga: 
Com rodas pneumaticas . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 152$000 
Com rodas maciças... . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 190$000 

De 3 a 6 toneladas de carga: 
Com rodas pneumaticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224$000 
Com rodas maciças. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 388~0UO 

De mais de 6 toneladas qe carga: 
Com rod ."ts pneurnaticas . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272$000 
Com rod as maciças. ........ . . .. . . . . . . .. . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348$0GO · 

E-Carros de r eboque: 
Com rodas pneumaticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132$000 
Com rodas maciças. .. ... . ...... .. ... . .. ................ . . . . . . . .. . . . . . 176$000 

F - Tratores: 
Com rodas de borracha .... . . . ... ..... ... .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312$000 
Com rodas metalicas.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . • .. . 480$000 

0 - Auto-omntbus: 
Alem· da taxa correspondente á sua tonelagem, como veículos de carga 

pagarão por passageiro de lotaçao: .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4$000 

Sugestões apresentadas pela Sociedade Mineira de 
Engenheiros 

Exmo. Sr. Presidente do Estado de Minas-Gerais. 
"A Sociedade Mineira de Engenheiros, considerando, assim como 

o Governo", uma necessidade economica e ao mesmo tempo social e 
politica, que o territorio do Estado se encontre cruzado, quanto antes, 
por vias de comunicação faceis e seguras, procedeu, em uma reunião 
memoravel, ontem realisada, a um minucioso estudo do projéto de lei 
para a creação de um Fundo Rodoviario, que V. Excia. com alto des-
cortinio, mandou submeter á apreciação do povo, chegando ás seguin-
tes conclusões, que tem a honra de apresentar a V. Excia., como sub-
sídios para elaboração final da referida lei: 

1.0 - Para que o Fundo Rodoviario satisfaça completamente o 
objétivo que se tem em vista, o :Departamento que dirigir a arrecadação 
e aplicaçãp deste fundo, deverá ser dotado de ampla autonomia técnica. 
administrativa e financeira, tendo poderes, si possível, para efetuar 
operações de credido, de acôrdo com as possibilidades, afim de ocor-

) 
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rer ininterruptamente ás despesas com a execução do programa a rea-
lizar-se em determinado tempo. 

. 2. 0 
- P~ua. q~e o Fun~o. Rodoviario seja formado pelo concurso equi-

ta~~o dos pnncipats beneficiados com as estradas e disponha de meios 
eficientes para efetu_ar a "conservação das estrada e pontes, melho -
ramento e desenvolvimento do nosso sistema rodoviario", a sociedade em 
geral deverá ~<?ntribu ir, permanentemente, com uma parcela compatível, 
com os beneficiOs que recebe. Esta parcela deverá ser uma porcentagem 
das rendas tri~u.tarias do Estado, consistindo, por exemplo, uma pe-
quena taxa adiciOnal sobre todos os impostos estaduais. 

3.0 
- No intuito de facilitar a contribui_ção dos proprietarios de veí-

culos, o Regulamento do Fundo Rodoviario deverá permitir que o paga-
me~to da taxa de licença de circulação seja feito, si possível, em pres-
taçoes semestrais. · 

Sirvo-me da oportunidade para apresentar a V. Excia. os protestos 
de alta estima e consideração. 

Belo-Horizonte, 28 de Novembro de 1931. - :Man oel Pires Car-
valho e Albuqu~rqzte . (Vice-Presidente em exercício). 

Confere com o original. - 18 - 1 - 932. D. M. Guimarães. 

Aplausos do "Automovel Clube do Brasil" 

"Automovel Clube do Brasil". - Rio de Janeiro 9 de Janeiro de 
1932. ' 

Exmo. Sr. - Saudações cordiais. - Na quahdade de presidente 
do Automovei Clube do Brasil dirigimos esta a V. Excia. com o objétivo 
de trazer-lhe os aplausos dessa associação pelo projéto de lei relativo á 
maneira porque se vão financiar em Minas as despesas com as estra-
das, projéto esse bem>inspirado em suas linhas gerais. Estamos certos 
de que êle terá grandes repercussões sobre a economia do referido Es-
tado e constituirá mais um titulo de benemerencia do patriotico Gover-
no de V. Excia. Era de esperar que, achando-se á testa do Governo 
de Minas um engenheiro de renome e bem conhecedor de nossos pro-
blemas, como é V . Excia., as estradas de rodagem passassem a me-
recer do refer!do Governo um cuidado especial e uma atenção que só 
se pode explicar por se achar á frente dêle um técnico bem familiari-
saá o com a questão dos transportes em nosso pais. A superior compre-
ensão que V. Excia. tem do assunto se manifesta, sobretudo, na crea-
ção da Caixa Rodoviaria, para onde convergirá o produto dos impos-
tos e taxas que se destinam ao financiamento das obras de construção 
e conservação das estradas de rodagem. Por tal medida, o Automovel 
Clube do Brasil se vem batendo ha tempos, inspirando-se para isso nas 
nossas ?ecessidades e nas conclusões dos congressos internacionais que 
se reumram para tratar das questões relativas ás vias publicas. 

O Automovel Club do Brasil, pela sua diretoria, sugeriu, ha mêses, 
ao Exmo. Sr. Ministro da Viação, fosse creado pelo Governo Federal 
um fund o rodo ' iario para onde se deveria canalisar toda a receita 
pro_veniente dos i~ postos e taxas que incidem sobre o automóvel, a ga-
solina, os pneumaticos, etc . , ao entrarem no nosso pais. 

O referido fundo teria por destino financiar as despes~s com as 
rodovias federais e auxiliar os Estados com o objetivo de melhor en-
frentarem as despesas da mesma natureza pN eles feitas . Si isso se lo-
grasse fazer em nosso pais, o problema do financiamento da conserva-
ção e da construção de estradas, seria encaminhado para urna solução 
racional, influindo muito para o barateamento dos transportes. 

Aplaudindo com sincero entusiasmo, ·nas suas linhas principais, o 
projéto de lei de V. Excia., relativo ás estradas, pedimos venia, entre-
tanto, para dizer que achamos um pouco elevado o custo das licenças 
p~a os veículos trafegarem, as quais devem representar despesa mi-
mma. 

. De acôrdo com o nosso ponto de vista, explanado no memorial dirí-
g~do ao Exmo., Sr. Dr. José Americo, as) icenças para os veículos transita-
rem devem ser concedidas pelo Governo Federal e bem assim as licen-
ças para conduzir automoveis . Os veículos, de acôrdo com as idéas con-
ti~as_ ~o referido memorial, no caso de serem elas postas em pratica, con-
tnbumam para a conservação das estradas proporcionalmente aos des-
locamentos ou percursos por eles efetuados. Portanto, as taxas deveriam 
incidir principalment obre os elementos que são consumidos quando o 
a~tomovel se põe em marcha e rola ao longo das vias publicas, o que, 
ahás, se encontra, em parte, no projeto da lei que motivou esta. · 

Aqui encerramos esta, apresentando a V. Excia. os protestos da 
nossa mais _alta admiração e as nos o;as mais sinceras homenagens. -
Carlos Gutnle, presidente. Confere, com o original. 18 -1 - 32. D. 
M. Guimarães . 

Representação do Centro dos Chaufeurs d~ Belo-
Horizonte 

Belo-Horizonte, 30 de dezembro de 1931. - Exmo. Sr. Dr. Ribeiro 
Junqueira, D. D. Secretario da Agricultura . 

O Centro de Chaufeurs de Belo-Horizonte, por seu presidente abai-
xo-assinado, consoante o apêlo exarado no orgão oficial do Estado, 
solicüando sugestões no sentido da aplicação da lei sobre Fundo Ro-
doviario, pede venia a V. Excia ., para lembrar a necessidade de eli-
minar dos chaufeurs a taxa que vem agravar mais · a sua angustiosa 
situação. 

Das considerações que apresento, V. Excia. reconhecerá que o 
Centro dos Chaufeurs tem a melhor vontade em cooperar com o Es-
tado para restabelecimento das suas finanças, mas deve ponderar a V. 
Excia. que a classe dos chaufeurs já está muito sobrecarregada com a 
consequencia da queda do cambio, em cuja classe mais reflete no país 
pela natureza de toda a materia de sua profissão ser de ordem de im-
portação. 

Assim, pois, julga ser esta medida muito acertada quanto aos pro-
prietarios de terras marginais ás estradas, por quanto os mesmos ficam 
com as suas propriedades mais valorisadas; mas, quanto aos automo-
veis, sejam de aluguel ou particular, estes já contribuem com uma taxa 
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especial que passou a vigorar este ano, pois foi lançada como imposto 
de estradas e muitos não puderam paga-las até hoje. 

Como é do conhecimento de V. Excia., os chaufeurs, em geral, lu-
t<:;m com grandes dificuldades de vida e ainda em consequencia da revolu-
çao de outubro de 1930 e alta de gasolina, tiveram grandes prejuízos 
com seus carros, muitos ficaram sem eles e além disso Hcaram sem 
ocupação por muito tempo. 

De maneira que a situação atual da classe é angustiosa e portanto 
peç-o a V. Excia. em nome dos associados do Centro dos Chaufeurs a 
revogação da parte da lei relativa a fundo rodoviario que regula so-
bre o chaufeur e o seu automovel. 

Pede deferimento. Aberlardo Heli odoro Campos. - Confere com 
o original. - 18- 1 - 932. A. M. Guimarães. 

Relataria sobre a peça n. 20 

Apresentadn 1w sessão do Conselho Consultivo de 11 rle Fevereiro 
de 1932 

A peça n.0 20 contem as minutas de diversos decretos que visam 
a constituição do «Fundo Rodoviario ». E' objetivo do c Fundo Rodovia-
rio • a administração, o estudo, a construção, a conservação e a fi sca-
lização das estradas de rodagem. O c: Fundo Rodoviarío • terá como 
elementos constitutivos as contribuições resultantes de impostos já lan-
çados de acordo cpm o decreto 9.840, de 26 de janeiro de 1931, de 
multas provenientes de infração de regulamento de estradas, dotações, 
etc., bem como de taxas que serão cobradas em consequencia dos de-
cretos cujas minutas estão anexas ao projeto. 

O Exmo. Sr. Dr. Secretario da Agricultura propugna a creação do 
«Fundo Rodoviario » e examina com muita clareza as soluções que repu-
ta aconselhavei s. Sobre o assunto vem-se na peça sugestões do Auto-
movei Clube do Brasil, da Sociedade dos Engenheiros e do Centro de 
Chauffeurs. Assim relatado, passo o processo ao Exmo. Sr Conselheiro 
Dr. Lucia dos Santos, 1.0 revisor. 

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 1932 -Pedro Aleixo. 

Parecer emitido pelo Conselheiro Lucia dos Santos 

FUNDO RODOVIARJO 

Sobre o projeto do Governo do Estado, creando o fundo rodovia-
rio, destinado á construção e conservação das estradas de rodagem e 
pontes estaduais: 

Esse fundo especial será constituído pelas tres taxas seguintes: 
1.a-Taxa roáov iaria. E' creada a taxa de 1°/0 sobre cada conhe-

cimento de arrecadação de impostos ou de qualquer outra contribuição, 
deposito, etc., sendo de 200 réis o minimo da arrecadação. 

2a.-Taxa de testada. De um e outro lado, paralelamente ao eixo 
da estrada, consideram-se tres faixas ou zonas, a primeira tendo 4 qui-
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lometros de fundo e as duas outras dois quilometros. Na primeira, have-
rá uma taxa sobre o alqueire de terras, ad l'alorem de 0,4 o f 0 , na 
segunda, uma taxa de 0,2°/0 • na terceira,. uma de 0,1 °/ 0 • Toma-se 
c~n:o base a avaliação feita para a cobrança do imposto territorial. Os 
mm1mos de arrecadação nas tres faixas de terra, serão de $100, de $050 
e de $025 por hectare, respectivamente . 

3.a-Taxa d e li cença. Para transitar nas estradas estaduais cada 
vei~ulo pagará uma licença de acôrdo com a tabela anexa ao projeto 
varmndo de 40$000 a 388$000. ' 

-Para o lançamento, a arrecadação e recolhimecto dessas taxas 
será _exf!edido regulamento especial. Para esse fim, o Departamento 
de V1açao, creado pela reforma da Secretaria da Agricultura terá uma 
Contadoria. ' 

Medi~nt~ acôrdo com a Secretaria das Finanças, a arrecadação das 
taxas. s~ra feita pelas coletorias estaduais, sendo registrada em livros 
especiais. O produto da arrecadação será enviado á Contadoria do De-
parta."Tiento de ViaçãQ., até o dia 5 de cada mês. 

Ess~ verba ficará á disposição do Departamento e será empregada 
nos. sennços de estradas de rodagem e pontes. O Departamento organi-
zara o . orçamento das ob~as, apr~)Vada pelo Secretario da Agricultura, · 
mandara executar e pagara o serv iço. Quando o Secretario julaar opor-
tuno, será a arrecadação feita diretamente pelo Dapartameuto d~ Viação. 

Tres questões devem ser examinadas e resolvidas : 
}.a-Preliminarmente: convém a especialização da receita quanto á 

sua fonte e aplicação 7 
~.a-Resolvida afirmativamenie a primeira questão, pelo menos em 

re_laçao ao caso vertente, pergunta-se: quais as taxas que deverão Icon-
shtuJr o fundo rodoviario 7 · 

3.a - Resolvida a segunda questão, surge uma outra: são aceitaveis 
as t<lXas estabelecidas no projeto, tanto pela natureza como pelo valor 
das mesmas? 

. Convern crear impostos especiais com destino especial? Questão 
e e~sa, que f?i bastan~e controvertida. Hoje, porém, ao que me parece, 
esta respondida negativamente pela quasi unanmiidade das autoridades 
na materia. 

Na pr?pria Inglaterra, onde antigamente predominou, está este sis-
tema quas1 completamente abandonado hoje. 

Baseava-se esse sistema no principio individualista, que a muitos 
parecia logico e equitativo, isto é, que o cidadão deve coutribuir em 
impostos, para a sociedade, com uma parte proporcional aos beneficios 
que dela recebe, não sendo justo que pague serviços de que não se 
aproveita. 

L~vado ao .e~re112o, teria este principio, como consequencia ne-
cess~ta a espectahzaçao absoluta de todos os impostos, em que 0 ci-
dadao pagasse diretamf'nte o preço dos serviços_ que recebe. 
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Parece a muitos, que isso se dê rigorosamente com os correios e 
telegrafas, em que o individuo só é taxado por esses serviços, quando a 
a éles recorre. Na realidade, porém, não é isso que acontece, com 
efeito, se esses serviços dão áef icit alimentam-nos os Governos com 
recursos procedentes de outras fontes de receita; se dão saldo, em-
prega-o o Governo em outros serviços. 

Um exame mais detido da questão, tanto pelo lado pratico como 
por motivo de ordem social, nos levará a condenar o sistema, e a 
concluir que, sem exageros e com algumas atenuações, o melhor sis-
tema, é o de um fundo comum de todas as receitas, para prover a 
todas as despesas. Vejamos: 

1°.- Sendo extremamente difícil, sinão impossível, porporcionar 
bem a receita assim especializada, sobre determinada base, ás ne-
cessidades da despesa especial correspondente, o Governo sacri-
ficará esses serviços ou recorrerá a outras fontes de receita para man-
tê-los, si houver d ef icif, e desviará facilmente J:ara outros fins as 
verbas arrecadadas, si houve.r superavit. Quer dizer que o sistema 
é inutil , pois é isso que se passa no sistema comum. 

2°. - lnutil na abundancia, o sistema de especialização da re-
ceita se tem revelado perigoso nas épocas de penuria, quando são 
grandes e multiplas as necessidades do Estado. E' um sistema que 
conduz mais facilmente ao exagero que á moderação das despesas. 

3°.- A especialização de impostos e taxas traz uma grande com-
plicação á contabilidade, exige pessoal numeroso e torna mais dis-
pendiosa a arrecadação. 

Se fosse aplicado com rigor e estendido a varios impostos, esse 
sistema conduziria a uma serie de contabilidades, de que só pode 
riam resultar desordem e confusão 

E tudo isso sem fálar na dificuldade de estabelecer bases equita-
tivas e racionais para taxas especiais. 

4° - No ponto de vista social, é condenavel o sistema. 
- Com efeito, o cidadão não tem apenas o dever de pagar a 

parte de beneficios, que recebe; êle é solidario da ordem social; deve 
contribuir para tudo aquilo que resulte em proveito geral; deve to-
mar uma parte nos males publicas, quando mesmo para êles não te-
nha concorrido. Seria um individualismo condenavel, ou antes um 
egoísmo monstruoso, não querer aceitar e pagar sinão o quinhão dos 
beneficios que diretamente recebe. 

Sou, pois, contrario á creação do fundo rodoviario. Esse é um ser-
viço publico de grande importancia; outros ha, porém, do mesmo vulto. 
Não poderão reclamar identicos sistemas de manutenção o serviço de 
higiene e saúde pública, o de ensino, o de segurança pública ? 

Considero grave erro crear uma contadoria, como vai tê-Ia o De-
partamento da Viação, a qual poderá mesmo fazer a arrecadação das 
taxas diretamente, podendo, por enquanto, fazê-la por intermedio dos 
coletores estaduais, complicando a escrituração destes ·e aumentando-
lhes a tarefa. 

A arrecadação geral dos impostos, bem como o pagamento das des-
pesas, com pequenas exceções em certos casos de pagamentos, devem 

T· 
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estar copcent~ados na Secretari a das Finanças; e melhor fôra, se ne-
nhuma exceçao houvesse. 

.. Sem isso não é possivel conseguir ordem e exatidão na nossa con-
tabilldade. 

. E' d~ esperar que o Governo, mesmo sem o fundo rodoviario, dóte 
satisfat~nament~, no orçame~to, o serviço de estradas e pontes, mesmo 
crraças a elevaçao de alguns Impostos ou creação de outros. 

li 

Quais as taxas que deverã , aonstituir o fun d o rodoviario ? 
A. qu~st~o, sob essa fórma, está prejudicada, em vista da resposta 

dada a pnmeira. 
Podemo.s, . entretanto, examinar as taxas, independentemente do 

fundo rodovrano. 
E' questão bastante controvertida essa, mesmo nos Estados-Unidos 

que no~ po<!.em da~ lições na materia. Lá, as taxas de que se tem Jan~ 
çado rnao, sao as seguintes: 

a)_ Taxa direta sobre a propriedade, principalmente no caso de con-
se rvaçao da.s ~stradas. ou de pequenos melhoramentos locais: 

b) . Emissao de. ~tulos e obrigações em geral a prazo curto; 
c) faxas especiaiS, usadas dentro de limites não muito vàstos no 

caso de estradas, de aguas e esgotos, etc. ' 
Pode-se tomar como base seja a frente linear da propriedade na 

estrada, seja .u.ma faixa de terreno marginal. 
. d) Auxilio. ?o ~stado, que er~ o sis.tema principal, antigamente. 

P?de ser o auxiho direto, a garantia de Juros ou a subvenção quilome-
tnca. 

e) Auxilio- do município, que não difere essencialmente do prece-
dente. 

f) Taxas ~obre os veículos, sobre o combustível etc. 
- Tres sao as ~axas propos~as ~o projeto: Uma geral, de 1 °/

0 s?bre o produto dos Impostos ordmanos; uma sobre a propriedade mar-
gmal; outra sobre os veiculas. 

1. a A taxa geral, con~enamo-la pelos motivos expostos, nada preci-
sand~ a?res~entar. Poderei vota-la, se necessario, como receita geral, sem 
especial1zaçao. 

2. a ~ sistema. de taxas á pr.opriedade marginal, seja por linha de 
testada, seJa por faixa de deterrrunado fundo, é, em regra, injusto. Fre-
quen~emente, uma estrada corta, em grande extensão, terreno de valor 
quast nulo. Por serem as mais subdivididas, são as terras de maior 
val~r atravessadas em menor extensão pela estrada. Certo é que a ta-
xaçao se faz ad valorem, mas nem sempre a diferença de valor com-
pensa a de extensão. 

Muitas vezes ~ma propriedade não adjacente á estrada, é por esta 
grandemente valonzada, ao passo que a propriedade, cortada nos fundos 
por uma estrada, de que não se serv~, faz ~s suas communicações por 
uma segunda estrada, que passa mms prox1mo da frente. A primeira 
propriedade não paga a estrada, de que se serve; a segunda paga duas 
estradas, só se aproveitando de uma. 

a 
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Ora, é difícil, sinão impossível na pratica, le ar em conta todos es-
ses elementos. 

Nos Estados-Unidos, a experiencia tem condenado o sistema de ta-
xação da propriedade marginal. Só devemos emprega-la, si a necessi-
dade a isso nos levar, com o maximo cuidado. 

3.a A taxa de licença considerada em si mesma, isoladamente, é 
injusta, pois onera egua lmente pessoas cujas frequencias de transito na 
estrada podem ser muito diferentes. 

No ca o de Companhias de Transporte, com serviço regular de 
passageir.os ou de cargas, é faci l estabelecer a taxa pela lotação, pela 
carga transportada, pela fo rça em cavalos, natureza das rodas, etc. . 

O mesmo, porém, não acontece com os veículos isolados, de parti-
culares ou de aluguel. 

Como pode ser grande a injustiça, convém que essa taxa tenha va-
lor modico, sendo emprega da concomitantemente com outras, de modo 
a pe rmitir um resultado geral equitativo. 

No caso de veículos automotores, a taxação sobre o combustível é , 
evidentemente, a mais racional e equltativa de todas. O consumo de 
gazolina, alcool , etc , é proporcional tanto ao peso transportado pelo 
veículo como á frequencia com que o mesmo transita na estrada. 

Ouvem-se queixas fre quentes contra os impostos sobre gazolina, 
causadores do alto preço desta. 

E ha razão nisso. Dado, porém, que sejam reduzidos ao limite ra-
zoavel os outros impostos e taxas, é fóra de duvida que o consumo da 
gazolina fornece a medida da atividade do veículo e dos beneficios 
do seu dono, devendo ser a base a adotar por mais simples, mais exe-
quivel, mais racional e mais equitativa. 

Nos Estad s-Unidos tem-se verificado que, no total das receitas pro-
venientes dessas varias taxas sobre veículos, a gazolina entra com perto 
de 50 °/0 • 

Ill 
São aeeUaueis as taxas estabelecidas no projeto, tanto p ela sua 

n atu'reza como pelo seu valor? 
Deixando de lado a primeira taxa, a geral, de 1 °/0 , que conside-

ramos prejudicada, examinemos as duas outras. 
A) Taxa de testada: O projeto supõe, de cada lado da estrada, 

tres faixas marginais A, B e C, tendo os fundos de 4kms . 2kms. e 
2kms. respectivamente, em relação a estrada EF . 

2Km. 

8 0.2% 2Km 81\m. 

A ~Km. 

E F 
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Tomando como base o valor do terreno, pela avaliação feita para 
o fim do imposto territorial, são estabelecidas as taxas de 0,4° j 0 em A, 
0,2°/0 em B e 0,1 °/ 0 em C. ad valorem. 

A fração mínima de arrecadação será de $100 em A , $050 em B e 
$025 em C, por equitare. 

Aparentemente, não são elevadas as taxas. Um alqueire de tenas, 
avaliado em 100$000. estará sujeito ao pagamento de $400, si estiver 
na faixa A ; $200, si estiver em B; e $100 si estiver em C. 

Consideremos, porém, mais de perto o caso. 
O alqueire de 100$000, na primeira faixa, em A, pagará $400, co-

mo acabamos de ver, para o fu ndo rodoviario. 
Ha, porém, o imposto territorial , com uma taxa fixa de $1 O~ por 

alqueire e uma taxa de 0,6° j 0 ad valorem (O Conselho Consultivo 
propoz 0,6°/ 0 em vez de 1°/0 pedido pelo Governo). Teremos: 

Imposto ad valorem =100$000X0,006 = . . . .. ···. ·. . . . . . . . $600 
Taxa fixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 
Total.... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $700 
Abatimento de 20° j o para benfeitorias . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $140 
Imposto territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $560 
Teremos, por alqueire: Imposto territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $560 
Taxa rodoviaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $400 

Total $960 

Esse alqueire, porém, com fundo de 4kms. tem 12,m10 de testada 
na estrada; portanto, o seu proprieta rio pagará 960 _ $079 34 _ 

12,10 , por me 
tro corrente. 

Si a propriedade estender-se por 1 km. de estrada, o seu dono pa-
gará: 79$340 por ano. 

Com a taxa de 1 o/ 0 ad valorem em vez de 0,6°/ 0 , teriam os: . .. . 
105$700. 

Para o alqueire de 1:000$000, teriam os: 793$000 por quilometro-
ano. 

A modicidade da taxa é, pois, meramente aparente. 
A exposição justificativa do projeto contribue para esse equivoco, 

como vamos ver. 
Suponhamos um alqueire de terras, a 100$000, abrangendo as tres 

faixas; teremos: 

faixa A: 50$000 X 0,004 = 
faixa B: 25$000 X 0,002 = 
faixa C: 25$000 X 0,001 == 
Total 

$200 
$050 
$025 
$275 

Diz a justificação: Dada a hipotese do proprietario ser dono das 
três faixas marginais, na extensão de um quilometro, mas de terem as 
terras valor que as coluque acima do mínimo estabelecido, a respon-
sabilidade do mesmo será para: 
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a) alqueire do valor de 10 $000-$270 
b) . segue uma tabela, para valores do alqueire até 1:000$000. 
Ora, na realidade, esse alqueire terá uma testada de 6m,050 na es-

trada. Portanto, si o proprietario tiver terras comp eendendo as tres 
faixas na extensão de um quilometro, ele pagará: 

~~g5x1.ooo = 45$450 
por quilometro-ano. 

E' pois muito diferente. Um quilometro de estrada por. um fundo 
de oi~o quilometros (as três faixas) corresponde a 165. alqueues. 

Com o imposto territorial teríamos: 138$000 por qmlometro-ano . 
Ha, na justificação, um equivoco. Aí se diz qu~ na. hipotese dos 

preços mínimos estabe:ecidos por h~ctare, o pr.opnetano de _terra~ 
abrangendo as tres faixas , na extensao de um qmlometro, p~gara $05~ 
por alqueire o que corresponde ao preço de 25$0~0 o alqueire. Ha en-
gano. Vejamos quanto se deverá pagar por alqueire de 25$000, abran-
gendo as três faixas: 

Na faixa A: 
Na faixa B: 
Na fai xa C: 

Total 

12$500XO,OO-i = 
6$250X0,002 -
6$250X0,001 = 

$050 
$012,5 
$006,25 
$068,75 

Bastava notar que, pela tabela, a importancia a pagar, por alqueire 
de 100$000, é de 275; por alqueire de 25$000, deverá ser a quarta parte, 
que é de $068,75. , . . . . . . 

Por quilometro, será: 11$360; mclumdo o Imposto terntonal. 
34$500 . 

Na hipotese do alqueire de 500$000, abrangendo ~s tres faixas, 
incluindo o i 11posto territorial, teriam os 637$00? por qmlometro-ano. 

No caso de um alqueire de 1:000$000, tenamos, nas mesmas con-
dições, 1:261$000. . 

São, po is, evidentemente exc~s~Ivas a~ taxas. 
Esse siste ma além de tudo, e ImpratJcavel. 
Como será possível determinar, em cada propriedade, as porções 

abrangidas pelas tres categorias de faixas? _ . 
Dir-se-á que, para o :mposto territoria!, tambem n~o dispomos d.e 

base segura, pouquíssimas sen~o as propnedades medidas ~om e~ab
dão ; e, entretanto, o imposto e cobrado .. com resultad~s s~ .1sfatonos . 
O caso, po rém, é muito· dHerente. . E' facil a um propneta~IO conhecer, 
com aproximação suficiente na pratica, o numero _de alquei~~s . de suas 
terras · sabem-no tambem os seus vizinhos. Nao será dlfiCil apurar 

' 
isso. . d' · d · d Mas, saber a que distancia da estrada fira a !VISa a ~ropne a-
de, em extensão talvez grande de estrada, com traçado. P.ossiv~lme~te 
irregular da estrada e provavelmente mais irregnlar da d~v1sa, e mmto 
difícil; é impraticavel. Direi mais ainda: mesmo na h1potese de s.e 
dispor de uma planta exata, onde venh~m traç_adas a. estr.ada e as d~
visas e onde se possam destacar as faiXas: nao s~ra facii a determi-
nação exigida, pelas irregularidades n~tura1s das hnhas, pelo fato de 

I .. 
I 
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se penetrarem ás vezes as propriedades e pela incerteza frequente das 
divisas. 

Ninguem irá, para pagar esse imr osto, levantar uma planta e em-
pregar o planimetro ou usar a formula de Simpson. 

Semelhante sistema não deve ser aceito. Embora pareça justo 
em teoria, não o é de fato, com a agravante da impraticabilidade. 

Si, pela premencia do momento, fôr r~ecessario onerar e sa proprie-
dade, que o seja sob a fo rma de um reforço no imposto territorial. Po-
der-se-á, então, quanto á propriedade marginal adotar um dos três 
meios: Aum ... ntar a taxa ad-v.llorem; au"Tlentar a taxa fi'C.a; ou, o que 
parece mais si11ples e menos pPsado, supri.nir. para essa propriedade, 
o beneficio da redução de 20°/ 0 para levar em conta as bellfei-
torias. 

Evitar-se-ão assim os inconvenientes da determinação de distancias 
e de áreas, impossível de se fazer na maioria dos casos. Poupar- e-á 
não pequena dóse de resistencias e aborrecimentos. Não se fará alte-
ração sensível no sistema atual de taxar a propriedade rural. 

B) Taxa de l'cença :-O projeto estabelece taxas de li cença 
anual para o transito de veículos nas estradas, variando de 40$0' O a 
338$0GO, conforme a especie. . 

Seriam aceitaveis essas taxas, apezar dos defeitos ')ue assi nalamos, 
si outras taxas e impostos estaduais e municipais não houvesse, que bas-
tante oneram já os proprietarios rJe veículos. 

Tomemos u:n exemplo. Atualmente um autom ovel co:nu:n de p:ts-
sageiros, de 5 lugares, paga : 

Matricula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Numeração ...... . .. . .. . ... .. . . . ........ .. ... .. . .. ....... . . . . 

10°/ o adicionais sobre esse total ... ....... . . .. . ..... .. . . 
Tem-se ainda, por ano: Vistoria ....... .. . .. .. .... ... . 
Exame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..... •. .......... . .... . . 
Imposto Estadual .. .. .. .. .. .. . . .. __ _ .• . . . .. .. . .. . .... . 

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

50$000 
15 000 

6$500 
1o$OOO 
5$000 

20$900 

113$400 
Ora, pela nova tabela proposta pela Prefeitura, s6 a matricula 

passa a 150$000. Assim, mesmo sem alteração do mais, iremos ter 
223$400, isto é, 97°/0 mais. 

Com a taxa de 40.1l000, para o transito em estradas, teremos 
243$400. 

Considero exagerados os aumentos propostos. 

criação 
cial. 

CONCLUSÕES 

Sou contrario á especializaçêio da receita, contrario, pois, á 
do fundo rodoviario, maxime com uma contadoria espe-

2.8 A ser imprescindível onerar a propriedade marginal ás estra-
das, prefiro que o seja mediante uma majoração razoavel no imposto 
territorial. 
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3.a Quanto á taxa de licent;a dos veículos, julgo preferível con-
fiar o exame do conjunto a uma comissão de especialistas, não só para 
que não se exagere a taxação como tambem para evitar a multiplicida-
de de taxas e impostos, como atualmente, sistema que torna a 
arrecadação incomoda as partes e dispendiosa para o Poder Pu-
blico. 

4.a A ser indispensavel aumentar os impostos e taxa sobre o 
veículos, penso que esse aumento deve recair sobre o combustível, por 
ser essa a forma de imposto mais equitativa e mais simples. 

Tal é o meu parecer, salvo melhor juizo. - Luci o José dos 
Santos. 

Parecer do dr. Ben~dicto José dos Santos 
AO CONSELHO CONSULTIVO 

A primeira questão abordada pelo projeto do Governo sobre a 
creação do «Fundo Rodoviario » é a de especialização da receita. 

Consoante o parecer do revisor do projeto do Conselho, com o 
qual estou de pleno acordo, não convem absolutamente tal sistema, 
principalmente pela grande complicação que traria á Contabilidade, alem 
do isolamento do individuo na Sociedade, quando ele pagar impostos 
simplesmente sobre os beneficios que recebe. 

Será um erro profundo e de graves consequencias tirar-se parte da 
arrecadação dos impostos estaduais da alçada da Secretaria das Fi-
nanças. 

Fazer-se arrecadação de impostos por outra Secretaria é anarqui-
zar-se completameil.te a Contabilidade Geral do Estado. 

Alem disso trata-se de tornar um departamento da Secretaria da 
Agricultura inteiramente autonomo, em prejuízo da mesma . 
De modo nenhum posso ser favoravel a ideia de se crear uma Secre-
taria dentro da Secretaria da Agricultura, com um Secretario que, mais 
poderoso do que os atuais Secretarias, poderia dispor discricionaria-
mente dos dinheiros publicas, aprovando ele mesmo as contas das d~s
pesas por ele autorizadas, por funcionarias por ele nomeados. 

Nesse caso dever-se-ia crear a Secretaria da Viação. causa inutil 
na epoca atual. 

Com a creação da Superintendencia da Rêde Mineira de Viação, 
pensa-se na creação de uma semelhante para a Rêde Rodoviaria, mas to-
dos sabem que a diferença entrf> uma e outra causa, sob o ponto de 
vista economico, é profunda. 

Não quero dizer que não se destine á construção e conservação 
das estradas de rodagem fator predominante do progresso de um povo, 
uma dotação orçamentaria suficiente, mesmo majorando algumas taxas 
de impostos que sejam aplicadas a esse fim, mas não pelo processo 
ora em discussão. 

IMPOSTO SOBRE TESTAD 

O projeto prevê uma faixa de 
estrada pagando imposto. 

quilometros para cada lado da 
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Em primeiro lugar é ab~oluta'TI ~nte impraticavel a determinacão 
dessa faixa ao longo de uma estrada, com as grandes sinuosidade das nos-
sas estradas, mesmo porque os prop ~ · :) S proprietnrios não conhecem 
com precisão as divisas de suas fazendas. 

Acresce que sendo as faixas de 4 quilometro de fun do a primeira 
e de 2 quilo metros a segundo e terceira, estas ultima po e _ pertencer 
a outro dono que n j o se serve da e -;t~.J. 1a. p rque o prop rietario da 
primeira faixa não consentirá que ele a corte por u:na estrada. 

Nós abemos que os fazendeiros se opoem ten smente a passagem de 
estradas em seus terrenos, mesmo sendo estradas estaduais. 

Alem disso um fazendeiro cuja fazenda te:n u:n :t testada de 100 
metros iria pagar uma taxa insignificante, ao passJ que u:n ou tro cuja 
fachada fosse de 5 ou 10 quilometros pagaria uma exorbitancia, quando 
são eles igualmente beneficiados. 

Com este argumento se vê claramente a injusti a da cobrança de 
taxas de testada, quando o imposto deve ser proporcional ao valor 
da fazenda e portanto proporcional a sua area. 

A conclusão a ijUe chegou o 3.° Congresso de Estradas de Roda-
gem reunido em S. Paulo aconselhava as municipalidades a lançarem um 
imposto cuja aplicação fosse exclu:;ivamente para a fatura e conserva-
ção d~ estradas de rodagem, sendo, entretanto, certo, diziam «que se 
julga mais apropriado para o caso o imposto territorial•. 

A via publica é o símbolo do progresso e da unid de, como se disse 
na Confederação Pan AmPricana de Educação; não ha o tro privi1e-
gio que se defenda mais vigorosamente do que o direito do individuo 
de usar a via. Pois bem, na publicação feita sob a direção de E. Ja-
mes, fica bem patente qual deve ser o imposto a aplicar ao povo para 
servir a construção e conservação das vias publicas. 

Expõe ele, depois de rever os exitos realmente obtidos na pratica dos 
impostos, os principias indicados pela experiencia: 

1)-0s impostos diretos sobre a propriedade deverão empregar-se 
sor.'lente para subvencionar caminhos locais. 

2)-0 produto das licenças de automoveis e do imposto da gazo-
lina deverão suplementar o imposto sobre a propriedade na subv~nção 
do sistema nacional de caminhos e deverão subministrar, até onde for 
possível, todo o necessario para a construção do trafego que não ori-
ginaria na localidade. 

3)-A renda de todas as classes, derivadas dos automoveis, d~vem 
ser aplicadas somente á construção, aperfeiçoamento e conservaçao do 
sistema nacional de estradas. 

4)-Contribuições especiais como um imposto sobre a extração do 
petroleo, de · minerais, sobre veículos, etc., podem servir de fundo de 
emergencia para as estradas. 

E acrescenta: 
a determinação da proporção do custo do sistema nacional de estra-
das, que equitativamente devem suporta't as contribuições locais sobre a 
propriedade, é cousa muito difícil. Seria pecessario fazer-se um censo 
muito completo do transito, o que não se tem feito, e que demanda 
muito tempo e muito dinheiro. 

l .. 
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Ademais o trafego. está sujeito a mudanças repentinas e inespera-
das, devido a novas industrias, descobrimentos de produtos naturais , 
produção agricula maior ou menor, colonização e outras causas mais. 

Nos Estados- Unidos tem-se verificado que o trafego extranho á lo-
calidade é apenas de 10° I o do total. 

Em alguns Estados essa percentugem tem sido excedida , como em 
Obio é de 50°/ 0 , em N ebrasca de 16° I c• Vermont de 36,6° I 0 ; mas a m -
dia tem sido de 10° I 0 • 

Isto considerando-se um Estado como unidade de a rea. Si se toma 
um distrito como unidade de are a, encontra-se em Ohio até 87° I 0 : em 
Vermont e New Hampshire 10.1°10 e 6.1'12 , em Connecticut 3 1°10 , na 
Pennsylvania de 7. 1 o I o• 

Na publicação de E. W. James, jà citada, lemos a ind a o seguinte: 
«Nos Estados-Unidos é o condado a unidade rural administrativa 

principal que pode estabelecer impostos e portanto poder- se-à deduzir 
que os impostos sobre a proprieda de dedicados as estradas do Estado 
não devem exceder de 15 por cento do custo total. 

Metodos de pagamento 

No livro citado vê-se em resumo as rendas des tinadas á c ::mstru ção 
e conservação das estradas, por uma tabela exposta. 

Contribuições dos autornoveis e licenças . . . . . . . . 33.00 
" do cornbustivel . . . . . . . . . . . . . . . . 20.10 

Venda de bonus... . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 
Subvenção federal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 70 
Trocas de fundos : . . . . . . • . . . . . . . . 10.40 
Aplica:;ões diretas do Estado....... . . . . 4.40 
Produtos do imposto sobre propried á.de .. .. . . . . . 2.80 
Fontes diversas . . . . .. . . . .. .. ·:..:.·.:...· ::.....· _ _ 2..::...._7_0 

Total . 100.000 

Ai vê-se que o imposto sobre a propriedade contribue apenas com 
2,8° lo do total. 

Em conclusão, diz o citado autor: 
«Fundamentalmente a subvenção de um sistérna nacional de estradas é 

um problema de impostos, porém as operações praticas se extendem a meto-
dos detalhados de manejos de fu ndos, de maneira a obterem-se os me-
lhores resultados. 

Taxas de impostos estabelecidas no projeto 

Em uma época de depressão financeira como a que atravessamos, 
não se aconselha aumento nos impostos gerais existentes, em todo o 
caso, em se tratando da construção e conservação das nossas estradas 
de rodagem, principalmente da construção, devemos mesmo com algum 
sacrifício, procurar meios capazes de custearmos as despesas que somos 
forçados a fazer com esse objetivo. 
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Enquanto perdurar a crise financeira que nos oprime, não devemos 
tratar da construção de estradas, mas do aperfeiçoamento e conservação 
das existentes. 

Nos governos dos Srs. Drs. Mello Vianna e Antonio Carlos foram 
construídas centenas de quilometros de estradas de rodagem, que em 
geral atravessa m zonas de topografia dificil , como as estradas Belo-Ho-
rizonte -Rio, Belo-Ho rizonte- S. Paulo, as da zona da Mata, as do Via-
mão e Conceiçêo do Serro, cujo preço quilometri co media é superior a 
50 contos. Essas estradas não estão completas, não têm pavimentação 
adequada, não são suficientemen~e drenadas, etc., de sorte que, si não 
se fize r a sua consolidação, não poderão ser conservadas com eficien-
cia, mesmo que se dis puzesse de uma quota quilometrica elevada para 
esse fim. 

Destarte penso que, a c ão ser que se trate de uma estrada de 
absoluta e imprescindível necessidade, não devemos construir nenhu-
ma, antes de estarem as existentes perfeitamente aparelhadas para um 
trafego intenso em qualquer época do ano. Atualmente, qua:.i que se 
pode dizer, as nossas estradas, na sua maioria, só servem ao trafego 
no tempo seco, assim · mesmo sem grande segurança. 

- Voltemos ás taxas do projeto . 
Antes de dizer sobre elas permita o Conselho que diga que eu ape-

zar de ser, naquela epoca, o diretor da Viação e Obras Publicas, não 
fui ouvido sobre o tal projeto da creação do fundo rodoviario, nem pelo 
Secretario, nem pelo autor do projeto. 

E não é difícil achar-se o motivo dessa exclusão. 
Sendo eu o Diretor da Viação e Obras Publicas do Estado, e cor-

rendo pela minha diretoria os serviços de estradas, pontes e edifícios, 
tendo-se para estes apenas urna verba de 150 contos, creado o depar-
tamento das estradas e pontes, autonomo, sem a menor ligação com o 
Diretor, nem mesmo com o Scretario da Agricultura, fi cava eu anulado 
completamente, devendo desaparecer, por inutil , o lugar de diretor da 
Viação, que pas aria automaticamente das minhas mãos para as do au-
tor do projeto. 

Da justiça desse desenlace julgue o nobre Conselho Consultivo. 
Faço esta explicação por se ter falado no Conselho, no correr da 

discussão do assunto em apreço, ter eu provavelmente colaborado no 
projeto, aliás de realização impraticavel. 

O projeto estabelece tres faixas para cada lado da estrada pagan-
do irnpO'Sto de O. 4, O. 2 e O. 1° I o ad valorern. 

Adotam para preços do hectar, nas tres faixas, $100, $050 e $025. 
E' evidente que esses preços são ridiculos, pois, não ha zona al-

guma em que o alqueire de terras vá ter valores de $480, $220 e 
$120. 

O preço rninimo que se atribue em geral ao alqueire é de 100$000. 
Esse alqueire pagará: 

50$000 X 0. 004 .... ... . . . .... . . . ... · . . · . . . . . . . . . $200 
25$000 X 0 . 002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . · .. $050 
~5$000 x O.l 'Úl . . . .. . . . .... .. . . . . . .. . . ... .. ...... _....;$;....,tl..;,25:;,-

$27g 
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Mas, supondo q·Je o fazendeiro seja dono das tres faixas de cada 
lado, cada alqueire terá uma testada de 

48$400 m. Q 

16$\JtJO m. 
= 3.025 metros. 

E portanto o fazendeiro irá pagar 91 000 por quilometro corrente• 
por ano. 

Si fôr dono apenas das tres faixas de um lado, o que é raro, por-
que a estrada nunca passa pela di vi a da fazenda pagará: -

$275 
$605 

= $045 por metro ou sejam 45$:l01 por quilometro. 

O projeto diz que o proprietario pagaria $275 por ano por alqueire 
com uma extensão de 1 quilometro de testada. 

Está evidentemente errado o calculo. 
A testada ou é de 6.050 m. ou de 3.025 metros, conforme a faixa é 

de um só lado da estrada ou de ambos. 
No primeiro caso temos que multiplicar $275 por 105,3 o que dá 

45$460, no segundo por 330.5 o que dá 90$920 - numeros muitissi-
mos mais elevados. 

A tabela seria a seguinte ao envez da da pagina (6) da exposição 
do Sr. Secretario da Agricultura. 

Caso de faixas dos dous lados -
Alqueire de 100$'100 . ....... . ... . .. .. . . . . ... . 

20f·$OOO -·• , . . . ... .. - .... ·. · · · 
300$000 ... . ........ . .. . . . . .... . 
400$000...... . ... .. .. . ... .. . 
500$000 . ... . •.... . .... . . .. ... .. 

" " 600$000 . . ...... . .. . ..... . • ..... 
7Qt l$000 .. ... .. .. .... . ..... ... . 

,. 8 O$COO ...•.. •.. • . . .. . . 

91$000 
18 ~ $000 
273$000 
364$11' '0 
455$000 
546$000 
637$000 
728$000 
819 r.oo 
910$000 por quilo-000$000 .... . .. . . ..... . . . .. . . 

" 1:0L0$000 .. ..... ... · . . .. · · · · · · 
Jometro de 1estada. 

Ao preço de 25$000 o alqueire que corresponde a 5$208 por hec-
tare, vamos ter: 

Faixa de 4 quilometros 
Faixa rle 2 quilometros 
Faixa de 2 quilometros 

12$500 X 4 . . ...... .. ... . · .. · · ... 
6$250 X 2 ...... . . · • • · · . ..... ·· 
6$250 X 1 . . .. .. • • • • • · • •••• ·. · . · 

Soma ... .. . . . . 

$050 
$012 
$006 
$068 

Si por alqueire de 100$000 a quota a pagar é de $275, por alqueire de 25$000 
$275 

a quota de -4- = $068. 

A taxa por quilometro seria de 

$068 X 165 .3 = ........... · • • •• ......... .. 
$068 X 330.5 = ...... ........ .... ·· · · · .. ·· .. 

11$240 
22$474 
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Si a fazenda fôr atravessada pela estrada em 5 quilometros, nas 

condições acima, o imposto será de . . . . . . . . . . . . . . . 4:550$000 
Si em 10 quilometros .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:100$000 

o que seria absurdo. 
. A fazenda do Cipó é atravessada pela estrada de rodagem em 7 

qmlometros, terá que pagar, i tiver faixa por dous lados de estra-
da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:670$000 

Si de um só lado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:835$000 
por ano de imposto . 

Tomemos uma fazenda cujo valor seja 1:000 000 
que e muito comum. 

por alqueire, o 

Vamos ter: 
Imposto territorial-

0.60/0 de 1:000$000.. .. . . ... .. . ... . .. . ..... . 
Bem feitorias 20° f 0 . • • • • • . . . . • . . • . • • • . . • • . • • . • • 

Imposto por alqueire. . . . . . . . . . .... . .... .. . . . . 
Imposto rodoviario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... . 

So1na .. . . . ... .... .. . 

6$()()(\ 
1$20C 
4&JV 
2 750 
7;b55ú 

Em uma extensão de um quilometro, como diz o projéto, o imposto 
seria de: 

7$550 x 165.3 . . . . . . . . . . . . . . . . 1:248$015 no caso das tres fai-
xas de um só lado da estrada e dos dous lados: 

7$550 x 330.3 . ... . . . . . . . . . . . 2:496 135 por ano por quilo-
lometro. 

E' a logica dos numeros. 

Com relação ao custo dâ construção e conservação de estradas de 
rodagem podemos dar uma media exagerada de 30:000$000 por quilo-
metro pa?:a a construção e para a conservação podemos supor o seguinte 
exemplo: 

Estrada Belo-Horizonte-Conceição. Nas 7 primeiras secções de 
24 quilometros cada uma: 

7 cantoneiras chefes. . . . . . . . . . . . . . . . 
8 cantoneiras (1.3 secçao) .. . .... .. . .... . .. 
5 cantoneiras (2.8 secçao) ...... .. . .. . .. . .. 
5 cantoneiras (3.8 secçao) . .. . . •.•.. .. . . . 
4 cantoneiras (4.8 secçao). . . . . . . . . . . . . 
12 cantoneiras (5.8 , 6. 8 e 7.8

) .. .• .••••••• .. 

MATERIAL 

3:000$000 . . . . ........ 2:100$000 
162$500. . . . . . . . . . . . 1 :300$000 
162$5!10 . . . . . . . . . . . . 812$500 
162$500. . .. ..... . . . 812$500 
162$500 .. .. .. .. .. .. 650$0!'0 
162$500 . . . . 1:9511$000 
Soma. . . . . . . . . . . . . . 7:625 000 

1 compressor . . .. ... .• .. . .. . .... ...... ... ... . .. . . . . . .. . . .. ..... .. 600$000 
1:400$000 

800$000 
1 caminhao ... . ........ . . . . .... ... .. ... .. . . ... ... . . .. .. . ... . . ... . 
1 automovel . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .... . .... ...... .. .... . . . .. ..... . 

Podemos acrescentar: 
1 pedreiro e 1 ferreiro ..... . .. . . ... . .. .... ... . .... .. ... . . .. . . 

Total ... ... ... .. .. . .. .. . . .. . 
Por quilometro mês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por quilometro ano . ....... .. ..... ... ... .. .. ... • . , ..... . .. .... . . . 

601$000 
11:025$UW 

65$620 
787$440 
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il t meA s teremos mais um cami· Com mais 8$330 por qu orne ro 

nhãoÉssa conservação está sendo feita por 47$470 por quilometro 
mês. 

Outro exemplo: 
Belo-Horizonte-Rio 

6 primeiras secções .... ··········· • ·· J54 kms. 

6 cantoneiras chefe ........ ... · . · · ·. · · • · 
1.8 secçao -4 cantone~ros ....... ... .... - - · · · · 
2.8 secçao--3 cantone1ros .. . . .... .... · . . · · · · · 
1.a sub-secção- 3 cantone!ros. ... . . . .... · ·. 
2.8 sub-secção-2 cant•mP!ros . ..... .... . · · · · 
3.8 sub-secção- 5 cantone!ros . .... ... ... · · · · 
4.8 sub-secçao-5 cantone!ros .... . .... ... . . . 
5.8 sub-secçào-5 cantone!ros. o o o o • • •• o o. o • • o 

6." sub-secçao-4 cantoneuos . ...... . .. .. . ·. 

MATERIAL 

1 compressor...... . . . •. . .. . o 

1 caminh~o.. .. . ... · ·· · · ··· · 

350$000 
162$500 . o o . 

162$51 O . ..... . . 
162$5"0. o o o o o o • • o o o 

162 500 . o o o o o 00 • o o •• 

162$5· o. o o o o o . o. o o o 

162$500 .... ....... . 
162$500 . o. o o o 

162$500 . o o o o o •••• 

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

1 automovel .. . . ..... .. ....... .. · · · · · o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Total .. .. o ••••••• ••• • 

1 pedreiro e 1 ferreiro . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Despesa total ..... o. 
····· . .. Por quilometro mês . .. .... . .. · · .. · · · • · · · · · · · · ·: :: · : : : : : ~: ~ . 

Por quilometro ano . . . ... . ; · · • · 

2:100$''00 
650$000 
487 500 
4.'{7$500 
325$000 
812$500 
81 2$fi(10 
812$500 
65P$0()0 

7:137$500 

6()()$000 
1:400$000 

800$000 
9.937$500 

6()(1$000 
1u:537$500 

68-~420 
821$040 

d f er uma conservação re-Quer dizer que com economia po emas az 
guiar das estradas com uma media de 60$000 por quilometro mês ou 
sejam: 

5.167. k 5 X 60$0000 o . . .... . .. . . ..... .. o o 

Digamos ... . .... .. .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · ·· 
2.100:500$000 
3.000:000$000 

t 1 A ·s de 1 000 quilometros Assim pensamos porque temos aves_ m'!t . . 
d h das cuja conservaçao e barahss1ma. 

de e~~~a a:x:~p~fi~~~ po~so citar a est• a da d_e Catia:a a P~tosf -~te., c~~ 
439 quilometros de extensão, cuj él:_ conserdvaça~ e1s6~~$~~ ~o~ ~ês, 
Prefeitura com uma verba que _nao exce t:;. e · 
ou seiam apenas 22$500 por qmlometro mes. 

CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS 

Como acima dissemos, na epoca atual, !1-ão seria aconselhavel cons-
truirmos estradas, mas consoli~;t~o~::t~~a~x;s~e~~~:~ com a construção 

Si contentassemos, no em , - . pouco , e si dessemos ao 
d 100 quilometros por ano, o que nao e • . . d 

e d" de 30·000$000 por quilometro, prectsanamos e o • • • custo uma me Ia · 
30000:000$000 por ano. 
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Concluímos que a Secretaria da Agricultura, dispondo de 6 mil 
contos pa1a estrada de Rodagem, poderá conservar os estradas exis 
tentes e construir no mínimo 100 quilometros de estradaspor ano. 

CUSTEIO DAS ESTRADAS 

Somos absolutamente contrarias a sugestão da Sociedade Minei-
ra de Engenheiros no tocante a creação de um departamento do-
tado de autonomia tecnica, administrativa e financeira, tendo pode-
res até para fazer operações de credito. 

Teríamos já não uma Secretaria, mas um Estado dentro do Es-
tado Um departamento que a rrecada impostos, que aplica esses impos-
tos a seu talante e cujo chefe ordena a despesa e ele mesmo apro-
va as contas, com uma contadoria a ele mesmo subordinada, e de 
pessoal por ele mesmo nomeado e dispensado, não é um departamen-
to, nem mesmo uma Secretaria, porque nesta o Secretario ordena a des-
pesa, com verba .arrecadada por outra Secretaria, arrecadadora e fis-
cal, sendo o emprego da verba e as contas fiscalizadas por uma Ins-
petoria de contabilidade que, não sendo subordinada aos funciona-
rios que empregaram, o dinheiro ou fiscalizaram es<>e emprego, age com 
absoluta imparcialidade e correção, como é o caso da nossa Inspeto-
ria cuja ação benefica e moralizadora não cabe enaltecer aqui. 

Basta ler-se o decreto n. 19.398 de 11 de novembro de 1930, 
nos autos, para se constatar o que digo. 

A verba é enviada ao Departamento de Viação, o Superintendente 
a coloca em um banco, por ele determinado, e o dinheiro sacado por 
ele; a verba será dispendida de acordo com orçamento por ele or-
ganizado, podendo mesmo ser as taxas por ele arrecadadas. 

Pelo decreto tal es tabelece·se a taxa de 10° I o sobre todos os 
irnpostos, sendo o modo de arrecadação determinado pelo Superinten-
dente. 

Vem depois outro_ decreto sobre o ·mposto de testada, que to-
. ma por base o imposto territ •) rial; mas é sabido que, nesse impos-

to, o mínimo talvez não seja inferior a 100$00 por alqueire. 
- Finalmente temos no projeto taxas sobre veículos, subordinada a 

arrecadação do tal departamento rodoviario. 

TAXAS 

1)- Propunhamvs que a taxa antiga de Viação que era de 2° I o 
fo:sse desencorporada de novo destinada as estrada. de rodagem ex· 
clusivamente, mas arrecadada pela Secreraria das Finanças . 

Essa taxa poderá render 2.00:000$000 (1929 rendeu .... .. . . . .. . 
1.998:529$030). 

2) - Que se suprima o desconto de 2o;o o sobre o imposto territo· 
ria! que seria então elevado a 0,72°10 seja 0.7°10 ad valorem. 

Esse imposto rendeu em 
1929 . ••••.. o o •• o o •• o. o o • • o. • • • • o • •• • 

Em 1930 o o o o • o. o ' ••• • • • •• •• o o o o . o 

Media. o • •• • • ••••••••••• • ••••• o ••••••• 

10 781 :879$075 
10 708 :896$392 
10.742;887$733 com uma 
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taxa de 0.4o/o ad valorem. Essa taxa ~oi e~evada a 0.6o lo, de sorte que vai ren· 
cier esse imposto seguramente 16.114.331. 6 O. . d dar o 

' E se suprimirmos os 20°10 de que acima falo, eve 
. 19.337 :205$900 
Imposto. • ·~i· ·r~~~~a~~~:s~ -~o I o. ~~~s·e imposto para serem aplicado 

em estradas teremos. • .. . . .. .. o o o 

Si 25olo• • • • • .. o • • o •• • o • •• o • •• 

3 .867 :441$180 
4.834:301$400 

d f .1 r eação e que não virá crear Temos pois uma solução equitativa, e ac1 . ap I t ' b . t 
• •. t nham onerar ma1s o con n um e. o taxas novas de Impos os _que ve . d 'o a ra o seu fim a taxa de via-

Com essa oo:olução tenamos apenas e ap.Jca r p . pequena . 
ção e m ais os . 25of0 do im~osto territori~l, cuj~o U:~po~~;;ot:~Í~~rial que se re-Mesmo que se não ~upnma a por en agem 
fere as bemfeitorias, tenamos : 

Imposto territorial ••..... o o o o • • o •• • o o o 

25°10 para estradas. o o o • o ••••••• o • o o o o 

restando ainda •..•.. . o • o •• o o o o o •• o o • • 

No segundo caso 
imposto territo rial o • o o o o •••••• •• o • o o o 

25°10 par a est radas .... • . .. · · · .. • · · · 
restam ...... .. ... . o o o o. o o •••• • • • • •• o •• 

160114:33.')$600 
4.028 :778$400 

12 .085:557$200 

19 o 337: 205$900 
4.834 301$400 

1405ll2:904$500 

Si se quizer taxar especialmente as terras atravessa/das [elas _es-
tradas, poder-se-á crear uma taxa adicional de 1 O a 20° o so re o Im-

post~ute~~~o~~~ ~~~ aa~!~:~d~5~~g~as faz~ndas e~istentes no Estado 
são ser~idas por estradas de rodagem , tenamos amda uma verba de 
cerca de mil contos P,ara estradas. 

OUTRAS TAXAS 

E' muito racional, e é 0 que usa nos _ Est~dos0 Unidos, de. preferen-
cia 0 im osto sobre combustível, qu_e va1 ate 50 lo do tot~l, mas, n~ 
no~so Est~do de Minas, com a gazohna pelo pre~o que esta atualmen

0 te não julao justo crear-se. por emquanto, qualquer Imposto s?b~e ela ee já 
m'esmo p~demos dizer em relação ao imposto sobre o vetcu o. qu 
e mwio elevado. 

CONCLUSÃO 
São estas considerações que submeto á consideração d~ (~n-

ho Consultivo que tão bons serviços vem prestando ao. ~ a. o, 
sei decendo a h'onra da designação para fazer parte da Com1ssao m-
~~~bida de dar parecer sobre o projeto da creação do cFundo Rodo-
viario ~ . 

Belo Horizonte, 11 de Março de 1932. - Benedicto José dos San-
tos. 

Carta do dr. Pedro Rache 
Belo-Horizonte, 21 de março de 1932. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Çonsultivo de. Minas-Geraes.-

Tenho presente o oficio, em que V. Exc1a. me comumca a resolução 

ESTADO DE MINAS-GERAIS 463 

do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, nomeando uma comissão 
de técnicos, entre os quais fui, generosamente, incluindo, afim de elabo-
rar um ante-projeto sobre o fundo rodoviario, e tomo a liberdade de 
dirigir-me a V. Excia., afim de expor as razões, que me obrigam a de-
clinar de tão honrosa incumbencia. o 

Pelos termos da propria delegação do Conselho, verifica-se que se 
trata de dar corpo a uma idéa já vitoriosa, quru a de escolher, entre 
diferentes metodos de tributação, aquele ou aqueles, que melhor tradu-
zem uma justa distribuição dos encargos decorrentes. 

Eu penso que a questão de nova tributação, de um modo geral, é 
sempre um problema de grande delicadeza, porque corresponde a rom-
per um equilíbrio já estabelecido, entre diversos fatores individuais he~ 
terogeneos e antagonicos, dispe rsivos e agressivos, de cuja acomoda~ 
ção permanente nasce a estabilidade, que culmina na creação do Estado. 

Sob este aspeto, o Estado é uma resultante de todas as vonta-
des, por imposição de uma necessidade fundamental. 

Mas, por iss<1 mesmo, as determinativas da lei, ainda que empí-
ricas, devem ser uma consequencia dessa estabilidade, dimanando de 
uma especie de campo social, que se estabelece, originariamente, p·ela 
integração das energias humanas. 

S<!rá esse um campo artificial, analogo, porém, aos naturais que 
regem os _fenomenos fisicos de origem energetica. 

Mas é evidente que o espaço, o tempo, e talvez, outro" fatores 
da natureza devem tambem exercer o seu influxo sobre os fenomenos 
de solidariedade humana, constituindo um campo real, cujas leis são 
até hoje desconhecidas . 

A existencia desses 2 campos, um apenas pressentido e o outro, 
de dificil conhecimento, é a origem dos fracassos em todas as tentativas 
para resolver, praticamente, os problemas de humanidade. E' esta a 
minha concepção, em parte original, sobre a fenomenologia social . Ex-
punho-a, em linhas gerais, para maior clareza do meu pensamento. 

O Estado. portanto, é um produto artificial de um campo artifi-
cial de características imprecisas. 

O que deve haver de expontaneo, deve nascer como consequencia 
do campo real e natural. E' este que traça as leis universais da so-
lidariedade 'humana. 

Que essas leis existem, é intuitivo, todos o fenomenos do univer-
so se processam dentro de leis inalteraveis. 

A incapacidade humana de desvendar, com os elementos matema-
ticos disponíveis, a equação fundamen tal do campo social, determinou o 
estabelecimento de um substituto artificial, que creou o aparelho deno-
minado Estado, ou muitos desses aparelhos, com a missão fundamen-
tal de captar no ambiente, por metodos empíricos, nas necessidades de 
ordem coletiva, para, realizando-as, manter o campo estatico dominante. 

O Estado decorre, assim, de uma convenção geral, e não de uma 
lei natural. 

Mas é claro que o poder de tal orgão não lhe permite alterar o 
dominio do campo verdadeiro, se bem que sob a acão de uma m<!ioria 
ocasional, inconsciente, a sua atitude possa contrariar desígnios do Uni-
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verso, custe embora tal proceder o aniqui lamento completo, suave ou 
fragoroso, dos convencionais rebeldes. . . . 

Na impossibilidade atual de desvendar as leis umversais·, que re-
gem estes feno'menos, podemos sem embargo, antever que os elemen-
tos pelos quais o homem recebe o seu influxo, de":em se ac_!lar. na sua 
propria essencia, e que, portanto, o seu desconhecunento nao 1mpede 
a ação benefica, deles originaria, reagindo até certo ponto, sobre o 
campo artificial, que desse modo, fica sujeito ao efetivo. . 

A atribuição, é, por sua vez, uma creação do Estado, que. s~ ms-
pira em necessidades limitadas tendo por mira o bem da coletiVIdade, 
figurando nesse computo uma parcela de carater abstrato. Aos poucos, 
porém, esse corolario artificial se foi ampliando, sob preocupa_ça~ bem 
justificada de tornar maior a solidariedade humana, mas o qumhao de 
natureza abstrata foi tambem, e logicamente, augmentado. As base. 
do imposto tornaram-se, portanto, arbitrarias . . 

Nasceu dai uma repulsa instintiva do povo a todo augmento de tri-
buto, e que veiu estimular a inercia das situações existentes, contribu-
indo para sua maior estabilidade. . _ 

A arbitrariedade das bases sobre que repousa a tnbutaçao, cara-
eriza-a cümo uma medida de governo. cujo limite é imposto pela to -
erancia, esta manifestação fugaz da justiça Universal! 

Todo imposto a mais num corpo já bem organizado, ou em más 
condições de funcionamento, é sempre uma providencia perigosa, salvo 
o caso de ser determinado por impo iç -es transitorias, de ordem exce-
pcional, em conexão com a necessidade J?rimordi~l de seg~rança. 

Que diremos, então, se o povo super-tnbutado e reconhecidamente po-
bre ? Que diremos, se' o momento da nova tributação coincidir com um 
período de decadencia, tangido por uma crise alarmante. em que as for-
ças vivas do Estado, o comercio e a industria, apenas conseguem man-
ter-se, á cust1 de ingentes sacrifícios, n~sse naufragio geral, cujo epilo-
go não é possível prescrutar ? 

Não será tal o caso de Minas-Gerais ? 
Então aí os motivos porque sou, no momento atual, contrario a 

qualquer aumento de tributação, de qualquer natureza e sob qualquer 
pretex to. . . . 

Não desconheco, a até proclamo, a Importancia dos serviços de 
viacão, entre os demais serviços publicos, mas, por isso mesmo, recuso 
crêr não tenha sido este, devidamente computado, no orçamento geral. 

O povo, que paga o imposto, tem o dir~ito impli_cito de exigir _a 
sua equitativa distribuição, de acôrdo com a Impo~ncm _rea~ do_s _servi-
ços publicos. Ao Estado, por qualquer de seus orgaos, nao e hc1to al-
terar essa diretiva, que tem raizes na conciencia popular ! 

Se a necessidade de uma nova tributação não provem de uma im-
perfeita distribuição das verbas orçamentarias, o que não me compete 
examinar, só poderemos concluir pela impossibilidade de tal providen-
cia, no momento atual. 

Deante essa preliminar, a que me subordino, sinto. que a minha 
ação no seio da comissão, para organizar um ante-projeto de fur:tdo 
rodoviario, seria inutil e não preencheria os fins que o Conselho v1sa. 
E' essa a razão da minha desistencia. 

1 
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Quero, por ultimo, agradecer, mais uma vez, a generosa lembrança 
de meu nome por parte dessa douta assembléa, lamentando não possa 
corresponder a essa generosidade. 

Saudações.-Pedro Rache. 

Parecer do dr. Arthur da Costa Guimarães 

PLANO RODOVIARIO 

O projeto do Governo do Estado crêa um fundo especial para a 
construção e conservação das estradas de rodagem e pontes. O fundo 
é constituído nor novos impostos que serão arrecadados pelas coletorias, 
devendo o seu produto ser entregue á contadoria do Departamento de 
Viação para ser por este dispendido. 

Não é necessario encarecer atualmente a importancia das estradas 
de rodagem; elas vão de tal modo modificando a vida rural no nosso 
Estado, que a sua n1lna produziria sem duvida um colapso da produ-
ção, acarretando grande redução na coleta dos impostos e consequente 
queda da receita. · 

Quem conhece um pouco a nossa vida fóra dos grandes centros 
urbanos rerifica logo que a penetração de uma estrada, mesmo em 
zonas já povoadas, dá maior impulso á produção, modificando a men-
talidade da gente do campo, facilitando a conquista de mercado mais 
distante e ampliando, como consequencia, a capacidade produtiva da 
região interessada. Impõe-se, por conseguinte, a conservação das rodo-
vias existentes e mesmo a construção de novas. 

Para alcançar esse intuito torna-se necessario que para a realiza-
ção de tais serviços haja no orçamento do Estado uma verba suficien-
te que corresponda á despesa anualmente prevista pela Secretaria da 
Agricultura. A construção e conservação das estradas de rodagem não 
têm menos importancia do ponto de vista do nosso progresso material 
e mesmo intelectual, do que os serviços de saneamento e saúde publica, 
instrução pública e outros, que costumam ser bem aquinhoados no or-
çamento. 

Convem para esse fim crear impostos especiais? 
Como diz o Dr. Lucio dos Santos em seu bem elaborado parecer, 

essa é uma questão controvertida, parecendo que na maioria dos países 
a tendencia é para abolir a taxação especial. 

Entretanto, dada á má vontade com que o público acode ao pa. 
gamento de impostos, por desconfiar que nem sempre eles são aplicados 
á realização de fins que interessem ao bem estar da coletividade, não 
parece descabido tentar-se uma taxação especial para execução de uma 
certa ordem de serviços, uma vez que o produto obtido não seja desvia-
do para outras despesas, mesmo de utilidade . 

E, uma vez resolvida essa taxação especial, o fundo rodoviario po-
deria ser creado, bastando para isso que na Secretaria das Finanças fos-
se feita em livros especiais a escrituração da receita e despesa. 

Esse fundo constaria da verba destinada no orçamento do Estado 
para ocorrer ás despesas de construção e conservação de estradas e .. 
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pontes e mais produtos dos diversos impostos especiais fixados em lei, 
e não poderá ser dispendido em outros serviços. 

O pagamento das· despesas continuará como atualmente a ser feito 
mediante requisições da Secretaria da Agricultura. 

De acordo com o projecto do Governo o fundo deve ser constituído 
pelos seguintes impostos: 

1. Taxa rodoviaria. E' uma taxa de 1°/0 sobre cada conhecimen-
to de arrecadação de impostos ou de outra qualquer contribuição, de-
positas, etc. com o mínimo de 100 réis. 

2. Taxa de testada. De acordo com o projeto o imposto é pago 
considerando-se 3 faixas pararelas ao eixo da estrada. A primeira com 
4 kms. a segunda e a terceira com 2 kils, cada uma. Na primeira a 
taxa sobre o alqueire geometrico ad volorem será de 0.4°/0 ; na segun-
da, 0,2° f o e na terceira, O, 1 o f o · Os mínimos da arrecadação nas tres 
faixas serão respectivamente 100 rs. 50 réis e 25 rs. 

A aplicação deste imposto na pratica, tal como foi formulado, pa-
rece irrealisavel na maioria dos casos, não só por se apresentarem os 
eixos das estradas com muitas sinuosidades, como tambem por não haver 
em geral plantas das Fazendas atravessadas. 

As tres faixas correspondendo a uma largura total de 8 quilometros, 
compreenderão de ordinario terras de mais de uma propriedade, o que 
ainda dificultará mais o lançamento do imposto. 

Principalmente por tratar-se de um imposto novo, seria de toda a 
conveniencia simplicar o mais possível o modo de cobrança, pois as com-
plicações sempre conduzem a protelações sucessivas que são feitas para 
remover os embaraços por ventura encontrados na aplicação da lei. 

Supondo-se um trecho ideal de estrada, com ligeira curvatura, para 
1 quilometro de extensão de estrada, teremos: 

l.a zona de 4:kms., 4.000.000 m2 de area ou 82,6 alqueires geometricos. 
2.a zona de 2 kms. · 41,3 " " 
3.a zona de 2 " 41,3 
Para um alqueire geometrico avaliado em 100$000, teríamos de 

taxas: 
(82,6. 0,004 ..;- 41.3.0,002 ..;- 41,3.00001) 100.000 ou 45$430 rs. 
Como as zonas são contadas dos dois lados do eixo, teríamos por 

quilometro o imposto de 90$860. 
Esse imposto iria crescendo com o valor dado ao alqueire; para um 

valor media de 500$000, seria de 454$300 rs. 
Raras vezes a largura de 1 o kils. pertence a um proprietario e, se-

gundo parece, no caso de proprietarios diversos concorrerem para essa 
zona, a taxa seria dividida em partes proporcionais aos terrenos interes-
sados, resultando daí notavel complicação. 

Seria preferível não só diminuir, como simplificar a taxação por 
testada. 

Na discussão havida no Conselho, o sr. Conselheiro Christiano Gui-
marães indicou que em S . Paulo o imposto é de 200 rs. por Ha para 
terrenos compreendidos em uma faixa de 1 O kms. paralela ao eixo da es-
trada e de 100 rs. por Ha para os compreendidos em uma faixa de 10 
a 20 kms. 

• 

• 

ESTADO DE MINAS-GEÍ\AIS 467 

No caso que figuramos, esse imposto dará, para krns. e para faixas 
de 8 krns: de um e outro lado do eixo da estrada, rs. 320$000. Ele cor-
responderia no valor de 352$000 por alqueire, no projeto que estamos 
estudando. 

Em meu parecer, com o intuito de facilitar a arrecadação 0 imposto 
de t~stada deve s~r indepen~e~te . da area atravessada pela estrada; pode 
ser fix~do por q~.ulometro, dtmmumdo a taxa a proporção que crescer a 
extensao percornda na mesma propriedade. 

Trat;;mdo-se de um imposto novo é conveniente que a taxa seja pe-
quena e mdependen~e. ~o valor das ter~as, a não ser que se estabele-
çam duas grandes dtVIsoes: terras destinadas á agricultura e pastagens 
ou campos. 

Tumando-se corno exemplo um caso dos mais comuns 0 de uma 
zona ?e 2 krns. p~ra cada lado do eixo da estrada, teríamos 'cerca de 82 
alque1r;s geometnc~s que ~ 500~000 o alqueire vale 41:000$000. A taxa 
de 0,4 lo por alqueire dana entao por quilometro de estrada 164$000 

Pelo regulamento paulista seriam 80$000, ou cerca de metade. · 
Adotada a. taxa de 100$000 por quilometro com uma redução de . • 

20$000 por qmlometro a mais, teríamos: 
No 1.0 quilometro . . . 100$00(} 
No 2.0 

" 80$000 
No 3.0 60$000 
No 4.0 40$000 
No 5.0 

••••.• .. 

em diante 20$000 
Para terras de pastagens e campos, redução de 50° j o· 

Na minha qualidade de proprietario rural receberia um imposto des-
tes ~om agrado, uma vez que fosse destinado á conservação ou cons-
truçao de estrada de rodagem. 

3.0 T_axas d_e licençf!'. O projeto ainda estabelece taxas de licen-
ça para c1rculaçao de ve1culos. Examinando a tabela pareceu-me que 
alg~mas delas são excessiva.s~ de~endo haver . todo o empenho em re-
duzi-las para aumen~ar a uti?zaçao da rodovia. Seja como for, é justo 
que dessas taxas sejam abatidos os impostos da mesma natureza co-
brados pelas municipalidades. 
. Tais são as considerações que me ocorrem apresentar sobre 0 pro-
Jeto em apreço e que formulei com o intuito de concorrer com pequena 
par?ela ~ara esclarecer assunto de tão alta relevancia. Arthur da Co8 ta 
Gutmaraes. 

Parecer do dr. Americo Glanettl 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas 
Gerais.-Estando o assunto referente ao Fundo Rodoviario «Suficiente-
mente debatido » pelos colegas da Comissão, que o estudaram, e pelos 
Srs. Conselheiros, nada mais me restaria a dizer do que concordar com 
esta ou aquela opinião. 
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Vou fixar, entretanto, o meu ponto de vista sobre esta tão impor-
tante questão: 

1.0
) Acho muito razoavel e util a creação do «Fundo Rodoviario • 

e sou francamente a seu favor. 
2. 0

) Não acho que a arrecadação dos impostos previstos no art. 
2 e seu paragrafo deva ser feita pela Secretaria da Agricultura (Depar-
tamento de Viação), conforme está previsto no art. 3 e seus paragra-
fos do ante-projeto. 

Eu penso, porém, que o imposto rodoviario previsto na alinea a, 
do art. 2, deva ser arrecadado por outra forma, pois que os conheci-
mentos, a que ella se refere, já tem uma suficiente complicação na sua 
extração. 

Quanto ao imposto de testada previsto na alinea b, do mesmo 
art. 2, eu seria favoravel a que, antes de serem adotadas as respecti-
vas taxas, se fizessE. um lançamento, para experiencia, para ver quais 
os inconvenientes que haveria em sua aplicação e, quais os reais re-
sultados que daria. 

Assim, por exemplo, na Estrada Belo-Horizonte-Rio o Departamen-
to de Viação ordenaria aos Engenheiros .Residentes que ensaiassem o 
lançamento do imposto, de acordo com as taxas previstas, e depois de 
estudar os resultados e dados obtidos corrigiria as falhas, si as houves-
se, comunicando ao Conselho Consultivo as suas conclusões. 

Saudações respeitosas. 
Belo-Horizonte, 28 de janeiro de 1933.-.Americo René Gianetti. 

Parecer do dr. Soares de Mattos 

Belo-Horizonte, 5 de abril de 1933.-Exmo. Sr. Presidente do Con-
selho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

Quando em fevereiro do ano passado, o Conselho Consultivo do 
Estado resolveu confiar a uma Comissão de Tecnices o estudo do pro-
jeto da creação do Fundo Rodoviario, é fóra de duvida que a este dou-
to Conselho interessavam especialmente as conclusões a que chegasse a 
referi da Comissão. 

Procurava-se, deste modo, desfazer duvidas que só poderiam ser 
aclaradas em debate, e talvez fosse necessaria a organisação de um 
novo projeto . 

Pareceres avulsos, abordando pontos diferentes da materia, só po-
deriam tornar mais difícil e muito mais trabalhosa a solução do pro-
blema. 

Infelizmente, porem, até hoje a Comissão não se reuniu siquer para 
a eleição do Presidente, muito embora todos os tecnicos convidados 
tivessem aceitado o convite. 

Sei, todavia, que foram marcadas algumas reuniões que não se 
realizaram porque os avisos para as mesmas só foram enviados a al-
guns por membros da Comissão e sempre chegavam às mãos deles 
dias depois da data fixada. 

Mais de uma vez fui á Secretaria do Conselho indagar a respeito 
e me informaram que o processo não estava lá . 
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Mais tarde vim a saber q• e alguns dos membros da Comissão jà 
se tinham desobrigado da incumbencia emitindo pareceres junto ao pro-
cesso; e que outros, verificando a inutili ade de pareceres avulsos, se 
haviam desinteressado do assunto, tendo mesmo um deles enviado ao 
Presidente do Conselho uma carta, excusando-se de tomar parte no es-
tudo. 

Pensando como estes ultimos, e não tendo ido uma unica vez convida 
do para as reuniões, julguei morta a questão do Fundo Rodoviario; senti-
me, porem, no dever de, como colaborador que fui do projeto, desfazer 
as duvidas levantadas no Conselho e, para isto, escrevi um livro cO 
Problema das Estradas de Rodagem ", que está publicado ha oito m·e-
zes, e que já tive a oportunidade de oferecer aos Senhores Conselheiros . 

Minha opinião sobre a materia já é portanto conhecida e agora só 
me resta aguardar a sabia decisão do Conselho e agradecer sincera-
mente a V. Excia. a atenção que me dispensou enviando-me o proces-
so para que eu emitisse meu parecer. 

Valho-me da oportunidade para apresentar a V. Excia. minhas aten-
ciosas saudações.= José G·ares de M attos. 

-Juntem-se todos esses documentos á peça n. 20. 

Oficio 

Prefeitura Municipal do Prata.-N. 439.-Estado de Minac; -Gerais. -
Prata, 30 de março de 1933. 

Exmo. Sr. Dr. Secretario do Conselho Consultivo do Estado de Mi-
nas-Gerais.·-Belo-Horizonte.-Com o presente, acuso em meu poder o 
exemplar n. 12 {dezembro de 1932) dos cAnais" desse Egregio Con-
selho Consultivo, cuja gentilesa penhoradamente agradeço a V. Excia. 

Sirvo-me da ocasião para apresentar a ·v. Excia. os protestos de 
elevada estima e consideração. 

Saude e fraternidade.-0 prefeito, Edmu,ndo de N ovais. 
-Inteirado. 

Oficio 

-Do sr. Adhemar Bernardes de Sousa, de Sapucai, comunicando 
a organisação de uma comissão encarregada de levantar, naquela lo-
calidade, um monumento-capela para guardar os despojos dos que 
tombaram na revolução de 1932. 

-Inteirado, agradeça-se. 
Não havendo mais materia de Expediente e ninguem querendo usar 

da palavra, passa-se a 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Soerates .A.Ivim:-Trago o seguinte parecer final (lê}: 
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Parecer n. 169 

Requerimento de D. M etrietta Fernandes da Silva 

(PEÇA N. 181) 

O Conselho Consultivo, depois de examinar e debater suficiente-
mente o p~oce~so que co~stitue a peça n. 181 (como se verifica pelas 
notas taqmgraficas respectivas), deliberou autorisar o Sr . Prefeito da 
Capital a conceder o perdão solicitado por d. Marieta Fernandes da 
Siva, desde 9ue se verifique ter sido a mesma senhora perdoada de pa-
game!l~o de Impostos estaduais de industrias e profissões relativos aos 
exercicios de 1931 e 1932, sob o criterio de insolvabilidade da de-
vedora. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, 8 de Abril de 1933.-Socrates Alvim, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer. ao sr. 
Prefeito da Capital.-

Ordem do Dia 

O Sr. Noronha Guaranf:-Não havendo mais nada a se tratar 
designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: ' 

PRIMEIM PARTE -A regimental. 
SEGUNDA PHRTE - Discussão dos processos que, devidamente 

relatados e revistos, forem enviados á Secretaria do Con elho com a 
antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

111.a Sessão ordlnaria aos 18 de Abril de 1933 

PRESIDENTE: - Sr. Noronha Guarani . 
SECRETARIO: - Sr. Socrates Alvim. 

SUJIAIUOs - t-ta - Expediente - Co~unicação - Congratulações com o 
Con. P. Matta Machado - A Uzma de Alcool Motor de Mandioca em 
Divinopolis (Exposição do sr. Antonio Gravatá) - Ag radecimento do 
Sr. Noronha Guarani - Ordem do dia. 

A' hora regimental compareceram os srs. Noronha Guarani, Socra-
tes Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Aníbal Gontijo , Israel Pinhei-
ro, Werna Magalhães e P . Mata Machado . 

Abre-se a sessão. 

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

O Sr. Socrates Alvim traz ao conh~cimento da Casa o seguinte 
expediente: 

Oficio 

Credito para o j uncionaJ; tento da uzina de A lcool-Moto1· de 
Mandioca, em Divin opolis 

(PEÇA N. 186) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas-Gerais -
N. 125. Belo-Horizonte, 10 de Abril de 1933 . 

Senhores Presidente e demais membros do Conselho Consultivo do 
Estado. Capital. Tendo esta Secretaria necessidade urgente de completar 
a_montagem da Uzina de Alcool-Motor de Mandioca, em Divinopolis, e 
d!spondo os cofres do Estado dos recursos precisos a essa operação de 
crédito, conforme se vê dos documentos juntos por copia, venho pedir a 
esse Egregio Conselho a necessaria licença para abertura de um crédi-
to na importancia total de 667:280$000, sendo 300:000$ 00 para liqui-
dação de adiantamento feito pela Secretario das Finanças, e:n maio de 
1932, e 367:280$000 para ocorrer ás despesas com serv:ços complemen-
tares imprescindíveis ao perfeito funcionamento da Uzina. 

Tenho a honra de reiterar a esse Conselho os protestos de minha 
distinta consideração. Carlos L ul!, Secretario da Agricultura. 

Alguns dos documentos constantes do processo 

Belo-Horizonte, 4 de fevereiro de 1933. Senhor Secretario: 
Conforme é do conhecimento de V . Excia., as despesas para mon-

tagem da Uzina de Alcool-Motor de Mandioca, em Divinopolis, foram 
orçadas em 900:000$000, quantia essa já dispendida, sendo 600:000 000 
por conta do crédito especial aberto pelo dec. n . 9.954, de 16 de junho 
de 1931, e os r~stantes 300:000$000 obtidos dessa Secretaria, por em-
prestimo, até que fosse aberto o necessario crédito para classificação da 
despesa. 

Em exposição que ha pouco me foi apresentada, demonstra o Sr. 
Diretor da Uzina que, para o perfeito funcionamento desta e, sobretudo, 
para os trabalhos de preparação do alcool, a serem iniciados logo após 
rl proxima safra de mandioca, é ainda necessario o dispendio da impor-
tanGia de 367:280$000. 

Tendo conhecimento da citada exposição, S. Excia., o Sr. Presidente 
do Estado autorizou, como V. Excia., está ciente, a execução dos ser-
viços complementares ali apontados. 

Torna-se, pois, necessaria a abertura de um crédito especial de . . . . 
667:280$000, dos quais 300:000$000 para liquidação do emprestimo a 
que me referi e 367:280$000 para custeio dos serviços autorizados. As-
sim sendo, e para que a Secretaria possa solicitar do Conselho Consul-
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tivo a indispensavel autorização, venho pedir a V. Excia. a fineza de me 
informar si o Tesouro dispõe de recursos que permitam aquela providen-
cia. 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. Carlos Luz, Secretario da Agri-
cultura. 

A S. Excia o Sr. Dr. José Bernardino Alves Junior, D. D. Secretario 
das Finanças. 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais. 
Belo-Horizonte, 25 de Março de 1933. 
Senhor Secretario. Em resposta ao oficio n. 28, de 4 de fevereiro do 

corrente ano, em que Vossa Excelencia consulta si o Tesouro dispõe de 
recursos que permitam a abertura de um crédito especial da importancia 
de 667:280$000, destinada ás despesas com a Uzina de Alcool-Motor de 
Mandioca, em Divinopolis cabe-me declarar que o Tesouro dispõe dos 
recursos necessarios e nada tenho a opor á abertura do referido crédito. 

Reitero a Vossa Excelencia os protestos de minha alta estima e di s-
tinta consideração. José Bernardino Alves Junior, Secretario das Fi-
nanças. 

A sua Excelencia o senhor dr. Carlos Coimbra da Luz, d. d. Secreta-
rio da Agricultura. 

Usina de alcool motor de Dlvinopolls 
Estudo do orçamento de 19 de novembro, com as modif icaçõeB 
f eitas p elo sr. cl1·. Carlos Luz, d. d. Secretario da Agricultura. 

' 
Total do Orçamen to segundo a Exposi-

çao apresentada pelo Diretor fia Usi-
na em 19 de novembro.. . . . . . . . . . .. 

lmportancia a deduzir: 
I) Representada pelo Ativo constante 

da Exposiçao. Orçamento (vol. I, pag. 
4, doc. 8) valores apuraveis e exis-
tentes .. .. ...•.•..•.... .. .. ........ .. . 

I I) Segundo a modificaçao feita pelo 
sr. Secretario na supressão das se-
guintes verbas, até ulterior acõrd o 
com a Rêde Mineira de Viaçao : 

a) Transportes devidos. . . . . . . . .... . 
b) Adiantamentos feitos . ... . .. . 
c) Compra de veículos e construçao 

de garage, devido á possibilidade de 
obter da Secretaria do Interior carros 
aproveitaveis. . . . . . . . . ... . ......... . 

IMPORT ANCIA NECESSA RIA . .. ...... . 

60:000$000 
65:508$000 

164:653$3ti0 

708:241$850 

50:800~000 176:308$000 340:961$360 

367:280$490 

Supressa a verba acima de 50:800$000 destinada á compra de carros novos 
e a construçao da garage e examinados os carros a serem utilisados, existentes 
no Prado, pertencentes á Secretaria do Interior, verificou-se a necessidade de uma 
verba de 21:200$000, conforme orçamento anexo, para a reparação dos mesmos, 
compra de acessorios e construção da garage. Para não alterar a importancia da 
verba acima de 367:280$490, já assentada pelo sr. Secretario da Agricultura com 
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o das Finanças será necessario adiar os serviços abaixo, o que se conta fazer se~ 
prejwzo da proxima safra. Espera-se com os resultados desta completar o Capi-
tal da Usina. 

E -pecificaçãe 

Maltagem . . . . . . . . . . . . . . ... ....... . 
Refrigeração do fermento . 
Acabamento do edificio ... . 
Beneficiamento da mandioca . .. . ....•• 
Abastecimento d'agua . . . . . . ... . . . . 
Transporte de mandioca para o Java-

dor . . .... .. . . ..•...... . ... 
Caldeiras . . ...... ....... ... . . 
Deposito de alcool, obras de defeza e 

vasilhame .. ... . . . .... .. . . . .. ... . 
Trabalhos complementa res ... . .. .. .. .. 
Compromissos a solver ........... . ... . 

CAPITAL DE MOVIMENTO 
O Capital de Movim nto (Doc. 7.0 da 

exposição-paginas 1 a 8 inclu_indo 
aliás a compra da Fazenda da Divi-
sa, ~leva-se a: 227:609$500 

Admitiu-se a utilisaçao de valores na 
importancia de (Doc. n. 8), 164:6533360. 

'"'' ~ ~• ••• • • •••e••• • ••••••• • ••••• 
Reparação dos 4 caminhões, conforme 

orçamento. . ..... . .. .. .. ... . 
Eventuais para balanço ......... •.. . . . 

Orçamento de 19 
de nov mbro 

22:250$050 
17:110$500 
20:3768400 
8:0005000 

45:434$000 

3:400$000 
15:300$000 

109:250$000 
43:918SOOO 
19:285S400 

62:956 140 

367:280$490 

P ara executar 

22:250$050 
3:810$500 
4:920$000 

8:000 000 
45:434.::000 

3:400$000 
15:300 000 

109:250:3000 
43:918$000 
19:285$400 

62:956$140 

21:200SOOO 
7:556$400 

367:280$490 

P ara adiar 

$ 
1 :300$(}-'JO 

15:456$400 
$ 
s 

$ 

$ 
s 

28:756$400 

ORÇAMENTO DA REPARAÇÃO DE 4 CARROS PERTENCENTES A, SECRETARIA 
DO INTEHIOR 

8 pneus para as rodas trazeiras 
8 pneus para as rodas trazei ras ..... . . 
ReDaração e compra de peças .. ...... . 
Construção de uma garage para 4 car-

ros inclusive oficina para reparação 
e ferramentas ... . . ... . .. . . .... . .. . . . 

7:20::1$000 
5:200$000 
6:000$000 

2:800$000 

Divinopolis, 31 de Dezembro de 1932.- Antonio G. Oravatá, Diretor. 

21 :200$000 

- O processo passa a constituir a peça n . 186, distribui da aos srs. Socrates 
A! vim, P. Matta Machado e Israel Pinheiro, respectivamente, relator, 1. 0 e 2 . 0 re-
visores. 

Oficio 
Requerimento d e Gabriel Ferreira e o~dro, solicitando concessão 

de terreno pata o estabeleci mento de uma exposição perma-
nente na Capital. 

{PEÇA N. 187) 

Prefeitura de Belo-Horizonte. - Belo-Horizonte, 10 de Abril de 
1933. -Pela Secretaria. N . 36. 
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Exmo. Sr. Dr. Noronha Guarany, M. D. Presidente do Conselho 
Consultivo. Em nome do sr. Prefeito tenho a honra de passar ás mãos 
de V. Excia. o processo junto, no qual os srs. Gabriel de Alencar Fer~ 
reira e outro pedem concessão de terreno, afim de que sobre a materia 
se manifeste esse Egregio Conselho. 

O requerimento vai devidamente informado pelas Secções competentes, 
sendo que S. Excia. o Sr. Prefeito está de pleno r,côrdo com as infor~ 
mações. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de estima 
e consideração.-João Lucia Brandão, Secretario. 

Requ,e1imento a que se ref ere o oficfo supra 

Exmo. Sr. Dr. Luiz Penna, D. D. Prefeito Municipal de Belo-Hori-
zonte. 

Gabriel de Alencar Ferreira e Hipolito Rocha, brasileiros, comer-
ciantes e proprietario , residentes nesta Capital, vêm a presença de V. 
Excia. afim de expor-vos um projeto que conceberam e que reputam da 
mais alta valia para a realização de maneira tão pratica e eficiente, da 
propaganda e divulgação na Metropole do Estado, da vida mineira em 
todos os campos da sua atividade, progresso e riqueza, solicitando-vos, 
outrossim, para a consecução desse objetivo, abaixo relatado com minu-
cia, o seguinte: 

A EXPOSIÇÃO COMO F ATOR DO PROGRESSO 

O desenvolvill?ento crescente das exposições permanentes e Feiras 
de Amostras nos mais adiantados centros culturais, industriais e comer-
ciais do mundo, como sóe acontecer tambem na Capital da Republica, 
e, já agora, entre nós, mineiros, com os brilhantes resultados da 1 a 
Feira Industrial-Agrícola de Belo-Horizonte, constitue pela sua natureza 
mesma, motivo de interesse de todos os governos. Convem aqui sa-
lientar como exemplo a •Feira Permanente de Blumenau », a Manchester 
Catharinense. Não seria demais lembrar pois, a V. Excia que o nosso 
Estado, onde sua cultura artística, o desenvolvimento pletorico da in-
dustria e do comercio, como da pecuaria e da agricultura, já atingiram 
a um gráu de expressivo progresso, resente-se de um sistema de pro~ 
paganda permanente. 

Cidade das mais belas do pais, na qual se condensa a atividade do 
Estado como centro propulsor da mesma, Belo-Horizonte se ressente, en-
tretanto, da falta de um sistema de propaganda, estabelecido com um 
caráter permanente, em bases praticas, onde se reunam fatores de ordem 
tecnica e estatística conjugados com as provas da nossa exuberante pro-
dutividade e riquesa. 

UM EMPREENDIMENTO UTIL E PROVEITOSO 

Atendendo em tais condições no momentoso assunto animados do 
proposito de resolve-lo, chegamos a conclusão de que, ressentindo-se a 
nossa Capital de um local adequado onde se instalasse uma exposição 
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permanente de tudo quanto diz respeito ao nosso gráu de progresso e 
atividade, viemos lembrar a V. Excia. o aproveitamento para tal fim dos 
dois quarteirões de terreno pertencentes a Prefeitura, existentes na Ave-
nida dos Andradas, fazendo esquina com a Avenida Araguaia, bem 
como a cessão da estrutura do antigo mercado, ora armado na Praça 
Rio Branco, que seria desarmado, renovado e montado pelos. peticiona-
rias nos aludidos terrenos. Desnecessario será tecer comentarias em 
torno de tão uti l e moderno empreendimento, que viria, antes de mais, 
valorizar e dar vida a um recanto da cidade ora escassamente frequen-
tado pelo público, devido a falta de maiores atrativos. 

De um ponto de vista geral, cremos não precisar argumentar so-
bre a sua utilidade, pois do exame, ainda que superficial do assunto em 
causa, ressaltam as vantagens para a Capital, o Estado e o público, da 
creação de um mostruario permanente e com.pleto, onde se reflitam as 
nossas capacidades produtivas. O aspéto economico, é sem duvida, da 
maior expressão e estamos ce rtos de que V. Excia . saberá aprecia-lo 
devidamente. 

ENTRO DE PROPAGANDA E CULTURA 

Aquiescendo, porventura, a Municipalidade em ceder aos peticiona-
rias a area de terreno bem como a estrutura do mercado em questão, 
mediante um contrato pelo prazo de 15 anos, pois que ali seria inver-
tido respeitavel capital, propõem-se os peticionarias a construir no refe-
rido terreno varias «Stands • destinados a exposição de produtos do 
Estado, reservando-se um salão para exposições de arte, um caudito-
rium » destinado as exibições cinematograficas, preferentemente cfilms" 
culturais e educativos, e, tambem, a reuniões para fins filantropicos, um 
Parqüe de Diversões, atrações e variedades, um « bureau • de informa-
ções minuciosas de tudo quanto seja exposb, •bar • , café, charutaria e 
"bonbonerie •, estes ultimas afim de proporcionar a indispensavel como-
didade ao público. 

Os •stands • não só comportariam uma divisão em •Zonas do Es-
tado • de acôrdo com a natureza de sua produção, como poderiam ser 
designados por municípios, apresentando graficos sugestivos sobre a area 
de cada um deles, população, desenvolvimento geral etc. 

Certos de que o assunto ~'1~1Jntrará da parte de V. Excia. a aten-
ção sempre dispensada a tudo qud1ÜO se relaciona com o progresso e 
propaganda da nossa bela Capital e uberrimo Estado pedem deferi-
mento. 

Belo-Horizonte, 4 de Março de 1933.-Gabriel Alencar Ferreira.-
Hipolito Rocha. 

Informações 

A nossa opmmo sobre o pedido dos requerentes é a seguinte: 
Achamos que realmente as exposições feiras são fatores que con-

correm para a maior amplitude dos negocias, fontes de intercambio e 
mesmo de turismo que são, trazendo com isso reais vantagens para a 
nossa capital e com mais forte razão para o Estado. 
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Tanto isso é verdade que, o governo estadual ha anos mtctou 
a construção de um grande edifício destinado á exposição perma-
nente dos produtos da industria, comercio e lavoura do Estado, infeliz-
mente interrompida por circumstancias de ordem financeira. Visando 
exatamente atender a essa falha pretendem os requerentes instalar uma 
exposição feira para funcionar dentro de um praso de 15 anos. Até ai 
nada mais louvavel. Acresce, porém, a circumstancia de que o pedido 
dos requerentes para ser artendido, implicará na creação de uma situa-
ção de exeção, uma vez q~e pedem: 

1. 0 a concessão do terreno compreendido nos quarteirões 10A e 
11A da 1 a . secção urbana; 

~-::: 2.0 a cessão da estrutura do Mercado Velho, ora armado na praça 
Rio" Branco. 

·· Sobre a primeira parte do pedido já se manifestou a Diretoria do 
Patrimonio. 

Relativamente á segunda parte, estamos de pleno acôrdo que á 
estrutura do Mercado Velho seja dado um novo destino, visto não po-
dermos transftri-lo para o bairro de Santa Tereza, como era desejo da 
administração, por ter sido o terreno para esse fim destinado, cedido á 
Matriz daquele bairro. . 

A sua permanencia no local atual, sem conserva, concorrerá para 
o seu estrago e completa desvalorisação. Além disso, poderá provo-
car cubiça, por parte das administrações de outras cidades, sob a ale-
gação de que nada vale atualmente para a nossa Capital. Assim, a sua 
transferencia, remodelação na exposição feira, só seria de vantagem. 
dado o fato de que na ocasião de terminação do praso do certamen 
em apreço, a Prefeitura a receberia em perfeito estado de conservação. 
Encarado o pedido sob o ponto • de vista das considerações acima, 
aparentemente nenhum motivo existe para contraria-lo. O caso no en-
tanto não pode ser encarado apenas por esse prisma. Trata-se de um 
negocio para o qual são pleiteados favores especiais da .municipalida-
de, dentro de um longo praso, constituindo quasi que um privilegio a 
sua realização nos termos da petição inicial. 

Seria mais logico, portanto, que tais favores, uma vez. reconhe-
cidas por quem de direito as vantagens oferecidas pelos requerentes, 
fossem obtido( depois de uma concorrencia publica. 

E' esse o nosso modo de pensar-2-4-933. =-J. Gusman.-Sub-
diretor. 

Exmo. Sr. Prefeito.-Estamos ds pleno acordo com a informação su-
pra:-apoz concorrencia publica, como já se fez em caso analogo, os 
favores e concessão de terrenos-em carater precario, poderão ser con-
cedidos.-2-4-933,-0. Penna. 

Despacho do sr. Prefeito 

Sendo _necessaria a audiencia previa do Egregio Conselho Con-
selho Consultivo (art. 10- d) do decreto 20.348 de 28 de agosto de 1931 , 
seja o presente ao mesmo enviado. 

6-4--933.- 0 prefeito, Lui l! Penna. 
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-0 processo passa a constituir a peça n. 187, distribuída ao sr. Lo-
reto de Abreu, Werna Magalhães e Annibal Gontijo, respectivamente 
relatot, 1.0 2 o. 0 revisores. 

Oficio 
Isenção d e impostos pam passarem á propriedade do Hospital de 

Sete Lagôas os bens deixados p elo Padre Antonio Dinl!! Costa 
(PEÇA N. 188) 

Secretaria das Fiuanças do Estado de Minas Gerais-Belo Horizon-
te, 16 de abril de 1933.-N. 138-Senhor Presidente.-0 Padre Antonio 
Diniz Costa, falecido em 1924, no município de Sete Lagoas, deixou, 
entre outros bens, a chamada «fazenda do Rego », avaliada em inven-
tario por 80:000$000. 

Por disposição testamentaria caberia a referida fazenda á Archidio-
cese de Belo Horizonte, para nelJa estabelecer-se uma ordem religiosa; e 
si isso não fosse possível, pertenceria o usofruto das mesmas terras ao 
Hospital de Nossa Senhóra das Graças, daquela cidade, até que se tor-
nasse possivel a fundação da ordem religiosa. 

Dadas a impossibilidade do estabelecimento da ordem religiosa e as 
necessidades com qlle luta o Hospital, a Arquidiocese de Belo Horizon-
te recusou o legado, ficando assim o hospital na condição de usufrutua-
rio do imovel. 

Verificado, porém, que o usufruto não constituiria fonte de renda, os 
herdeiros do Padre Antonio Diniz Costa decidi ram desistir do direito á 
sucessão, em beneficio do hospital, que passaria a ter o domínio pleno 
da «Fazenda do Rego• . 

A desistencia dos diversos herdeiros fez-se por meio de procu-
ração in rem propriam, mas em vez de nomear-se como beneficiaria 
o hospital, nomeou-se o diretor deste. Assim sendo, necessarias se fa-
zem duas transferencias-- dos herdeiros ao dr. Bernardo Alves Costa, 
diretor c o hospital, e daquele a este, afim de que a propriedade da fa-
zenda se transfira ao hospital. 

Com o proposito de aliviar aquele hospital dos onus fiscais dessas 
transferencias, submeto á consideração do Egregio Conselho Consulti-
vo, de ordem do sr. Presidente do Estado, a minuta de decreto junta. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a V. Excia. os protesto do meu e le• 
vado apreço .-José Bernardiuo Alves Junior. Secretario das Finanças. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Cincinato Gomes de Noronha Guarany, D. D. 
Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 

Mlputa a que se refere o oficio supra 
Palacio da Presidencia do Estado de Minas Gerais. 

DECRETO N. 
O Presidente do Estado de Minas Gerais, usando das atribuições 

que lhe confere o decreto n. 19.398, de 1930, do Governo. Provisorio da 
Republica, decreta: 
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Artigo 1.0 -Ficam isentas de quaisquer impostos estaduais as tran~ 
smissões que se fizerem necessarias para que os bens deixados por fa~ 
lecimento do padre Antonio Diniz Costa, ou parte daqueles, passem á 
propriedade do Hospital de Nossa Senhora das Graças, de Sete L~goas. 

Paragrafo unico.-Esta isenção não se aplica a impostos que Já te~ 
nham sido pagos e que não serão restituídos. 

Art. 2.0 -Revogam-se as disposições em contrario, entrando em vi~ 
gor este decreto na data de sua publicação. 

O Senhor Secretario das Finanças assim o tenha entendido e faça 
executar. 

Palacio da Liberdade, de Abril de 1933. 

Requerimento constante do Processo 
Exmo. Sr. Presidente do Estado de Minas~Gerais. O Hospital Nos~ 

sa Senhora das Graças de Sete-Lagôas, instituição pia que, através de 
dificuldades e tropeços sem conta, apresenta em seu prol sessenta e 
cinco anos de beneficios á pobreza enferma do município, vem, por 
interrnedio de sua Mesa Administrativa, pleitear da piedosa bondade 
de V. Excia. urna concessão que para êle valerá corno poderoso au~ 
xilio. 

Em 20 de setembro de 1924 faleceu em Inhauma, deste rnunici~ 
pio, o Revmo . Padre Antonio Diniz Costa, deixando trinta herdeiros e 
diversos bens entre os quais a fazenda «V argem do Rego ", naquele 
distrito, avaliada em inventario por 80:000$000, oitenta contos de 
réis. 

Por deixar testamentaria, a referida fazenda caberia á Arquidiocese 
de Belo~Horizonte para nela se estabelecer urna ordem religiosa, 
de preferencia os Irmãos Maristas e se isso não fosse possível ao 
Hospital suplicante, em usufruto para nele se estabelecer, de futuro , 
uma ordem religiosa. 

O Exmo. Sr. Arcebispo de Belo~Horizonte, tendo em vista a irn~ 
possibilidade do instalação da ordem religiosa e reconhecendo, com 
espírito de grande caridade, as necessidades com que luta o Hospital, 
recusou o legado, ficando assim o requerente na situação de usufru~ 
tuario do referido imovel. 

O usufruto, entretanto, em vez de constituir fonte de renda, traria, 
provavelmente, prejuízo ao Hospital, sabido como é, precario o estado 
das pequenas propriedades, assoberbadas pelas dificuldades do tempo, 
falta de braços e de administração por interposta pessoa. 

O recurso de arrendamento não logrou exito, por não serem as 
terras das melhores, tanto que o preço maximo por elas oferecido, 
apesar da avaliação em inventario, foi de 50:000$000, cincoenta con~ 
tos de réis. 

Nestas condições, resolvido ficou que tarnbern o Hospital não 
deveria aceitar o legado, voltando a fazenda, exonerada, para o monte. 

Não desejando, porem, que deixasse de frutificar a generosa inspira-
ção do de cujus, entrou em entendimento com os herdeiros para que 
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desi~ti~sem de seus direitos em favor do Hospital que, assim, teria o 
dommw pleno do imovel . 

Dep?is de não pequenos traba~hos e embaraços, obteve, para 
aquele fim, numerosas procurações ~n rem prop'riam . 

Estas, porem, por engano, foram outorgadas ao prestante cidadão 
D~. Bernardo Alves Costa, diretor clinico do Hospital e pessoa de in-
teira e. absoluta confiança, o qual, intermediaria da maior idoneidade, 
passana por sua vez o imovel ao suplicante. 

. Dado o numero de herdeiros e o fato de residirem em pontos 
dlfe!entes, torna-se agora praticamente impossível obter novas procu~ 
raçoes . 

. Surgiu, por isso, a questão dos impostos que o suplicante não 
esta, corno é notorio, em condições de pagar . 

A solução desses impostos viria frustrar os propositos generosos 
do de CUJUS, dos herdeiros e a intervenção desinteressada do Dr. 
Bernardo Alves Costa. 

Sendo, pela avaliação, de oitenta contos a herança teriam os 
herdeiros desistentes de pagar 13:464 000; o Dr. Bernardo' Alves Cos-
ta, simples interinediario teria de pagar, para desistencia e transferen~ 
cia do Hospital, 3:840 000, perfazendo os impostos, em seu total .... 
17:300$000. , 

. E' a dispensa do pagamento desses impostos que o suplicante ousa 
pleitear por um decreto de V. Excia., fundamentando em que, na realida-
de, se trata de um legado ao suplicante, ao qual socorre o disposto 
na al. 9 do art 7 do Dec. n°. 6944 de 17 de agosto de 1925 e em 
que esse ponto de vista foi acolhido, com evidente justiça pela Se-
cretaria das Finanças em despachos de 4 de novembro de 1Q31 e 3 de 
agosto de 1932 . 

O primeiro concedeu isenção dos impostos aos herdeiros e o se~ 
gundo extendeu a isenção ao Dr. Bernardo Alves Costa. 

Nestes termos, confiado inteiramente nos altos sentimentos de ca-
ridade de V. Excia. e em seu reconhecido espírito de justiça, pede e 
espera Deferimento. 
. Cidade de Set~ -Lagôas, 21 de novembro de 1932.-(a) Mor. Mes~ 

s1as de Senna Baptista -Presidente da Mesa Administrativa do Hospi-
tal de N. S. das Graças de Sete-Lagôas. 

O processo passa a constituir a peça n. 188, distribuída aos srs. 
Socrate.s Alvirn, corno relator, P. Matta Machado e Israel Pinheiro, 
respectivamente, 1°. e 2°. revisores. 

Officio 
Pagamento de adicionais ao Bacharel Ladislau ele Miranda 

Costa, ex~juiz de direito da Comarca áe Oliveira 
(PEÇA N°. 182) 

Secretaria de Estado dos Negocios do Interior -Belo~ Horizonte, 
em 29 de Março de 1933. 8a./10. 264 remetendo um processo. 

Senhor Presidente. Remeto ás mãos de Vossa Êxcelencia o incluso 
processo, relativo ao pedido de pagamento de adicionais devidos ao 
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bacharel Ladislau de Miranda Costa, ex-juiz de direito da comarca 
de Oliveira, satisfazendo á solicitação constante de seu oficio de 27 
do corrente. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelencia os meus pro-
testo de elevada estima e distinta consideração. 

Cordiais saudações. O Secretario do Interior Gustavo Oapanem a 
A' Sua Excelencia o sr. Doutor Cincinato Gomes de Noronha Guara-

ni , M. D. Presidente do Conselho Consultivo do Estado- Capital. 
-Junte-se á peça n°. 182. 

COMUNICAÇÃO 

O Sr . .Noronha Gu ar any:- Da ata consta uma declaração 
minha, relativamente a uma viagem que pretendia hoje realizar. Entre-
tanto, tendo sido transferido para principio de Maio o motivo terminante 
dessa viagem, somente nessa ocasião me ausentarei durante alguns dias 
dos trabalhos do Conselho. 

- Inteirado. 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES 

O Sr. Noronha Guarany: - Tenho um requerimento a fazer 
á Casa: solicito que se lance na ata um voto de congratulação com o 
sr. conselheiro P. Matta Machado, por ter sido êle indicado, pelo Parti-
do Progressista, para deputado :i Constituinte. (Muito bem). 

- O requerimento é unanimemente aprovado. 
O Sr. P. Matta Machado: Agradeço, muito penhorado, a 

todos os colegas a homenagem que por ele~ acaba de me ser 
prestada. 

APRESENTAÇÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DE PARECERES 
FINAIS 

Não ha pareceres finais a serem apresentados e nem materia 
a ser tratada na segunda parte da ordem do dia. 

A Usina de Alcool Motor de mandioca em Dlvinopolis 

O Sr. Noronha Guarany:- Antes de encerrar a sessão, con-
vido o dr. Antonio Gravatá, diretor da Usina de Alcool Motor de Man-
dioca, em Divinopolis, a fazer perante o Conselho uma exposição a res-
peito desse magno assunto, de que trata a peça n . 186, hoje lida no 
expediente e distribuída ao sr. cons. Socrates Alvim, como relator. 

Essa exposição deverá ser taquigrafada e anexada ao processo, afim 
de esclarecer o Conselho. 

Dou, portanto, a palavra a S. Excia. 
. O S r. Antonio Gravatá:- Não me preparei á altura de cor-
- responder ao honroso convite do dr. Noronha Guarany, para fazer uma 

exposição que esclareça o Conselho a respeito dos trabalhos já reali-
sados e a realisar pela Usina de Divinopolis. 
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Em todo o caso vou ler as conclusões do relatorio que apresentei 
ao Governo sobre a primeira grande experiencia que realisou a Usina 
de Divinopolis, e em que fabricou 62.438 litros de alcool de mandioca 
de puresa excepcional e para serem melhor compreendidas, faremos pre-
viamente algumas considerações sobre fatos reais. 

Montadas as maquinas mandou-se vir um técnico alemão, um espe-
cialista em fermentação de materias amilaceas que, durante toda a sua 
vida entregara-se a trabalhos dessa natureza. Esse técnico esteve du-
rante tres mêses em Divinopolis ensinando-nos a transformar o mingau de 
mandioca em assucar e em seguida a fermentação desse assucar com que 
se fabrica o «mosto • do qual se separa o alcool por meio de um calam-
bique» moderníssimo que distila e retifi ca . 

Do relatorio a que me referi constam as instruções para fabricação 
escritas em alemão por esse mestre e por nós traduzidas do melhor 
modo que nos foi possível . Temos lá um auxiliar austríaco ao qual in-
cumbimos dessa tarefa e eu , que aprendi o alemão quando menino, tive 
de recorrer novamente ao dicionario e á gramatica afim de colaborar 
tambem nesse tra alho, para torna-lo claro e compreensível. São vinte 
e tantas paginas datilografadas nas quais se trata do processo de fabri-
cação. 

A tarefa não foi simples, por causa da técnologia química e bacte-
rioloj:;"ica. E', excusado dizer que o técnico que mc.ndamos v! r nunca 
havia fabricado alcool de mandioca, porque não existe mandioca na 
Europa, onde se fabrica o alcool co:n a batata. 

Corntudo se importa farinha de mandioca e ras pas secas sendo mais 
facil trabalhar com estas do que com o disforme tuberculo da mandioca 
contend·) alta dose de celulose, embora tenha duas vezes mais materia 
fermentaveis do que a batata. 

Os senhores conselheiros hão de me permitir não estar procurando ter-
mos nesta minha ligei ra exposição, porquanto eu não sei falar (não aP_oia-
do gerais), sou matuto que pega da enxada para plantar mandiOca, 
milho e arroz nos cerradões de Divinopolis. Vamos, portanto, palestrar 
como si estivessemos em familia . 

O SR. P. MATTA MACHADO:- V. Excia. permite um aparte? 
O SR. ANTONIO GRAVATA' : - Pois não. 
O SR. P. MATTA MACHADO:- Um historiador romano disse que 

~ lati{undia 1JercZ:derunt Italia" -os latifundios perderam a Italia. 
Isso não se aplica ao Brasil, porque o latifundio aqui é um fato, é um 
fenomeno natural. Mas, parafraseando o escritor, podemos dizer que 
a eloquencia e as palavras bonitas perderam o Brasil. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Queremos cousas praticas; que-
remos uma exposição clara e não uma peça literaria. (Apoiados). 

O SR. ANTONIO GRAVATA' : - O técnico que mandamos vir para 
ensinar-nos a fabricação do alcool é um homem de cincoenta anos e 
não sabia falar português . Eu entro nestes detalhes para bem salientar 
perante o Conselho as dificuldades que tivemos _de er:frenta_r e que fo-
ram inumen: s. Se t!U as conhecesse, confesso na o te na ace1tado o Jo-
gar para o qual fui convidado pelo Governo. Foi preciso estudar dire-
tamente Cé. da um dos complexos assuntos relativos á nova industria e 

5 
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felismente fomos ajudados por técnicos competentes do Laboratorio Bro-
matologico do Estado e do Instituto Biologico de Belo-Horizonte. 

Estamos completamente iludidos quanto á produção da mandioca 
entre nós. Podemos dizer que não ha mandioca em Minas. Não ha 
mandioca no Brasil. Tanto isso é certo que se pretendermos entrar no 
mercado para adquirir, por exemplo, cem toneladas de mandioca, não 
conseguiremos, porque não encontraremos essa quantidade. Cada um 
planta mandioca para seu uso e não dispõe geralmente sinão de pe-
quena porção desse produto, que aliás não leva ao mercado, porque 
não existe ainda esse comercio em alta escala, como já existe: para o arroz, 
o milho; etc. 

Tivemos de fazer uma estrada de rodagem com 18 kilometros, lon-
ge da Usina, em região de fabricas de polvilho onde obtivemos cerca 
de duzentas ;toneladas de mandioca; e mais cerca de cem toneladas obti-
vemos catando aqui e acolá, sendo necessario que a propria Usina or-
ganisasse turmas para a rrancamento e carga nos seus proprios cami-
nhões e nos vagões da Oéste. 

\ aliando, porém, ao· que ia àizendo, esse técnico sempre fabricou 
alcool com batata e com cevada. Chegando ao Brasil extranhou a for-
ma da mandioca,. porque as machinas instaladas são proprias para bata-
ta e não para mandioca. Extranhou tambem o pessimo estado de con-
servação do milho existente no mercado. E o milho aqui teria que subs-
tituir a cevada para o preparo do malte. 

As usinas de alcool motor de mandioca não são muito communs, 
existem algumas nas colonias francêsas sem, entretanto, terem um certo 
desenvolvimento, pois o alcool de madioca, ainda hoje, é qualquer cousa 
de raro. E' tão raro que sendo muito valioso para alcool motor, é valio-
síssimo para outros fins. Poder-se-á vender toda a prodw~ão pelo dobro 
do preço de venda atual, lançando o alcool puro no mercado, para la-
boratorios, perfu marias, licores finos , etc. 

Parece que S. Paulo e Rio desejam comprar metade da safra da 
Usina de Divinopolis. Digo parece, porque propostas de compra teem 
sido feitas pelos fabricantes de perfume de S. Paulo e ]1io . A Usina, 
sabendo da qualidade excelente de seu produto, pediu-lhes dois mil réis 
por litro; eles acharam caro, mas já consta que oferecem até mil e oito-
centos por litro. Ora, quem dá 1$800 dá 2$000. Uma parte da produ-
ção poderá ser portanto, vendida para perfumaria. Desvirtua-se de al-
crum modo o objetivo da Usina, mas funda-se, em vez de uma industria 
duas: a do alcool motor e a do alcool para perfumaria. O alcool fabrica-
do pelo Governo de Minas em Dhrinopolis, é o melhor que existe em 
todo o Brasil. A perfumaria Gessy está em correspondencia com a Usina: 
a Cia. Cedro e Cachoeira, que já é grande freguêsa de alcool motor da 
Usina, se propõe igualmente a comprar alcool para a solução de tintas 
finas proprias para tecidos. O alcool de cana não satisfaz a todos esses 
objetivos, devido ao cheiro de «pinga», e ás impurêsas que contem. 

O Govêrno já concedeu permissão ao Diretor da Usina para entrar 
em negociações com os candidatos á compra do alcool puro. 

Pela lei, a Usina é isenta de impostos e estava vendendo apenas 
alcool desnaturado para combustível. Agora, porém, aparecem esses fre-
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guezes excepcionais que pagam mais do dôbro do preço. A Usina já 
pagou os impostos federais para poder vender alcool puro. 

Mas convem que o Conselho saiba que a Usina já vendeu cerca de 
50.000 litros de alcool-motor para Belo-Horizonte, Siderurgica, Sete-L~
gôas, Cedro e Cachoeira, Itaúna, Divinopolis, Cajurú, Bom-Sucess~, Oli-
veira, Barra do P~raopeba, Pitangui, Morada-Nova, Santo-Anto~IO do 
Monte, Piumí, Garças, Lagôa da Prata, Maria da Fé, no Sul de Mmas ~ 
já está com um bom freguez perto de Uberaba, que, como se sabe, e 
abastecida de alcool pela grande Usina Junqueira. 

O técnico alemão trouxe de seu país uma raça de fermento selecio-
nado : o Sacaromices M. Entregou-se ao trabalho, mas nos primeiros dias, 
como é natural, não acertou logo com o melhor rendimento. Entretanto, 
ao fim de quatro ou cinco dias fabricou alcool exceleJ?te, igual ou I?elho~ 
ao que fabricava na Alemanha, uma vez que o amido da mand10c~ e 
muito mais delicado que o da batata , e uma vez que o fermento basico 
desenvolveu-se aqui bem com os resíduos do arroz quando na Alema-
nha é cultivado com os do trigo. 

Quanto á parte técnica, pois, o exito ela Usina é completo: conse-
guimos extrair de uma tonelada de mandioc':, sacarificada com cerc~ 
de 45 quilos de arroz em casca, cerca de 180 htros de alcool de 42 1/2 
Cartier. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Qual a prodação da Usina ? 
O SR. ANTONIO GRAVATA' : -Depende da quantidade de man-

dioca que se póde obter. Os mandioqueiros estão pedindo preç~s muito 
elevados, que a Usina tem recusado. A Usina esperando, por I.ss.o,_ ~ez 
grandes plantações . e, real~zada a .Prim.eira -~olheita, que po_dera micmr 
dentro de breves dias, tera matena pnma Ja de suas propnas culturas 
para fabricar ce:ca de 200.~00. litros ~e _alcool. . . 

A Usina pode produzir cmco mil htros por dm, uma vez que mten-
sifique a produção. Não convem fabricar 5.000 litros diarios o~ cerca de 
120.000 mensais porque assim fazendu, em menos de dous meses esgo-
taria toda a sua propria mandioca. 

Resolveu-se, pois, fabricar apenas dois mil litros por dia, para edu-
cação do pessoal no manejo das máquinas e do fermento. . 

Si entrarmos em acôrdo com os lavradores, poderemos fabncar . · · 
400.000 litros este ano. A Usina plantou 1.700.000 pés de mandioca_ e 
espera colher este ano cerca de mil toneladas, e para o ano, a pro.duçao 
poderá se elevar talvez a oitocentos mil litros , porque só a colheita da 
Usina deverá dar para cerca de 700.000. . 

Em 1935 a Usina terá de instalar máquinas de fabnco de raspas, 
para secar a 'mandioca e tra~alhar o an<;> intei!o. A supe~ioridade da in-
dustria do alcool de mandioca est& msto : e que se pode trabalhar o 
ano inteiro, mesmo no tempo de chuva. 

O SR. ANNIBAL GONTUO :-Os deposites de que são feitos? 
De cimento? 

O SR. ANTONIO GRAVATA': -Podem ser feitos de cimento. V. 
Excia. se refere a deposites para o alcool ou para a raspa? 

O SR. ANNIBAL GONTIJO : -Para o alcool. 
O SR. ANTONIO GRAVATA':- Os nossos depositas para o alcool 

são de ferro, iguais aos de gasolina. 
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O SR. NORONHA GUARANY: - A Usina de Divinopolis já forne-
ce alcool aos consumidores ? 

O SR. ANTONIO GRAVATA':-- Perfeitamente. A Cia. Cedro e 
Cachoeira já nos comprou cinco mil litros, o sr. Arlindo Zaronni, em Maria 
da Fé, já nos comprou seis mil litros, aprese!ltando-nos ainda novos fre-
guezes muito bons. A Usina vende todo o alcool a dinheiro á vista. A 
Cia. Siderurgica Belga-Mineira já é nossa fregueza. Poderia citar numero-
sos outros excelentes freguezes. 

O SR. NORONHA GUARANY: -De modo que é vitoriosa a in-
dustria? 

O SR. ANTONIO GRAVATA': -Creio que sim. Espera-se que o 
custo do alcool venha a ser no futuro de duzentos e cincoenta réis por 
litro, si fôrmas felizes no cultivo racional da mandioca. 

O SR. WERNA MAu ALHÃES : - E a tarifa da estrada de ferro, 
para o transporte, é modica, razoavel? 

O SR. AN'IONIO GRAVATA':- E' razoavel. Parece que este ano 
vai haver um excesso de cereais, de milho por exemplo, cuja tarifa é 
muito razoavel e o milho dá excelente alcool. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Em muitos lugares, a colheita não 
será tão grande como parecia. Tenho visto roças com espigas muito pe-
quenas. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- O veranico prejudicou o desenvolvi-
mento das· lavouras. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - Não ha duvida. 
O SR. ANTONIO GRAVATA':- No Triangulo ha muito milho. São-

Paulo tambem plantou muito milho, e espera-se que o preço desse pro-
duto atinja em certos lugare's até a 70 réis o quilo, preço que dá grande 
prejuízo ao lavrador. A Usina póde tambem fazer alcool . de milho e, 
aliás, já fabricou mil litros de alcool com esse ceteal exclusivamente. Os 
srs. conselhei ros sabe m que o alcool do milho sazonado em tonéis de 
balsamo produz whisky. A Usina não fabrica es e produto, porque não 
vai negociar em bebidas. 

O SR. SOCRATES ALVIM : - Poder-se-ia aplicar tambem o arroz. 
O SR. ANTONIO GRAVATA' :- Não ha duvida. 
O SR. JULIO SOARES : - Ha uma bebida jáponêsa feita com arroz. 
O SR. ANTONIO GRAVATA':-- E que se chama «saké ", no Japão, 

e «arraks » em certos países da Europa. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : -E os resíduos da fabricação do alcool 

em que são aplicados 7 . 
O SR. ANTONIO GRAVATA':- Esses resíduos dão uma torta 

muito azotada. 
O SR. NORONHA GUARANY:-E é aplicada em que? 
O SR. ANTONIO GRAVATA':-Na alimentação do gado. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-A mandioca é pauperrima em asôto. 
O SR. ANTONIO GRA VATA':-Mas neste caso, torna-se rica, por-

que a fabricação do alcool é feita sem prejuiso do asoto. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Nos tratados de forragens, a mandio-

ca é considerada como contendo muito pouco azoto. 
O SR. ANTONIO GRAVATA':-Mas, desaparecendo quasi todo o 

amido que se transforma em alcool, o resíduo fica rico em azoto. 
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A Usina, em plena capacidade, trabalhará trin!a mil .quilos de ~an: 
dioca, que produsi rão talvez uma tonelada de torta · por dia, o que nao .e 
desprezível, porque a torta vale tanto quanto a alfafa e pode ser vendi-
da a trezentos réis o quilo. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Essa torta vale só pelo azoto, porque 
o resto que fica é celulose, não tem valor. E relativamente á aplicação 
a dar á nova verba? 

O SR. ANTONIO GRAVATA':-0 orçamento está aqui detalhado. 
Passaremos a dar explicações sobre cada llm dos seus capitulas: 

M altagern -0 alcool se faz com malte de milho . ou arroz. . 
Malte é o milho areJado ou o arroz grelado. Cosmha-se a mandio-

ca e faz-se um minga~; joga-se nesse mingau o milho ou o arroz grelado; 
ao fim de meia hora, esse mingau se transfo rma em assucar. Chama-se 
glucose, é assucar não cristalizado. . . _ . . 

Um menino de grupo escolar pode venficar a reaçao qutmica que se 
passa. . . 

O minaau de mandioca é um amido soluvel, e o 10do sobre o ami-
do dá umao reação azul. Emquanto está azul a reação do iodo sobre o 
mingau, é porque existe ainda o amido. Para se transformar em ~ssu
car todo o amido, ~ necessario adicianar mais malte. Quando o mmgau 
torna-se avermelhado, a reação está acabada. 

A fabricação do malte é que é muito delica~a. Leva-se dez dias ~ 
fabrica-lo em casas completamente fechadas e bmxas, cobertas de sape. 
Põe-se o milho dentro de uma doma, amante vinte e quatro horas. O 
milho incha, como se diz, sendo depois espalhado no chão de cimento 
dessas casas escuras que são iluminadas, para se poder trabalhar, com 
Iampadas azuis. Qua~do o milho começa a germinar, sai o brôto e come-
ça tambem a se desenvolver a raiz, mas se houver c.Ior?~la, havendo luz, 
o brôto se transforma em folha verde e perde o prmc1p10 que age para 
a transformação do amido em assucar e que é o mesmo que temos no 
estomago e que se chama diastase. . . . 

A planta, q;.1ando vai crescendo, segrega dmsta~e e dissolve o am~do 
do milho que se transforma em assucar. Se se faz ISS? ao so.l, o br?to 
rapidamente se transforma em folha verde dando nascimento a clorofila, 
e a diastase então diminue muito, de sorte que, para o malte ser bastan-
te rico em diastase para transformar o minga~ de mandioca em as~ucar, 
é preciso que se dPsenvolva. no escuro! que nao fermente, nem cne bo-
lor, nem seja atacado por micro-org~mlsr~IOS . . 

Isso se faz nas fabricas de cerveJa. E um processo que essas fabn-
cas empregam e que ocultam, não sei porque. Eles têm um segredo na 
fabricacão do malte. . . . 

A cerveja preta doce-o «Maltz Bier», que tornamos aqw e feit~ 
quasi toda com milho e arroz, nela não entrando provavel~ente qu.a~I 
nenhuma cevada. De modo que pode acontecer que a Usma de Divl-
nopolis, além de seu atual objetivo, venha ~ vulgarjsar a fabricação da 
cerveja de malte de milho e ?S noss<;>s roceiros, em vez de beberem ca-
chaça, passarão a beber cerveJa de milho ou de a~roz.:.. . 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Será a germarnsaçao do nosso cap~a~;~. 
O SR. .ANTONIO GRAVATA':- Na Europa, se faz o malte com ce-

vada. 
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A palavra «malte» é de origem alemã. 
A ~evada dá um diastase riquíssima, duas vezes mais forte do que 

a _ do n:1lh?. Sen_do assim, a area destinada a maltagem, na Usina de Di-
vmopol!s, e preciso ser duas vezes maior do que a que estava projetada 
e que era uma area que só poderia servir para maltagem da cevada. ' 

O SR. NORONHA OUARANY:-Dai, a necessidade do credito? 
O SR. ANTONIO_GRAVATA:-E' verdade para esse capitulo. Va-

mos passar ao 2.0 capitulo do orçamento denominado : R e f rigentção do 
f ermento. 

9 ferme~to que produz alc?o l em Divin?polis é um fermento de raça 
seleciOnada, e um ll?Icro-o rgamsm? que vai sendo sempre aperfei çoado 
na Alemanha. Ele fot creado em chma frio; veio aqui para o Brasil e tra-
balhava ferm~ntando de. maneira brutal: o que fazi a em dois dias nã 
Alema~ha! fazm em um dta no Brasil . O mestre receiou que, trabalhan-
do ~SSI!ll mtensamente. ele se infeccionasse, pois a fe rmentação é extra-
o:dmanamente quente. Uma fermentação quente está sujeita á infec-
çao. 

. O ~acilo butirico, que torna a manteiga rancida, pode prejudicar a 
f<:brtcaçao do alcool, de modo que o mestre aconselhou uma refrigera-
çao do fermento. Ele nos disse: «Convem trabalhar com fermento fri o 
para evitar infecções ». Dai, o projeto para refriaeração das domas do fer -
mento. Aqui está o detalhe todo (m oshandof 

O SR. NORONHA GUARANY:-E a quanto monta a despesa ne-
cessaria para isso? 

O SR. ANTONIO GRAVATA':-A desesete contos e tanto. 
Passemos a outra pa:r.cela do orçamento resultante da necessidade de 

ralar a mandioca. 
A mandioca contem uma quantidade muito grande de celulose. 

Aquele n~cleo c~ntraJ. que não existe na batata, aquela segunda casca de 
um e meiO a dms mthmetros de espessura, riquíssima em amido, foram 
causas de contratempos na fab ricação. 

~a Europa, não se rala a batata para cosinhar; ela entra inteira na 
maquma cosmhadora ou autoclave e com um mexedor é transformada 
em mingau. Aqui não podemos fazer isso com a mandioca. Fazemos o 
mingau com a mandioca, mas a parte central não era reduzida ficava 
aquela igualmente casca grossa referida, transformada em uma ve;dadeira 
sola, de modo que era um mingau mix to, complicado, que entupia os 
~nc_anamentos, atrapal~ava as bombas, etc. O bom senso estava, pois, 
mdtcan~o que era preciso ralar a mandioca para consinha-la. 

VeJam os Srs. quantas dificuldades tivemos de enfrentar! 
O SR. NORONHA GUARANY:-E' um trabalho novo. 
O SR. ANTONIO GRA VATA':-E' um trabalho novo e estavamos 

11?-esmo esper~ndo todos os contratempos para tomarmos as providen-
Cias necessanas. 

As maquinas para beneficiamento da mandioca custam oito contos. 
Aqui está o detalhe (m ostran d o). 

Acabamen to do edificio- Precisamos tambem cuidar do acaba-
!llento do edi_ficio, poi~ até ~gora temos trabalhado em um predio cu-
JaS portas e ]anelas nao estao colocadas e que está mesmo sem rebôco. 
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As nossas maquinas custaram uma fortuna. O alambique custou 
quasi tresentos contos mas é o que de mais moderno se fabrica na 
Alemanha. E' uma verdadeira maravilha de tecnica moderna, e o 
nosso alcool, repetimos mais uma vez, é o melhor que produz o Brasil 
inteiro. 

Na fermentação, se produz, além do alcool etílico, que é o comum, 
outros alcooes-o amilico, por exemplo, que é veneno&issimo. Produ-
zem-se tambem uns eteres que dão aquele cheiw repugnante aos beba-
dos inveterados. O nosso alambique Íaz a completa separação desses 
produtos. O alambique que tem 18 metros de altura está montado 
numa torre de 22 metros, dispõe em baix o de uma panela onde ferve o 
mosto. A temperatura vai diminuindo progressivamente de baixo para 
cima. O alcool amilico condensa-se com 150 gráos de temperatura. O 
alcool etilico condensa-se á temperatura de 78 gráos, e depois de ser 
coletado numa serie de pratos vai então para o grande deposito de fer-
ro, semelhante aos de gasolina, que pode conter 50.000 litros. 

O alcool amilico não vai lá em cima nunca, pois ha uma serie de 
torneiras, pelas quais é extraído do alambique. E' um produto veneno-
sissimo, mas tem um valor muito alto. São Paulo nos paga quatro mil 
réis por litro. Vendemos esse alcool a uma fabrica alemã de vernizes. 
Ele de mistura com outros alcooes, o propilitico, etc. tem o nome vulgar 
de oleo de fusel. 

Mas, receio estar me extendendo em demasia .• . 
O SR. SOCRATES ALVIM :- A sua expostçao é muito interes-

sante. (apoia d os .fJer ais ). 
O SR. ANTONIO GRAVATA'-0 alcool amilico é um produto va-

liosíssimo. O oleo de fusel pode, no laboratorio, ser separado em al-
cool amilico e outros. Esse alcool, com acido acetico dá um precipita-
do que é essencia de peras, um outro acetato dá essencia de banana . 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-São as essencias usadas na fabricação 
de balas? 

O SR. ANTONIO GRAVATA' - Perfeitamente. Um quilo de es-
sencia de peras deve custar mais de cem mil réis. Tambem se produz a 
essencia de abacaxi. Isso tudo podemos fabricar mais tarde. 

O SR. NORONHA GUARANY:- São grandes as possibilidades 
que ofe rece a Usina. 

O SR. ANT07'JIO GRAVATA' : -Não ha duvida. 
O Dr. Ortiz Pato, que é um bacteorologista distinto, aqui d~ Belo 

Horizontt: nos tem auxiliado muito. Ele fez trabalhar uma bactena que 
produz m~is oleo de fusel que as outras. Como é um produto muito 
valioso, póde ser que mais tarde convenha fazer esse ferme_n~o trabalhar, 
du preferencia ao que nos vem hoje da Alemanha, sem preJUlZO do pro-
deto principal que é o alcool comum: o etílico. . . 

Abrindo um parentesis para realçar o valor educativo da lJsu~a , d_o 
remos aos dianos conselheiros que nos ouvem com tanta bemgmdadi-
que tivemos a o visita de um frade distintissimo,_ profess<;> r de Quir~'li_ca de 
Colegio S. Antonio, de S. João del-Rei. A Usma convidou-o a VISitar os 
seus trabalhos e ele levou comsigo um grupo de seus alunos. Esse 
frade, talvez os Srs. o conheçam, é Frei Norberto Beaufort. Depois de 
percorrer toda a Usina ele disse: «Os Srs. me mostraram tudo, mas 
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não me mostraram o alcool• . Nós, então , lhe apresentamos o alcool no 
laboratorio da Usina. Ele pediu um pouco de agua distilada e mistu-
rou-a ao alcool, mecheu a mistura e fez o que se chama uma «cacha-
cinha :o e dirigindo-se então ao diretor da Usina disse-lhe: «Com licen-
ça> e bebeu a mistura de um trago e dando um estalo na lingua acres-
centou: «Posso garantir que está perfeitamente ratificada. Este atesta-
do do ilustre professor maito honra os trabalhos do Estado de Minas 
em Divinopolis. ' 

. Acc:barnen~o d o P1·ed io-O edificio precisa ser acabado pois, como 
d1sse, nao tem ainda assentadas nem portas, nem janelas ; houve verba 
p~ra .isso mas o~ aparel~os custaram uma fortuna, pois o orçamento 
f?' feito com a hbra a trmta e tantos mil réis e entretanto pagou-se a 
hbra ~ se~se!lta e ta.ntos. ~udo indicava que o que urgia era fazer a g rande 
expenencra mdustnaJ, deixando o acabamento do predio para mais ta rde. 

O transporte da mandioca é feito a mão, mas vamos gastar tres 
contos e setecentos para fazer um caminho sem fim. A mandioca vem 
~o caminhão, é pesada e o caminhão descarrega-se nesse caminho sem 
frm. Isso barateia muito a industria. 

Com .o abastecimento de agua, teremos que gasta r uma quantia tres 
vezes maiOr do que a orçada, por causa do grande calor de DivinopoUs, 
em_ certas_epocas do ano. Torna-se necessario uma quantidade de agua 
mwto maior do que a que foi calculada. A temperatura da a crua em Divi-
nopolis é de 21 a 22 gráos e o fermento deve trabalhar c~m 23 ou 24 
gráos, de m?do que é preciso uma quantidade colossal de agua. Sã0 
9uarenta e cmco contos para o abastecimento de agua, pois temos que 
mstalar novas bombas e fazer um grande reservatorio para acumula r a 
agua. ' 

Caldei1·as-Compramos umas caldeiras usadas á Rede Sul Mineira 
e as reparamos. Elas lá estão trabalhando mas são insuficientes. E' pre-
ciso modificar as fornalhas. 

Dep ositas de alcool, obras de defesa contm aci dentes, l?'anspor-
tes, etc.-Cento e nove contos. Aqui em Belo Horizonte vamos ins-
t~Iar um depo~ito grande de 50.000 litros e mais um outro ~m Divinopo-
h5; um deposito desses custa vinte e tantos contos . 

Fabricaremos em breve cem mil litros de alcool por mês e temos um 
deposito de cincoenta mil litros, apenas, como disse. 

Vasilhame-No primeiro período comprou-se vasilhame já usado 
e escasso. E' preciso aumentar, pois manda-se um tambor de seiscen-
tos litros para o Sul de Minas e ele fica em poder do freauez durante 
dois. mêses. Sómente quando o freguez o esvasia é que o devolve. E' 
preciso, portanto, ter um aparelhamento enorme de tambores. Duzentos 
tambores novos de 200 litros cada um custam cerca de 35 contos. 

O SR. NORONHA GUARANY:-A Usina tem terreno? 
. O SR. ANTONIO GRAVATA':-Não. Os terrenos são cedidosgra-

tl!rtamente para as culturas da Usina. A Usina teve procuração do Pre-
Sidente do Estado para fazer a aquisição do terreno onde se construíram 
a fabrica e dependencias e que não passa de um alqueire geometrico. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Quer dizer que sómente se póde plan-
tar um ano em um determinado terreno? 

O SR. ANTONIO GRAVATA':-Quatro anos. 
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O SR. NORONHA GUARANY:- Depois transforma-se o terreno em 
pasto. 

O SR. ANTONIO GRA VATA':-0 proprietario lucra mais do que a 
Usina, porque a Usina deixa o terreno beneficiado. A mandioca dá bas-
tante em terreno virgem e quando este começa a ficar cançado para a 
cultura, dá um pasto excelente para o gado. 

O SR: ANNIBAL GONTIJO: -E os automoveis têm funcionado bem 
com o alcool-motor? 

O SR. ANTONIO GRAVATA':-Têm. 
O SR. ANNIBAL GONTIJ0:-0 Dr. Christiano Guimarães é um 

apaixonado pelo alcool motor. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Quando fui Secretario da Agricul-

tura mandei adotilr o alcool motor em todos os carros daquela Secre-
taria, mas depois tive de lutar com a falta desse produto. Nessa oca-
sião até ouvi o Dr. Gravatá, que me prestou a respeito do assunto 
ótimas informações. 

O SR. ANTONIO GRAVATA':- E' bondade de V. Excia. O alcool 
do futuro não é esse que fabricamos: é o alcool absoluto. O nosso é 
muito puro mas não ainda o alcool absoluto. Este é que resolve em 
toda a linha a questão, porque mistura-se em qualquer proporção com 
a gasolina. Parece que o Governo Federal tenciona subvencionar as 
usinas para transformar suas instalações, de sorte a ser fabricado o 
alcool absoluto. Na Alemanha, um litro de alcool custa meio marco, 
quer dizer, mil e seiscentos, e um litro de gasolina custa oitocentos 
réis. E' o inverso do que se dá no Brasil. O Governo allemão força, 
porljassim dizer, o consumo do alcool para dar trabalho ao povo. O ai-
coai custa alí o dobro da gasolina. Neste assunto os alemães têm tra-
balhado tanto que acabaram descobrindo o melhor combustível do mun-
do para aeroplanos e que consiste em uma mistura de alcool absoluto com 
benzo). E' melhor do que a gasolina, melhor do que qualquer outro deri-
vado do petroleo. E' o combustível magico, o combustível ideal. Na 
Alemanha se fabricam por ano quasi trezentos milhões de litros de ai~ 
cool absoluto que o Governo compra e mistura com benzo! na propor-

. ção de 10 de alcool para 90 de benzo!. O nosso alcool de 97,5° vai ter 
muita saída, durante muitos anos, no Brasil, principalmente no inte-
rior. A economia que se faz é brutal: em vez de um mil réis a tonela-
da quilometro, usando-se gasolina, vai custar essa metade-quinhentos ou 
centos réis - usando-se só o alcool puro. No interior do Brasil não ha 
necessidade de misturar-se gasolina com o alcool. Essa mistura muitas 
vezes é inconveniente. Ha ocasiões em que o alcool de 97 não se mis-
tura com a gasolina no deposito do carro, de modo que, ora queima-
se o alcool só, ora misturas as mais diversas . Não é possível, pois, re-
gularizar-se o motor nessas condições . 

A Usina de Divinopolis já tem alguns peritos para o preparo de 
carros, mas não lhe in teressa introduzir o alcool em Belo-Horizonte, por-
que aqui o mercado já é adiantado, exigente, e 90°/ 0 dos proprietarios 
de carros são abastados, não querem saber de alcool motor. Não pre-
cisam fazer economia. No interior, não . São econornicos, estudam o 
caso, fazem experiencias, adaptam o carburador e acabam sabendo usar 
alcool. 
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O SR. ISRAEL PINHEIR0: - 0 alcool motor tem um inconveniente 
nas cidades: é na déma1·ro.ge, porque o alcool só dá explosão boa 
quando mui to quente . 

O SR. ANTONIO GRAVATA':-Já existe um remedio para isto, em-
pregando-se um vaporisador ou um aquecedo r da mistura explosiva, 
aproveitando-se os gazes do escapamento. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: Nas cidades êle oferece esse hconve-
niente. 

O SR. ANTONIO GRAVATA':-Esse inconveniente desaparece 
completamente em viagens, em serviço. O exito da Usina de Divinopo-
iis é garan}ido em qualquer hipotese. Convem á Usina sob o ponto de 
vista comercial não vender alcool como alcool motor apenas, porque 
encontra excelente mercado vendendo-o para perfumarias e licores, mas 
relativamente reduzido. O nosso alcool não tem cheiro de «pinga ,. , que 
desvalorisa o alcool de cana. 

O SR. AI\lNIBAL GONTIJO:-Qual é o gráu 7 
O SR. ANTONIO GRAVATA' : 42, 5 Cartier ou 97, 5 G. L. 44 é o 

alcool absoluto na escala Cartier e 100 é o absoluto na escala Gay Lussac. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Evapora-se então com muita ra-

pidez? 
O SR. ANTONIO GRA VATA':-E' verdade, 
O SR. ISR.A.EL PINHEIRO:-Qual é o consumo da gasolina em 

Minas 7 
O SR. ANTONIO GRAVATA': Só Belo-Horizonte importa perto de 

dez milhões de litros por ano. Divinopolis é uma experiencia industrial; 
fabricará apenas um milhão e duzentos mil litros quando houver mate-
ria prima. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-As minas de petroleo que têm sido 
descobertas no Brasil têm dado resultado? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Por enquanto, nenhum. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Em Alagôas não foi descoberta 

uma? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Infelizmente, quanto ao petroleo, as . 

condições geologicas do nosso país são más. Temos formações petro-
Iiferas, no Sul, em S. Paulo, mas essas fórmações, pela sua origem, pouca 
probabilidade oferecem de ter bolsas de petroleo. Se houver bolsas de 
petroleo não poderão ser industrialmente explo radas, porque o petroleo 
é viscoso e não ha bomba que o tire, pois é formação asfaltica, como 
se diz. Quanto a Alapôas nada se pode dizer por enquanto. 

o ' -O SR. ANTONIO GRAVATA':-Agora estão fazendo exp1oraçoesna 
Baía. Continuamos, porém, a pensar de acordo com o dr. Israel e os 
tecnicos do governo. 

As despesas de fabricação são muito baixas: cento e oitenta réis por 
li1ro. Urna tonelada de mandioca pode dar duzentos litros de alcool. 
Uma de cana, mesmo sendo a melhor cana de Java, dá somente cem. 
De modo que é uma industria que merece a atenção do Governo. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-A cana tem mais agua. 
O SR. ANTONIO GRAVATA':-Daqui a tres mêses podemos dizer 

quanto custou a mandioca que plantamos. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Em quanto já está a Usina 7 
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O SR. ANTONIO GRAVATA':-A Usina está em novecentos contos 

e pode fabricar mais de um milhão de litros de alcool por ano, fabri-
cando-o por quatrocentos réis, por exemplo, pode tirar trezentos e ses-
senta contos de l:íeneficio, que darão para o fundo de reserva, a conser-
vação de maquinismos, etc. Tudo não é lucro, como ~ab_em os srs. co~
selheiros. As maquinas vão ficando estragadas e penodicamente prect-
sarn ser renovadas. A Rêde Mineira de Viação adquiriu uma instalação 
para fabricar o oleo de mamona e o Dr. Caetano Lopes me entregou a 
montagem dessas maquinas. Fizemos o predio e iamos montar as ma-
quinas quando o Dr. Caetano saiu da Rêde. Então, o Governo do Estado 
resolveu tomar da Rêde essa instalação, vai paga-la e completa-la. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Essa instalação era mesmo da Rede? 
O SR. ANTONIO GRAVATA': -Era da rêde. Agora, o dr. Carlos 

Luz pretende encarnpa-la e já pediu verba ao Secretario das Finanças. 
Não podemos resistir á tentação de ler as conclusões desse estudo 

registrado no documento n. 6: 

«Considerando: 

1.0 ) que a grande experiencia do Gove~no do _Estado de 
Minas-Gerais realizada brilhantemente com a mstalaçao da USI-
NA DE DIVINOPOUS, provando a viabilidade da i.~dustri~ do 
alcool de mandioca, cujos preços 375-400 e 450 rets por htro 
na USINA, tendem sempre a baixar, de_vendo,_ co~ a_ r~gula
rização da lavoura e a organização da mdustna atmgu a 250 
réis; 

2.0 ) que já o Brasil iniciou a fabricação de pneumaticos e 
camaras de ar com materia prima nacional e que, em breve, 
deixará de importar esses artigos; 

3 . 0 ) que o lubrificante extrangeiro entra no ~~sto de 5~~ 
réis do transporte apenas com a parcela de 20 reis e que Ja 
está sendo substituído vantajosamente por oleo de mamona 
nacional; 

4. 0 ) quP., em consequencia, apenas_ ~33,3 réis, . _valor da 
amortização do carro e das peças substituidas, 538_ reis (valor 
total do transporte) serão dependentes do estrangeiro; 

5. 0 ) que insistindo e esclarecendo melhor os con. ideran--
dos precedentes pode-se concluir que uma vez m·,gnt zada e 
intensif icada a industria elo al?ool mot?1·, qu~r de m a,";-
dioca, q -wr de cana, e uma vez ftrmada a mdustna do pnFJ u-
matico nacional, apenas a quarta parte da desp~sa total com 
o transporte em automoveis de carga é que esta dependendo 
do estrangeiro; 

6. 0 ) que quantD aos transportes da_ U~na usando só ga-
solina (como se verifica do quadro-cammhao de Augusto Coe-
lho), o custo do transporte anda em cerca de 1 000 e usando 
só alcool em cerca de $500; 
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Resul ta que : 

A INDUSTRIA DO ALCOOL MOTOR ALE'M DE DAR 
TRABALHO AO POVO AINDA CONTRIBUE PARA REDU-
ZIR A' METADE O CUSTO ATUAL DO TRANSPORTE DE 
CARGAS COM VEICULOS AUTOMOVEIS ". 

Como se sabe, a fabricação de pneumaticos é uma realidade no 
Brasil. Ford os está fabricando no Amazonas e em S. PauJo já se fa-
zem camaras de ar. 

O SR. NORONHA GUARANY :-E os pneumaticos são tão bons 
quanto os que nos vem do estrangeiro? 

O SR. ANTONIO GRAVATA' :-Não são tão bons, mas acabarão 
sendo. 

Nós fizemos uma serie de transportes de mandioca, ora com gazo-
lina ora com alcool, e assim, temos podido verificar as vantagens deste. 
Aliás, o Dr. Israel Pinheiro conhece bem esta questão, pois tem em-
pregado alcool motor e os resultados que S. Excia . obteve combinam-
se com os nossos . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Eu trabalhei durante tres anos com o 
aJcool motor. 

O SR. ANTONIO GRAVATA' :-São positivas as vantagens deste. 
O SR. NORONHA GUARANY :-E' uma grande vitoria para nós . 
O SR. ANTONIO GRAVATA' :-São estes os esclarecimentos que 

desordenadamente e sem estar preparado me foi possível ministrar ao 
Conselho afim de que o mesmo disponha de seguros elementos para re-
solver sobre a questão, pedindo desculpa do fato. Comtudo o que foi 
dito representa fatos reais. 

(Mui to bem! Muito bem! O o1·adot· é cctloTosamente oump?·i-
m entado p or todos os Srs. Conselheiros) . 

O SR. NORONHA GUARANY :-Agradeço, em nome do Conse-
lho, a bril .ante exposição que acaba de faze r o Dr. Antonio Gravatá e 
que muito contribuirá para que possamos deliberar sobre o magno as-
sunto de que trata a peça n. 186. 

Ordem do dia 

O Sr. Noronha Guarany :-Para a proxima sessão será a se-
guinte a ordem do dia : 

PRIMEIHA PARTE :-A regimental. 
SEGUNDA PARTE :-Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, foram enviadas á Secretari a do Conselho com a an-
tecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

ÉSTAOO DÉ MINAS-GERAIS 

112a. sessão ordinaria, aos 22 de Abril de 1933 

PRESIDENTE:- Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO:- Sr. Socrates Alvim. 

493 

10·- Ata-Ex ediente-Requerimento do sr. Socrates AJvim-:Segunda 
SUMAR Parte-Pag~mento de adicionais a diversos funcionanos pub~Jcos-Re

latorio e parecer do sr. Noronha Guarany-Conclus_ão-CredJto par~ a 
ar açao de serviços necessarios ao perfeito funcwn~ento da Usma 

~~ Alcool-Motor de Mandioca em Di":inopo!is-Relatono e J?arecer do 
sr . Socrates AI vim-Adiamento da d1scussao-Ordem do dia. 

A' hora regimental, é aberta a sessão com a presença d_os ~rs. No-
ronha Guarany, Socrates Alvim, P . Matto Machado, Israel P_mh~Iro, Ju-
lio Soares, Annibal Gontijo, Loreto de Abreu e Werna Magalhaes. 

Ata 

Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sobre a mes-
ma reclame, é aprovada. 

Expediente 
o Sr. Socrat es Aivim - traz ao conhecimento do Conselho o 

seguinte expediente : 

Oficios 

Estado de Santa-~atarina 
Conselho Consultivo Estadual. N. 66. - Florianop<;>lis, 30 de Março 

de 1933. _ Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de 

Minas-Gerais. b" t do n 12 dos Anais desse Conselho, referente Acuso o rece tmen o · . ~- d 
~ d d b 0 do ano prox1mo 1111 o. 

ao mls raJecee;~: ar remessa de tão util publicaç~o, aproveit? o e~sejo 
g t v Excia os protestos de estima e consideraçao.-para apresen ar a · ., . 

Armando Fm·raz - Secretano. 
Inteirado. 

Prefeitura Municipal 
· Ab il de 1933 - Exmo. Sr. Presidente do Conse-

Paracat_u, 1~ d~. r Gerais -·Tenho a elevada honra de acusar o 
lho Consultivo e mas-. sa of~rta _ !\nais do mês de dezembro do 
recebime~to de vo~sa pr~~~~ntes aos trabalhos dessa egregia agremiação, 
ano proxtmo-passa ~ re _ Qu :n fi n o Va'rgas- Prefeito Municipal. 
pelo que, mmto agra eç.o. · ' 

- Ciente. 
_ Continúa o expediente. 

' 
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Requerimento 

O Sr. Soe••ates JU.vim :-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Tem a palavra o Sr. Conselheiro 

Socrates Alvim. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Sr. Presidente, todos nós ouvimos, 

outro dia, a exposição aqui feita pelo dr. Antonio Gravatá sobre a Usina 
de Alcool-Motor de Mandioca, em Divinopolis. 

Eu pedi ria a V. Excia. consultasse aos srs. Conselheiros si concor-
da m em que essa brilhante exposição faça parte do nosso expediente 
sendo publicada no "Minas-Gerais". ' 

Trata-se de assunto de grande atualidade. Trata-se do alcool-
motor. O Dr. Gravatá resumiu muito bem em sua conferencia os tra-
balhos que yão sendo realizados pela Usina de Divinopolis, para onde, 
podemos dizer, se acham voltados as atenções de quasi todos o ~. 
centros industriais do Brasil, entre os quais São-Paulo, que é o maior 
deles. 

Peço, pois, a V. Excia. consulte a Casa si concorda em que seja 
publicada a aludida exposição. 

(llfuito bem)! 
- O requerimento é aprovado unanimemente. 
Não havendo mais nada no expediente, nem pareceres finais a serem 

apresentados, passa-se á 

2.a parte da ordem do dia 

Pagamento d e adü?ionais a divm·sos funcionarias do E s-
tado. 

(PEÇA N . 184) 

O Sr. Noronha Guarany:- Da segunda parte da ordem do di a 
consta, em primeiro lugar, a discussão da peça n. 184, sobre abertura de 

rédito para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, a diversos 
funcionarias do Estado. 

Sou o relator e escrevi na especie o seguinte relato rio (lê): 

Relato rio 

O Sr. Secretario da Educação, no oficio n. 23, de 30 de março 
do corrente ano, pede a abertura de um crédito especial na importan-
cia de 13:043$024 para atender ao pagamento de adicionais a que têm 
direito os funcionarias constantes da relação que acompanha o mêsmo 
oficio, nos termo da lei n. 425, de 1906. 

Os requerentes a que alude o quadro que acompanha o oficio do 
Sr. Secretario da Educação, contam mais de trinta anos de serviço, con .. 
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forme as certidões em forma legal existentes no proceso. 
Vistos, passo os autos ao Exmo. Sr. Conselheiro P. Matta Macha-

do, DD. 1.0 revisor. 
Belo-Horizonte, 11 de abril de 1933.- NO?·onlw GuaTany, rela-

to r. 
Parecer 

O Sr. Noronha Guarany:- Passando a emitir meu parecer 
verbal sobre o caso, devo dizer que do proprio processo se depreende 
a clareza do pedido, que se acha perfeitamente justificado. Meu voto, 
portanto, é pela concessão do crédito de que se trata. E o Sr. 1.0 revi-
sor ? 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Estou de acôrdo. 
O SR. NORONHA GUARANY:- E o Sr. 2.0 revisor? 
O SR. JULIO SOARES:- Tambem estou de a"ôrdo. 
O SR. NORONHA GUA.RANY:- Os demais srs . Co .. selheiros se 

acham egualmente de acôrdo? 
(Sinais gerais de a sentimento) 
Posso, portanio, anunciar a seguinte, 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja aberto o credi o special a que 

se refere a peça n . 184, desde que, ouvida a Secretaria das Finanças 
sobre os recursos do Tesouro, informe ela favoravelmente. 

-Submetida a votos, é a conclusão aprovada. 
-Volta o processo ao relator para redigir o parecer fin al. 

Credito para a realização de serviços necessa/t'Íos ao pm·f eit·:J fun-
â onamento da Usina de Alcool-Moto1· d e àfandioca em Divi-
nopolis 

(PEÇA N. 186) 

O Sr. Nos.•onho Guarany : -Segue-se a discussão da peça n. 
186, sobre abertura de um crédito especial para ocorrer a despesas com 
serviços complementares e imprescindíveis ao perfeito funcionamento 
da Usina de Alcool-Motor de Mandioca em Divinopolis. 

E' relator da peça o Sr. Conselheiro Socrates Alvim, que tem a pa-
lavra. 

O Sr. Socrates Alvim:- Meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorio 
Pelo oficio n. 125, de 19 do corrente mez, o sr. Secretario da Agri-

cultura pede a necessaria aquiecencia do Conselho Consultivo para a 
abertura de um credito especial na importancia de 667:280$000, sendo 
300:000$000 para liquidação de adeantamento feito pela Secretaria das 
Finanças em Maio de 1932 e 367:280$000 para ocorrer a despesas com 
serviços complementares imprecindiveis ao acabamento e perfeito fun-
cionamento da Usina de Alcool de Mandioca de Divinopolis, de proprie-
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d~?e. do Estado. Consta do processo uma copia autenticada do oficio 
dingido em 4 de Fevereiro do corrente ano pelo sr. Secretario da Aari~ 
cultura ao sr. Secretario das Finanças consultando a este si o Tesouro Ês~ 
tadual dispõe de recursos que permitam a abertura do referido credito. 

. Consta tambem, por copia igualmente autenticada, a resposta afir~ 
mabva do Sr. Secretano das Finanças, datada de 25 de março do cor~ 
rente anno. 

Faz p~rte do pro.cesso em apreço uma copia da exposição feita 
pelo sr. Diretor da Usma de Alcool Motor de Mandioca dr. Anto nio O. 
Gr~~atá, exposição em que se informa a aplicação qu~ terá o crédito 
sohc1~ado, parcela por parc.ela. Assim relatada a peça n. 186, passo-a 
ao 1. revisor sr. conselheuo Pedro Mata Machado. 

Bello Horizonte, 20 de abril de 1933. Socrates A lvim , relator. 

Parecer 

O Sr. Soerates lUvim:-Como ficaram sabendo os Srs. Conselhei~ 
ros, pela interessante exposição do engenheiro Dr. Antonio O. Gravatá, 
Diret<?r da Uzina de Alcool de Mandióca de Divinópolis, essa Uzina, de 
propnedade do Governo do Estado, foi inaugurada, iniciando seus tra~ 
balhos sem que estivesse inteiramente concluída e aparelhada para per~ 
feito funcionamento. 

Recebendo-a, teve a Secretaria da Agricultura necessidade de recur~ 
sos para movimenta~la, obtendo, para esse fim, em maio de 1932, o 
adiantamento de 300:000$000, feito pela Secretaria das Finanças. E sa 
verba foi, entretanto, insuficiente para o aparelhamento da uzina, tor~ 
nando~se necessarios novos recursos, agora de 367:280$000 para o acaba~ 
menta de suas instalações, aquisição de vasilhame destinado a deposi-
to e transporte de alcool, serviços de plantação de cultura de mandioca, 
aquisição de materia prima já contratada com fazendeiros da região e 
outros fins constantes da exposição que acompanha o processo, feita 
pelo Diretor da usina, engenheiro Anionio O. Gravatá. A medida piei~ 
teada pelo Sr. Secretario da Agricultura, legal, regular e acertada, mere~ 
ce a aprovação do Conselho Consultivo. Sou. pois, de parecer que o 
Conselho autorize a abertura do credito de 667:280$000, a que se re ~ 
fere o oficio n. 0 125, de 10 do corrente mês, do Sr. Secretario da Agri~ 
cultura, constante da peça n .0 186. 

(Mu,ito bem! Muito bem!) 

Adiamento da discussão 
O Sr. Noronha Guarany:-Está em discussão o parecer. 
O Sr. Israel Pinheiro:-Peço a palavra. 
O . SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o sr. Cons0

• Israel 
Pinheiro. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Sr. Presidente, apesar de estar de ac~ 
cordo com a abertura do credito a que se refere a peça n. 186, eu de-
sejava obter ainda alguns dados e completar alguns esclarecimentos 
com relação á industria do alcool motor da mandioca entre nós. 
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Sendo assim, requeiro a V. Ex. consulte á Casa si consente no adia-
mento da discussão para terça-feira proxima. 

O Sr . .A.nnlbal Gontijo:-Sr. Presidente, antes de V. Ex. sub~ 
meter á discussão o requerimento que acaba de ser apresentado pelo 
sr. Cons. 0 Israel Pinheiro, eu desejaria saber do relator si a consulta 
feita pelo sr. Secretario da Agricultura ao sr. Secretario das Finanças a 
respeito das possibilidades do Tesouro para a abertura do credito em 
questão obteve resposta favoravel. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-A resposta do sr. Secretario das Fi~ 
nanças é favoravel. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Agradeço a V. Ex. a informação. 
-Posto em discussão o requerimento e ninguem querendo usar da 

palavra, é o mesmo submetido a votos e aprovado. 

Ordem do dia 
. O Sr. Noronha Guarany:-Não havendo mais nada a se trata r, 

designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE:-Continuação da discussão da peça n. 186, 

sobre a abertura de credito para a realização de serviços necessarios 
ao perfeito funcionamento da Uzina de Alcool Motor de Mandioca em 
Divinopolis. 

Discussão de outras quaisquer materias que, devidamente relatadas 
e revistas, fo rem enviadas á Secretaria do Conselho com a anteceden-
cia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

113." sessão ordinaria, aos 25 de Abril de 1933. 

PRESIDENTE:-Sr. Noronha Guarany 
SECRETARIO: - Sr. Socrates Alvim. 

SUM.AJUO:-Ata- Expediente- Voto de congratulações com os Srs . Israel Pinhei-
ro e Sncrates Alvim-Agradecimento destes-Requerimento-O pro-
blema agricola e industrial de Minas (Entrevistas do Dr. Joao Pinheiro) 
-Agradecimento do Sr. Israel Pinheiro-Parecer final n.0 170 (Pagamen-
to de adicionais a diversos fun cionarias publicos)-Segunda Parte-
Ctedito para realizaçao de serviços necessarios ao perfeito funciona-
mento da Usina de Alcool Motor de Mandioca em Divinopolis-Dis-
cursos dos Srs. Israel Pinheiro e Socrates Alvim-Conclusao-Venda 
de terras devolutas (Peça n.0 185)-Relatorio e parecer do Sr. Annibal 
Gontijo-Volta ao expediente-Parecer final n ° 171-0rdem do dia. 

A' hora regimental, feita a chamada acham-se presentes os srs. No~ 
ronha Guarany , Socrates Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal 
Gontijo, Israel Pinheiro, Werna Magalhães e P. Matta Machado. 

Abre~se a sessão 
Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão antecedente. 
8 
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Expediente 
O S r. Socrates Alvim:-Apresenta o seguinte expediente que 

se encontra sobre a Mesa: 

Oficio 
Abe'rfura ele_ crédito para pagamento de despesas com a hospe-

dagem da embatxada do Cong'resso Pan Americano . 

(PEÇA N. 189) 

Secretaria da Educação e Saúde Publica- Oficio n. 81-Expedido 
pela 3.a Secção-Belo-Horizonte, 24 de Abril de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente e demais membros do Conselho Consultivo do 
Estado:-Capital--:-Venho s<;>licitar ~ vossa aquiescencia para que se pos-
sa abnr um credito especial na Importancia de dez contos, seiscentos 
e setenta e um mil réis (10:671$000), afim de ocorrer ás despesas com 
a hospedage'!l, nesta Capital,_ ?os membros da embaixada do Congres-
so Pan-Amencano que nos VISitou ultimamente. 

Valho-me do ensejo para reiterar-vos meus protestos de subida es-
tima e distinta consideração.-Noralclino Lima, Secretario. 

- O processo passa a constituir a peça n. 189, distribuída aos srs. 
P. Matta Machado, Werna Magalhães e Annibal Gontijo, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Pagamento de adicionais ao 2. 0 Tenente Alva'ro G. Ottoni 

(PEÇA N. 190) 

Secretaria de Estado dos Negocios do Interior-Em 24 de abril de 
1933-3.a/11.208-Encaminhando um processo. 

Senhor Presidente-Passo ás mãos de Vossa Excelencia o incluso 
processo referente a um pedido de pagamento feito pelo senhor 2. o te-
nente Alvaro Gergelin Ottoni, de gratificação adicional de 10 °/0 , a que 
se refere a lei 425, de 1906, afim de que esse egregio Conselho se di-
gne de pronunciar-se a respeito. 

Prevaleço-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelencia protestos 
de subida estima e elevada consideração. 

O Secretario do Interior, Gustavo Capanema. 
Ao Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo-Ca-

pital. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 
Exmo. Sr. Secretario das Finanças do Estado de Minas-Gerais- O 

infra assinado, 2.0 tenente do 2.0 batalhão de infantaria da Força Publi-
ca, vem muito respeitosamente, pedir a V. Excia. proceder á contagem 
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do tempo de serviço que tem prestado ao Estado, de conformidade com 
a certidão de assentamentos junta, para efeito de adicionais . 

Nestes termos o peticionaria espera deferimento. 
Belo-Horizonte, 13 de junho de 1932.- 2.0 tenente Alvaro Gerge-

lim Ottoni. 
- O processo passa a constituir a peça n 190, distribuída aos srs. 

Werna Magalhães, Julio Soares e Soc.rates Alvim, respectivamente, rela-
tor, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Representação 

-De João Baptista Duarte, ex-escrivão de paz e de policia, ale-
gando ter sido dispensado do lugar, em outubro de 1930, e pedindo re-
integração no cargo, assim como o pagamento da importancia de ... .. . 
9:900$000 a que se julga com direito. 

- Dirija-se ao Govêrno do Estado. 

Voto de congratulações 
O Sr. Noronha Guara ny:-Requeiro seja lançado na ata de 

nossos t rabalhos de hoje um voto de congratulações aos Senhores Con-
selheiros Israel Pinheiro e Socrates Alvim pelo fáto de terem sido in-
dicados pelo Partido Economista para deputados á Constituinte. (Apo ia-
d os ,qerais. Muito bem ! Mui to bem!) 

- · E' aprovado o requ rimento. 
O Sr. lsrae~ P lnhelro:-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Tem a palavra o Sr. Conselheiro 

Israel Pinheiro. 
O SR. ISRAEL PJNHEIRO:-Agradeço, deveras penhorado, o voto 

de congratulações que o Conselho acaba de aprovar. 
A indicar,ão de meu nome, feita pelo Partido Economista, por ser 

expontanea, f:U a tenho por muito honrosa e tambem por partir de ele-
mentos de valor, que representam diretamente as forças economicas de 
Minas. 

Tenho para mim que um dos grandes males da política e da for-
mação dos partidos políticos entre nós era não procurarem a coopera-
ção dos elementos ligados diretamente á vida economica do Estado. 
(Apoiados. 111ui to bem!) E foi essa sem duvida uma das causas que 
mais influenciaram para produzir a instabilidade desses partidos que 
eram, digamo-lo francamente, recebidos até com certo indiferentismo por 
parte da opinião publica. 

Eu me sentiria, portanto, perfeitamente á vontade, recebendo essa 
generosa indicação do Partido Economista, e entendo mesmo que todos 
devemos ficar satisfeitos em verificar esse entusiasmo e essa vontade 
de cooperação na vida publica por parte de elementos que até agora 
dela se conservavam afastados. 

Não poderei, no entanto, devido a compromissos políticos, aceitar a 
indicação do Partido Economista, e nesse sentido já me correspondi 
com ilustres membros da comissão, que apresentaram meu nome para 
deputado á Constituinte. (Muito bem! Muito bem!) 
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O Sr. ~ocra~es Alvim:-Sr. Presidente, estou de pleno acôrdo 
com as cons1deraçoes que acabam de ser feitas pelo meu nobre cole-
ga, Sr. Israel Pinheiro. 

Devo, porém, a elas acrescentar que vivo afastado inteiramente da 
politica no sentido do partidari smo. 

Tenho meu e~p_irito voltado para a politica construtora, no sentido 
do trabalho, a pohtica das realizações economicas. 

De modo que, assim sendo, nem mesmo teria eleitores para poder 
agora, nas portas do pleito, fazer ... 

O SR. NORONHA GUARANY:-Mas tem amicros que são sempre 
eleitores. "' 

O SR. SOCRATES ALVIM:-... minha candidatura vitoriosa. 
. . Faço, pon;anto~ minhas as palavras do meu distinto colega que de-

fimu. bem a s1t~açao em que se encontra diante do generoso ato do 
Partido Economista do Estado, indicando nossos nomes para a Assem-
bléa Constituinte. 

(lJfuito bem!) 
O Sr. Noronba Guarany:-A Casa fica inteirada das declara-

ções dos nobres conselheiros; não obstante o voto de congratulações, 
pelas homenagens prestadas a dois eminentes membros deste Conse-
lho, pelo Partido Economista do Estado, fica constando da ata dos nos-
sos trabalhos de hoje. 

Requerimento 

O Sr. Socrates .A.ivim:-Graças a cativante gentileza do nos-
so presado companheiro Senhor Conselheiro Israel Pinheiro, tive a sa-
tisfação de ler urna entrevista concedida, ha 25 anos passados, pelo 
grande e saudoso patrício Dr. João Pinheiro da Silva ao jornal cario-
ca «O PAIZ » hoje desaparecido. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Empolgante esse trabalho dele que 
li e admirei. 

O SR. SOGRA TES AL VIM:-Realmente. 
Nessa entrevista, obtida pelo brilhante e saudoso jornalista minei-

ro Lindolfo Azevedo, João Pinheiro, que acabava de ascender á Presi-
dencia de Minas, expoz em palavras simples e claras uma das mais in-
teressantes faces do seu programa de Governo, voltada para o pro-
plema agrícola e industrial. E' deveras confortadora a impressão que 
se sente diante da admiravel visão de estadista do saudoso republicano 
revelada na entrevista de que me ocupo. Magnos problemas economi-
cos e sociais do Estado e da Republica ali se encontram expostos com 
segura compreensão das suas realidades positivas. Desde a questão 
angustiosa da fixação do brasileiro ao solo e sua educação tecnica pro-
fi~siona1, até o problema maximo da mineração, em seus multiplos as-
petos, tudo se encontra focalisado . com perfeito conhecimento e alar-
g~da ~risão_ patriotic~. A . mort~, encerrando de subito o ciclo daquela 
VIda dmaiDica e preciosa, Impedm que se solucionassem os problemas 
postos em equação pelo excelso patrício. 
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O SR. P. MATTA MACHADO:-Morreu porque o Brasil não ti-
nha ainda resgatado o pecado, da escravidão. Foi um castigo que caiu 
sobre a terra manchada pelo cativeiro. 

O SR. SOCRATES AL VIM: - A gente . fica admirado, vendo que 
todas aquelas questões, tão belamente encaradas e propostas, perma-
necem, ainda hoje. no mesmo pé, desafiando a competencia e dedica-
ção dos politicos mineiros. Na hora em que a nação se prepara para 
firmar sobre novas bases constitucionais a rota da nacionalidade, neste 
instante delicado da historia humana, bem é, Srs., que possamos con-
tar com o concurso precioso do saber, da experiencia e do patriotismo 
do grande estadista desaparecido. (Apoiados). 

Eis porque peço a V. Excia., sr. Presidente, se digne consultar a 
Casa si concorda seja transcrita nos Anais do Conselho Consultivo 
do Estado a referida entrevista de João Pinheiro. Serão duas home-
nagens prestadas num gesto só-a Ele, cuja lembrança nos enche de 
ufania e de saudade e a terra generosa em que nascemos, terra que 
Ele. em vida tanto serviu e engrandeceu. (Muito bem! Muito bmn!) 

-0 requerimento é aprovado unanimemente, determinando o sr. 
Presidente que seja transcrita nos «Anais • a entrevista referida, que é a 
seguinte: 

O Novo Governo de Minas 

UM INTERVIEW-IDE'AS E PROJE'TOS DO DR. JOÃO PINHEIRO-
O PROBLEMA AGRICOLA E A QUESTÃO DA PROPRIEDADE-
A LIBERDADE DE TESTAR-O PROTECIONISMO - O ENSINO 
TÉCNICO-PROFISSIONAL-A PROTEÇÃO A' INTELIGENCIA. 

A poderosa individualidade do Dr. João Pinheiro foi posta nova-
mente em fóc0 pela chamada do ilustre republicano á uprema direção 
da sua terra natal. Não era uma figura comum de político que subis-
se porventura á presidencia de um Estado pelos estadias sistematisa-
dos de uma organização partidaria; era um tipo de • self made man ", 
feito na rija escola da provação e do trabalho, e que a fastado volun-
tariamente, por questão de princípios, da atividade política da Republi-
ca, a quem dera o melhor de seu esforço como propagandista, como 
organisador e como governo-mas afastado sem de peitos, sem quei-
xumes, sem o estribilho costumeiro de que «não era e sa a Republica 
de seus sonhos; afastado para o trabalho civil, para o labor industrial 
- voltara agora ás posições de direção e de mando trazido pela solici-
tação espontanea dos que julgaram necessario o concurso da sua ca-
pacidade, prestigiado pela afirmação de uma laiga soma de atividade 
e de idéas, como que servira e honrara o seu ideal republicano, tanto, 
pelo menos, quanto pelo seu passado de batalhador. 

Fundador da famosa ceramica de Caeté, agente executivo daquela 
cidade, inspirador e diretor do Congresso Industrial de Belo-Horizonte, 
senacior federal por Minas o seu e~forço, a sua vontade, foram nestes 
tempos seguramente norteados por um conjunto de idéas em materia 
economica, que êle, homem culto, faz timbre de não terem sido bebi-
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das na teoria dos livros, mas na pratica de um experimentado tirocínio 
de trabalhador. 

E~sas id~as, ~or:thecidas já em largos traços pel~ diretriz que o ilustre 
re~ublicano I_mpnmm ao Congresso Industrial e pelas afirmações de seus 
ulti~os mamfestos, vieram cbm êl para a suprema direção do Estado; e 
era mteressante saber como o robus~o e onvencido doutrina ria en a-
~aria ?S seus m~is importantes problemas rlo governo, agora que a 
mveshdura presidencial lhe conferira, com as responsabilidades do 
mando a capacidade de execução . . 

Não se. tratava de uma figura vul ar, repetimos, e as suas idéas, 
os seus projetos, os seus modos de v er, tinham para todos um crran-
de valor . o 

O. representante d' «O Paiz » nas festas da posse presidencial em B -
lo-Honzonte, procurou, para isso, o novo Presidente do Estado. 

O_ Dr .. ~oão Pinheiro recebeu-o em uma pequena sala, mobiliada 
com Simplicidade, proxima ao seu gabinete de trabalho. 

. Para quem o observa de primeira vez , o perfil do dr. João Pi-
nheiro, não dá a impressão exata do homem: como Aucrusto de Lima 
o admiravel lapidaria do verso, o Dr. João Pinheiro 1-ill.o trai pel ~ 
figura, o seu justo valor. ' 

Alto, um nada inclinado, pela atitude habitual de reflexão, que 
guarda, se a atenção lhe é solicitada para outro ponto, com uma pe-
quen_a I;>arba fina asombrear-lhe o rosto palido, e um leve sotaque 
provmc~ano na fala, o atual Presidente de Minas ni'i:o se destaca a 
prirr.eira vista, do tipo comum de um lavrador medianamente culto; ape-
nas, quando palestra, um cla~ão de vivacidade fuzila-lhe nos peque-
nos. olhos observadores e os "labias se lhe encrespam de leve, em um 
sorriso arguto, quasi malicioso . 

. _Se a palestra toca, porem, um fato capital, um problema social ou 
pol•hco, uma das idéas pelas quais se apa1 xona, a voz ganha um tim-
ore novo, a pal~vra se afirma decisivamente e a exposição. o argu-
~e; lto, a polem!ca lhe flue espontanea e vigorosa dos labia s , com o 
VI~or e a :fluenc1a de um convencido, que sabe o que que r e o que 
afirma. 

O Dr. João Pinheiro, já prevenido do movei da visi ta, interpelou 
o nosso representante afavelmente, logo ao entrar, designando-lhe uma 
cadeira: 

- Vocês, jornalistas, são terríveis ... Mas, afinal, que u r você? 
-Pouca coisa, re pondemos sorrindo, - saber o que pensa e o 

que pretende V. Excia. em materia de Governo, hoje que a responsa-
bilidade do propangandista aumentou com a investidura do poder ... 

O Dr. João Pinheiro inclinou ligeiramente a cabeça, em um mo-
vimento caracteristicamente seu, de quem se habituou á reflexão em 
todas as coisas, deu alguns passos no pequeno aposento e voltando-se 
depois para o representante d ' «O Paiz :o de pé, com as mãos nos bolsos 
das calças na sua posição favorita de palestra começou: 

-0 meu pensamento capital V. sabe-o , é a reorganisação econo-
mica. Dizendo isto, devo acrescentar que o fato principal para mim não 
é a questão industrial, mas a questão agrícola, e dentro dessa o desen-
volvimento da pequena agricultura. 

ESTADO DE MINAS-GERAlS 503 

A questão industrial é imoortante, não resta duvida, e eu sou par- ' 
tidario decidido da proteção do Estado á industria emquanto esta não 
se acha bastante forte para lutar com vantagens, com as industrias ex-
trangeiras melhor aparelhadas do que ela; mas tratando-se de reorga-
nisar o trabalho como base da fortuna publica, o que se impõe natural-
mente, sobretudo, é a reorganisação daquele que representa a parte 
maior des ·a fortuna. Essa é inconstestavelmente em nosso pai a agri -
cultura; a industria manufatureira beneficia um certo numero de habi-
tantes, ma a agricultu ra é que benefi ia a crrande massa, não ó forne-
cendo o trabalho mais expontaneo e ma1s facil ao numero maior, como 
fornecendo ao país em geral os efeitos precisos ás suas necessidades 
mais imediatas. 

Vejamos o caso particular de Minas e tomemos para exemplo a me-
talurgia do ferro, cujo problema acaba de ser resolvido industrialmente 
nos Estados Unidos. 

Fazendo o calculo de que esta industria, uma vez estabelecida em 
Minas, podia trazer em trabalho e movimento economico a sua popula-
ção, dado o calculo optimista de que ela ocupasse qua:ro mil operarias, 
vemos que haveria em Minas t:lm numero limitado de pessoas benefi-
ciadas por ela, em uma população de mais de quatro milhões. 

Feita a soma das industrias que poderiam prosperar aqui, vê-se 
a1nda que elas não corresponderiam a um quarto da popul r:-ão do Es-
tado. A questão da agricultura é ainda o fato capital. 

Isto não quer dizer que eu pense que a industria manufatureira não 
deva ser protegida; ao contrario sou um protecionista r.onvencido. 

Simplesmente penso que, dando-se ao trabalho nacional um apoio 
decidido, tratando-se da reorganisação economica do país, a proteção 
ma1or, o cuidado que ma1s exige a nossa atenção deve ser para a agri-
cultura. Em industria sou um protecionista, mas sob condição ... 

-V. Excia. pensa como muita gente, que a proteção deve ser dada 
ás industrias natura1s. 

-Não. Isto é um erro que corre e que se afirma, que muitos es-
palham por interesse e a maior parte aceita por irreflexão. Não ha in-
dustrias artificiais. O que faz a industria não é a materia prima, é a mão 
de obra, é o trabalho do operaria. 

Não pesa absolutamente isto que alegam para essa fal a classifica-
ção de industrias artificiais, de que a materia prima é importada; os 
paizes manufatureiros por excelencia não produzem , na maioria dos ca-
sos, a materia prima; a Inglaterra não produz o algodão que manufatu-
ra, os Estados Unidos não produzem a borracha. 

O que se vê ao contrario, é que a soma da materia para ser ma-
nufaturada ocupa um terço de importação dos Estados-Unidos; e seria 
ridículo dizer que as suas industrias são artificiais. 

Nesta questão de industrias manufatureiras, em um pais industrial-
mente novo o que se dá, e é um fato curioso, é a marcha natural do 
simples para o composto, é uma adaptação gradativa de diferentes graus 
de aperfeiçoamento, dos processos ma1s complicados, que não poderiam 
ser praticados em conjunto de momento, pelas condições mesmas em que 
a industria se inicia. 

Ai' está, por exemplo, o caso da industria de fosforos. 
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O industrial começou importando a caixinha, o palito e a massa, fi-
cando ao operario apenas o trabalho de por a cabeça no palito e o pa-
lito na caixa. E' o processo mais simples, aquele permitido por uma si-
tuaqão em que o operario não estava ainda suficientemente educado 
para a pratica de maquinas mais trabalhosas e processos mais compli-
cados e o industrial não poderia arriscar-se a tentativas mais custosas 
tomado ainda pelo trabalho e pela preocupação do esforço comercial. ' 
~..-~~ Porque o fato é que depois do trabalho de produzir, o industrial tem 
o trabalho mais dificil de vender. 

Firmada a face comercial de sua industria, estebelecido o produto, 
adaptado o operario, o industrial lembra-se então de que pode introdu-
zir um novo melhoramento, aperfeiçoar a sua manufatura, libertar-se 
de uma contigencia a mais da importação; e, deixando de importar a 
caixinha e o palito, passa a importar simplesmente a madeira, manufatu-
rando na sua fabrica o objeto importado. 

Depois vem a idéa de que pode ser aproveitado nisso o pinho na-
cional e ele passa a abandonar o outro; e assim sucessivamente até a 
completa nacionalisação da industria. 

E' o que está acontecendo. 
O Estado por sua vez, á médida que a industria se vai desenvol-

vendo, que se acha em condições de se poder libertar de um elemento 
estranho intervem, proibindo pela tarifa, que o elemento já dispensavel 
permaneça, persista na industria firmada, forçando pela proteção adua-
neira o industrial a aumentar a soma de trabalho do operario, a acen-
tuar a independencia industrial do pais. A seleção vai-se fazendo grada-
tivamente, como gradativamente se vai fazendo a adaptação á industria 
dos processos mais compostos, partindo dos mais simples. E' a marcha 
natural de todo organismo que se desenvolve. E' uma lei de adaptação 
organica e de adaptação social. 

-Mas uma objeção que se apresenta - dissemos - a essa teoria, 
é a de que a proteção nessas condições não representa, na maioria dos 
casos, a proteção a uma industria, mas a um industrial. 

E' um individuo, ou poucos indivíduos a quem vão favorecer os 
auxilios a uma industria que só viveu por isso, e que pesa, por essa pro-
teção, sobre o consumidor. 

-E' ainda um erro, redarguiu o interlocutor. Toda industria nova 
começa naturalmente pelo esforço e pelo iniciativa de um ou de pou-
cos; uma industria em que se estabelece simultaneamente um grande 
numero de industriais, seria uma incl.ustria feita, está claro. E a que 
carece mais de proteção é justamente a que mais tem de enfrentar di-
ficuldades, desde o aparelhamento técnico e a concurrencia das indus-
trias extranhas, já robustas, até a propria resistencia de meio. A ques-
tão é que a industria fique; o exemplo do exito incita outros e ela se 
nacionalisa. Ai' tem você o fato da cerveja, da manteiga, de tantos 
outros, dos mesmos fosforos . 

Depois, proteger uma industria não é proteger um individuo, é pro-
teger tudo, desde o operario, o empregado de administração, o caixeiro 
viajante, todos os que tiram diretamente dela um provento, que mais 
dificilmente teiiam si ela não existisse, como todas as atividades que 
se ligam indiretamente a ela, até o proprio comercio, a quem o homelil 
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empregado leva uma quantidade maior de movimento e . de lucro. O 
Estado tem, por sua vez, o beneficio do seu desenvolvimento economi-
co. 

·-Mas o que ainda se alega é que o beneficio geral, principalmen-
te do operario, não está na mesma razão dos beneficios pessoais co-
lhidos da proteção por um ou poucos industriais. 

- Meu caro, disse sorrindo, o Dr. João Pinheiro, todo esforço ten-
de para obter um conforto maior; é a condição do trabalho e deve-se 
lembrar de que não há operario bem pago, nem industria resistente com 
patrões quebrados . 

A condição que eu ponho ao meu protecionismo não é essa: a res-
trição é que o protecionismo para mim não deve ser um fato perma-
nente. Eu sou protecionista "ad-tempora". Penso que a industria deve 
ser protegida decididamente, mas como um fato transitorio, enquan-
to não está aparelhada para lutar com a concurrencia dos mais fortes. 

Ha no meu protecionismo uma contradição aparente com os meus 
princípios sobre liberdade. Eu sou partidario da absoluta liberdade em 
suas diversas formas, inclusive a liberdade economica; afirmo a liber-
dade de trabalho, como uma necessidade de aperfeiçoamento e um pro-
pulsor de progresso; mas no nosso caso actual, a ausencia da prote-
ção não seria a liberdade de se lutar com um atleta. A liderdade in-
dustrial só se pode praticar em relatividade de condições; aqui a pro-
teção é uma necessidade de defesa, ainda que temporaria. Na Inglaterra eu 
seria livre cambista. No dia em que estivermos aparelhados para lutar, 
sim, até ahi a proteção não é ao industrial, é á nossa independencia 
economica, é ao nosso trabalho. 

- E a questão agrícola? volvemos nós de novo. 
- A questão agrícola, é, como disse eu, o meu pensamento prin-

cipal. A industria manufatureira deve ser protegida, mas os cuidados 
maiores do meu governo voltam-se naturalmente para a industria agrí-
cola, porque é ela a nossa grande fonte de produção, o trabalho que 
abrange naturalmente uma maior area de nossa atividade, pela exten-
são do solo, pela faciHdade do exercício, pela maior soma de bene-
ficios . 

O problema agrícola abrange, para mim, duas questões essenciais: 
a fixação do trabalhador ao solo, começando pelo trabalhador nacional, 
e a educação profissional do agricultor. No primeiro caso, uma das solu-
cões é facilitar a divisão do solo, possuido em comum, visto que a agri-
cultura nos terrenos cpro indiviso » é perfeitamente nomade e traz con-
sigo todas ás mas consequencias desta situação. Aqui tem V. um fato 
muito comum : uma só familia trabalha em uma fazenda indivisa até 
que o chefe morre um dia; os filhos, os herdeiros, passam a trabalhar 
todos na mesma fazenda, cáda um por si, mas sem uma divisão regu-
lar das terras. 

A primeira consequencia é a devastação da terra; não tendo fi-
xidez legal, elles passam a saltar de trato em trato de terra, ora la-
vrando aqui, ora acolá, em busca do melhor talho, do que lhes dê 
mais pronta produção, com menos trabalho; e como não têm a educação 
agrícola necessaria, como não conhecem os meios de tornar a terra pro-
veitosa, preferem o processo rotineiro e mais simples: o que eles fa-
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zem é devasta-la pela derrubada e pela queimada, esterilizando os me-
lhor~s talhos de terra, que abandonam sucessivamente, á medida que 
se vao tornando menos produtivos. 

Mas, ainda outra consequencia dessa situação: é que muitas vezes 
na procura do melhor talho de terras encontram-se dois herdeiros, e como 
a!flbos pretendem ~ mesma terra e t ~ m o mesmo direito, vêm as ques-
toes, as lutas, os od10s perigosos em grande pa rte c as vezes. A divisão 
não e faz , porque a justiça é caríssima; o povo tem medo da justiça, de 
que não fique nos complicados processos, com ad ogados e fôro, o pouco 
que lhe resta e foge, das decisões judiciais. Posso dizer que a justiça, 
da maneira porque é hoje distribuída, embaraça a garantia da proprieda-
de agrícola. 

Como solver este caso? Tornando a justiça barétta. Tornar barata a 
justiça é tornar efetiva a fixa c::Z o do trabalhador ao solo, é resolve r o pro-
blema economico pela agricultura; e é essa uma das preocupações do 
meu governo, objéto mesmo de um projéto que já se di scute no Con-
gresso . 

- De modo que V. Excia. é convencidamente pela divisão da grande 
propriedade? 

- Em termos. Pen so que a divisão tende a fazer-se naturalmente em 
mais ou menos proximo futuro, pelas condições mesmas da lavoura, após 
a extinção do trabalhador escravo. E' o caso dos Estados-Unidos. 

Ha mais a divisão das g randes propriedade pela partilha here-
ditaria. 

Casos ha, entretanto, em que se faz necessario garantir a grande 
propriedade. E ' o fáto de uma g rande fazenda, provida de um certo nu-
mero de aparelhos destinados a beneficiar a produção de uma certa 
á rea. 

Morto o dono, a divisão traz a ruína, porque não se podendo divi-
dir aparelhos que fu nciol}-am harmonicamente, não se podendo dividir a 
agua que move esses aparelhos, não tendo meios um dos herdei ros de 
comprar a parte dos outros , não se aproximando êles c e um acôrdo para a 
exploração da fazenda, fica um com aparelhos inuteis para a capacidade 
de retalhos de terra que lhe coube os 0utros com terra e sem as maqui-
nas precisas para o beneficiam nto. E' a historia da maior parte das fa-
zendas abandonadas e em ruínas que você tem visto aí pelas es-
trad3s. 

- E como fazer? 
-A solução é a liberdade de testar. O pai fi ca com o direito de 

escolher dos filhos o mais capaz e de entregar a êle o futuro da pro-
priedade. 

- Mas isso seria tido como uma ressurreição do morgadio. 
-Não, porque um morgadio é o privilegio do mais velho, do mais 

estupido ás vezes, e aqui é a _seleção do mais apto. Demais, o pai tem 
sempre o sentimento da prole e escolhe o de mais provadas qualidades 
morais a quem possa confiar o conforto dos outros. _ 

Calamo-nos. O D . João Pinheiro cruza alguns minutos a sala, na 
sua atitude habitual de reflexão, em que o enrugar insensível da fronte 
é disfarçado por um sorrisozinho particular. Sentou-se depois proximo 
ao redator d' "O Paiz" e prosseguiu: 
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-A segunda questão da reorg<mização agricola é a educação pro-
fissional do agricultor, e é disto que ternos de cuidar desde logo, como 
uma das mais imediatas necessidades. O grande estorvo da agricultura 
é a ignorancia do agricultor. Estamos hoje tão atrazados corno ha 80 
anos, sobretudo em rnateria de maquinas. O acrricultor em geral não co-
nhece as maquinas rnode nas que melhores serviços lhe podem pr(::star; 
quando as conhece, pela leitura ou por oit iva , não sa e onde elas ~e 
encontram, qual o seu preço de compra, qual o custo da instalação, e 
quando acontece que algum mais empreendedor consegue obter essa. in-
formações, e compra uma maquina dessas, resta para ele a maior difi-
culdade, a de não saber como Elas se assentam. De modo que basta um 
erro de a sentamento , a que~ tão do diametro de uma polia, a em:Jena 
de um eixo, o desnivelamento de uma sapata, para que a maquina não 
funcione como devia, para que não dê o rendimento com que o agri-
culto r contava , e êle abandone por imprestavel uma excelente maquina, 
que fica desmoralisada assim por uma má instalação. A con equencia é 
a vol ta aos processos antigos. que o lavrador fica a con id ~ rar uperio-
res a todas as inovações. A solução para isso, continuou, é a educação 
técnico-agrícola, começando na escola primaria, para o preparo dos ope-
rarias ru rais de amanhã, tudo, até o ensinamento ao proprio lavrador, 
pela constitu ição das pequenas fazendas modelo. Para isso instituirei o 
ensino técnico-primaria, ministrado nas escolas publica de modo con-
creto, sem teorias, paralelamente ao en ino da leitura, da escrita e da 
aritmética. 

O menino da roça ao tempo que aprende a lêr, a es rever e a con-
tar, aprende praticamente todas as coisa que se fazem mist · r para que 
êle seja amanhã um inteligente operaria rural; verá o que é uma maqui-
na agrícola, o que se obtem com ela; ensinar-lhe-ão, não por teoria, 
mas com modelos de maquinas que se armam e desarmam, como se 
pratica na Argentina e nos Estado -Unidos, a ma nei ra pela qual se cons-
trói uma casa , como se arma uma tesoura, como -·e apruma um pé di-
reito; e esse rapazinho, que sái da escola com uma soma de conhecimen-
tos praticas que o arma1n para a luta da vi i a no dia seguinte, aprende, 
insensivelmente, no ensino concreto, que lhe servirá pouco depois, si 
tiver, como sucede na roça , _de construir a propria casa, uma série de 
noções de geometria que não lhe serviriam de nada se lhes fossem dadas 
de modo abstrato, por um ensino teorico . Depois desse, vem o ensino 
técnico~secundario . Este será dado nas pequena fazendas-modelo, de 
que falei ha pouco, fazendas providas de todos os aparelhos aperfeiçoados, 
dirigidas por técnicos experientes, onde se praticarão os novos proces-
sos de cultura e onde completam a sua aprendizagem profissional , rapa-
zinhos de 15 a 17 anos, tirados de preferencia dentre os que demonstra-
ram maior aptidão e aproveitamento nas escolas técnico-primarias. Se-
meadas essas fazendas-modelo por diferentes zonas do Estado , o agri-
cultor dos arredores ali irá, por interesse ou por curiosidade, e não só 
terá pela pratica, pelo exemplo vivo, o conhecimento do que se vóde 
conseguir com os processos adiantados e da maneira pela qual se exer-
citam, como verá a maquina que não conhece, saberá onde se encontra, 
o seu preço, o seu custo de instalação e terá mais, recomendado pela 
propria fazenda, um operaria habil e modico, tirado dos que e fazenda 
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educou, que lhe irá fazer com segurança a montagem que outro se arris~ 
caria a prejudicar. 

-Não resta duvida, concordamos, que d organização é excelente e 
pratica. 

-Meu caro, acentuou o rlr. João Pinheiro, o nosso mal tem sido o 
excesso de teoria. 

Para essas escolas secundarias, continuou, cuido de mandar vir pro~ 
fessores americanos contratados, que servirão até que as proprias esco~ 
las possam fornecer os sem; professores. Resta o ensino técnico supe-
rior e que penso deve ser dado pela União, em secções anexadas ás 
faculdades superiores, especialmente ás escolas de engenharia. 

Nestas mesmo, o ensino precisava revestir~se de uma fórma mais 
pratica como na Alemanha . Aí está, por exemplo, o estudo de maquinas; 
é muito mais proveitoso e simples apresentar um modelo mecanico, que 
mostrar a organização e o funcionamento da maquina, como se faz lá, 
do que estudar no livro e desenhar na pedra o que a maquina deve ser. 
Não se dirá:- «A maquina é assim » d · r~se·á: cA maquina é isto ». 

O Dr. João Pinheiro acendeu demoradamente um cigarro, tirou uma 
fumaça e voltou á sua exposição enquanto, calados, admiramos aquela 
poderosa organização de administrador insurgido contra a rotina da ad~ 
ministração : 

-Como vê V. o problema agrícola está imediatamente ligado ao 
problema da instrução, antes de tudo á técnico~ profissional; um é canse~ 
quencia de outro. E justamente porque a instrução é um fato capital, en~ 
tende que se deve a proteção á inteligencia. Será um dos pontos do meu 
croverno a educação dos rapa:z;es pobres que revelem inteligencia e apti~ 
dão, principalmente os que se 'destacarem nas escolas técnicas. . 

Será isso um premio de seleção; e assim o distinguido na escola pn~ 
maria será mandado para a técnica secundaria, do mesmo modo que 
desta poderão ir, á custa do Estado, estudar nas faculdades superiores, 
na America e na Europa. 

-Magnifico, dissemos . As soluções, em todo o caso, que V. Excia. 
apresenta, contendem, quer com o problema agrícola, quer com o i_ndus-
trial, pe~a sua face de produção; resta, entretanto, uma outra, que e a da 
expansão do consumo, e da colocação dos produtos . _ . 

-Nesta questão penso como toda a gente, que a soluç~o e ;;t pr?-
paganda; simplesmente a propaganda precisa ser pratica e n?s ate hoJe 
só temos feito gastar papel e tinta com uma propaganda teonca. 

Ainda aqui quem nos ensina o modo de fazer é a Alemanha. E' o 
comissario viajante que mostra a mercadoria, qne a expõe, que a leva á 
casa do negociante, que insinua ao que a precisa ou póde comprar, mos~ 
trando~lhe o valor. acentuando-lhe as vantagens de compra, fazendo-a 
adaptar mesmo por uma correspondencia inteligente e ~~va com o p~o
dutor, á vontade ou ás necessidades do consumidor, Ja no acondiCJo~ 
namento, já na propria manufatura. O caixeiro-viajante alemão é o tipo 
para a propaganda. Devo dizer-lhe, antes de terminar es~a palestra, que 
em agricultura sou pela sistematisação das culturas naturais. . 

Não encontro vantagens nessa substituição forçada, que se u~tenta, 
das antigas culturas, prestigiadas, experimentadas por u~a pratica de 
longo tempo, por outras novas, exoticas por vezes, que nao se adaptam 
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aos habitas do lavrador, nem ás necessidades do consumidor. Isso é um 
caso de iniciativa in di vi dual, não de propaganda oficial. 

Não carecemos meu caro, de forçar a cultura de maniçoba e do 
sorgo; o que precisa mos é de ampliar a produção do ~ilho, do arr?z 
do feijão, para nos libertarmos da importação da Argentma e da Indta 
e não pagarmos por alto preço os cereais radicados em nossos costumes 
nacionais. 

Como se está vendo, aventuramos sorrindo o protecionismo de V. 
Excia. vae até as tradições da cultura nacional . . . . . 

-Sim- atalhou sorrindo o illustre administrador- porespmto pra-
tico .. , Devo repetir a V. entretanto que a aparente contradiçã~ entre 
meu liberalismo e o meu protecionismo não existe de fato. Este e todo 
cad tempora• . No caso da proteção aduaneira o que se faz é protege~ 
um organismo em formação, até que ele ganhe f?rça p_a~a lutar por ~~ 
só que os mais desenvolvidos que eles; no do ensmo oficial, se o_ prati-
co, é porque o particular não o faz. A iniciativa oficial, ao contra_no, s:r-
virá para incitar pelo exemplo o empreendimento dos outros. Fora dis-
so, sou por todas as liberdades, desde a espiritual até a do t_rabalho. Sou 
pela ampla liberdade do ensino, pela ampla toleranc1a mesmo dos 
equiparados, apenas fiscalizados por um sevéro exam_e _ do~ alu_nos que 
carecessem do titulo oficial. Sou contra todos os pnvilegws, mclustve 
o de zona, nas estradas de ferro. A concurrencia faz o aperfeiçoamen-
to e a seleção. 

Quanto ao meu programa na questão agrícola-industrial, V. ~ conh~
ce já: proteção á industria principalmente á agrícola, A educaçao_ t~c~I
co profissional pela escola primaria e pela fazenda model9; . constitutçao 
do operaria rural, educação agrícola do lavrador, proteça~ _a grande pr~~ 
priedade pela liberdade de testar. Creio, meu caro, que Ja tem o sufi-
ciente para a sua curiosidade ... 

O dr. João Pinheiro atirou fóra a ponta do cigarro e levantou~se. 
Insistimos ffinda: 
-E o resto? 
-V. deve estar fatigado, respondeu, e eu não deixo de o estar um pouco. 
Dir-lhe-ei o resto depois... _ . . 
Olha, disse, estendendo~nós as mãos, venha amanha Jantar comigo; 

somos bons camaradas e eu não ·furarei» o seu jornal. 
Despedimo-nos aguardando a exposição, no outro dia, d_e suas idéas 

sobre o problema da mineração, Saímos e ainda na rua, sentim9s a sen-
sação, poucas vezes tão vivamente sentida, de ter apertado amao de um 
homem, na acepção forte da inteligencia e de vontade. 

O Novo Govêrno de Minas 
A SEGUNDA ENTREVISTA COM O DR. JOÃO PINHEIRO- AS 

COLONIAS-MODf:LO. -0 TRABALHO AGRICOLA NAS_ FAZENDAS 
-O PROBLEMA DA MINERAÇÃO- A DESAPROPRIAÇAO PQR UTI-
LIDADE PÚBLICA-A EXPLORAÇÃO DO FERRO-AQUESTAODOS 
TRANSPORTES- O ERRO DAS ESTRADAS DE FERRO. 

Quando, no dia imediato ao do primeiro cinterview• o :epre~ent~
te d' " O Paiz" chegou ao palacio presidencial, o dr. Joao Pmhe1ro 
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recebeu-o com a afavel simplicidade do costume, traço vivo da índole 
mineira, que a passagem pelas posições de mando não conseguira mo-
dificar. 

- Estamos na hora, disse-nos, vamos jantar. 
A família do illustre administrador não se transferira ainda para o 

palacio; de modo que, nesse jantar intimo, de uma simplicidade de lar 
democratico, a conversação correu livremente sobre breves coisas de ad-
ministração e de política entre o chefe do Estado e o jornalista, tendo 
como assistente um auxiliar de gabinete, o terceiro conviva daquela 
mêsa. O Dr. João Pinheiro tocou rapidamente, com o seu modo incisi-
vo de falar, as idéas, os projetos os esboços de sua atividade do futuro, 
as medidas em que confiava os programas que havia traçado já ; mas foi 
só ao terminar o repasto, quando o dr. João Pinheiro aludiu ás colonias-
modêlo, que ideára, que ia por em pratica muito breve, para as quais 
havia determinado já o primeiro ponto de instalação, em Sete-Lagôas, 
que no ~ animamos a pedir ao Presidente de Minas .a explanação precisa 
e ampla dessas idéas. 

Estavamos no café. O dr. João Pinheiro acendeu um cigarro minei-
ro de palha, e encetou a exposição desejada. 

- A questão da colonisação, disse, de,; e ocupar imediatamente a 
atenção do govêrno do Estado, ligada como está ao problema da reor-
ganisação agrícola. Tenho ideado já o tipo da colonia qu~ pretendo 
estabelecer aqui. Como você verá, é o mais simple e prat1co. 

O dr. João Pinheiro tomou de um movei proximo uma folha de pa-
pel e pegando em um lapis, traçqu o squema da colonia. 

Aqui está o lote destinado a cada colono, e que deve ter 25 hecta-
res. No centro do lote faço construir a casa do colono e junto dela o 
paiol e o chiqueiro. O pasto estende-se deste lado, vindo terminar junto 
á casa; de te outro está o terreno de cultura, ficando ainda um trato 
de terra de reserva ao colôno. Este chega, encontrando a casa fe ita, 
o chiqueiro construído, o pa to determinado, e junto á casa os instru-
mentos precisos para o seu trabalho agrícola . . . . 

Não seria melhor - interrogamos - deixar ao colono a liber-
dade de fazer a casa a seu aeito e como lhe conviesse, conforme se tem I ito ? 
- Não. Além do fato e~sencial de que o imigrante chega sem dinhei-
ro, o colono perderia nesse trabalho uma grande parte de seu t ~po, 
não conhecendo nada da te rra, tendo de procurar quem lhe constrmsse 
a casa não sabendo o preço do material e da mão de obra, expondo-se 
a ser ~xplorado pelos outros. Como faço, não. Eu liberto o colono do 
onus de uma despesa difícil, do onus de procurar o trabalhador e con-
tratar a obra, do onus de procurar a melhor situação da casa, e da de-
pendencias da lavoura, do onus de um logro possível; liberto-o da 
perda, da exploração. Ele chega, só tendo o onus de. começa_r a tra-
balhar, porque a distribuição do lote obedeceu a um cuidado ngoroso, 
e a situação da casa foi estudada convenientemente;. as terras de cul-
tura, de pasto e o capoeirão de reserva foram determmados por um co-
nhecimento exato das suas condições, tendo sido a terra de cultura ana-
lisada quimicamente e estabelecida qual a compe~saçã? a da r-lhe_ p_or 
meio dos adubos cientificamente determinados. Alem disso, a admmts-
tração da colonia encarrega-se de instruir ao colono que chega quais as 
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culturas do país, os processos adaptados ao meio, os produtos de maior 
venda, e quais os seus resultados, as culturas favoraveis á terra do seu 
lote, e o meio de compensar as perdas ou falhas dessa terra. Por ou-
tro lado, a disposição do chiqueiro e do pasto obedece tambem a uma 
razão pratica, poupando ao colono o trabalho de afastar-se de sua 
casa para vigiar um e outro. Ele não precisa sair para campear seus 
animais, porque o bebedouro do pasto é colocado perto da casa 
e o colono da janela ve os animais quando eles vem beber ao meio 
dia e á tarde. 

A questão da agua dentro do lote- continúou o dr. João Pinheiro 
-é uma questão essencial. Eu procurei resolve-la por meio de poços 
artesianos, para os quais já estão em Miguel Burnier os tubos e a ma-
quina de perfuração. 

Vou breve á Sete-Lagõas verificar si ali, nos terrenos destinados á 
colonia se encontram poços jorrantes; mas como não se encontram sem-
pre os poços jorrantes, no lugar onde não puder ser obtida a agua por 
esse meio, eu a obtenho por meiw de moinho de vento, como se em-
prega para a drenagem do sub-sólo. A agua obtida é posta perto da 
casa, onde, como disse, é tambem construido o bebedouro; do bebe-
douro é ela canalizada para o chiqueiro, passa por dentro dele e 
saj do outro lado, indo, di stribuída em rêgos, fazer a irrigação da 
lavoura. 

Eis aí determinados e resolvidos pelo Estado, os diversos proble-
mas da instalação do colono. Conhece alguma cousa mais simples? 

- Até aqui não conhecemos melhor, dissemos. 
- Uma vez instalado o colono, ele torna-se, em cinco anos, pro-

prietario do lote, pagando-o ao Estado, «in natura ", com uma parte de 
sua produção, que a administração da colonia recebe e vende. E' como 
vê, um verdadeiro regimen ele parceria, que facilita ao lavrador a ques-
tão do dinheiro, em especies, mas uma parceria especial, com amorti-
zação do pagammto para a propriedade do lote. A administração por 
sua vez, encarrega-se, si o colono quisér, de vender o restante de sua 
produção, libertando assim o que ainda mal conhece o país do onus 
de ir colocar o produto e do perigo de ser prejudicado na venda. 

- Como providencia, é completo. 
- A casa da administração, disse ainda o dr. João Pinheiro, fica 

ao centro da colonia e além dos maquini mos destinados a beneficiar 
a produção da colonia, e que o colono não póde manter no seu lote, 
tem uma pequena mão de serra destinada a fazer a caixas para acon-
dicionar as batatas e uma tanoaria para construir os pipotes em que 
deve ser acondicionado o toucinho, á maneira do que vem dos Estados-
Unidos. 

Porque, é preciso dizer, uma das causas da desvalorização do nos-
so toucinho é o acondicionamento em jacás que o não resguardam con-
venientemente contra as intemperies, e fazem com que se deteriore cêdo, 
não resistindo o tempo que resiste o toucinho americano. 

Fóra disso, a administração fornecerá ainda ao colono o adubo qw-
_mico, necessario ás suas terras, de acôrdo com a analise cientifica-
mente feita. 
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- Em questão de colonia, já não é sómente uma organização pra-
tica; é uma organização cientifica. 

- E' isso mesmo-, redarguiu o insigne administrador, com sua 
maneira peculiar de acentuar as coisas - e tem de ser assim mesmo. 

Essa colonia - continuou - que considero a colonia modêlo, pen-
so que seria o tipo a adotar pela maioria de nossos agricultores, como 
o meio de corrigir as dificuldades que premem uma parte da grande 
lavoura, colocada, já o disse, em uma situação especial, depois de ex-
tinto o trabalhador escravo. Porque, é preciso dizer, a crise do fa-
zendeiro não é sómente a baixa do café, é a impraticabilidade da la-
voura com o trabalhador assalariado, que não póde ser fiscalizado, que 
não trabalha para outrem com o amôr, o esfôrço, a regularidade com 
que trabalha para si, e cuja soma de produção não compensa os onus 
do salario. Ha uma grande diferença entre o operario manufatureiro, 
limitado numa fabrica, e a quem se determina o numero de objétos ou 
de metros de tecido que póde produzir, e pelos quais recebe, e o tra-
balhador rural, ao ar livre, a quem não se póde determinar o nu-
mero, a força, a profundidade das enxadadas que deve dar, nem _a 
quantidade de produção a conseguir, e que recebe a mesma paga seJa 
qual fôr o resultado da lavoura. 

Vê V. que, nessas condições, o prejuízo do fazendeiro é sensível, 
na maioria dos casos. Não é só a baixa do café, repito, o fator das dificulda-
des. Vi na minha viagem á «Mata,., no Alto-Jequitibá, no Manhuassú, uma 
colonia suissa prosperrima, quando os fazendeiros da zona se ressentiam 
da crise. Esses colonos, cultivadores de café, tinham vindo para o Bra-
sil sem vintem, mais o caso é que êles e a familia inteira trabalhavam 
para si, e o grande agricultor está na contigencia do trabalhador ex-
tranho. 

Nesta situação, continuou o dr. João Pinheiro. acredito que o meu 
tipo de colonia prestaria inegaveis serviços a um dado numero de agri-
cultores. Ele mesmo coloniza a fazenda, determina os lotes, entre-
meando em cada dois lotes de colonos um terceiro que reserva para 
si, que será valorizado pela prosperidade dos outros dois e que éle 
venderá depois, si o quiser, por alto preço, quando não o proferir la-
vrar pelo sistema de parceria. 

- Mas não acredita V . Excia., que a divisão da grande lavoura 
se tenha de fazer de todo modo? 

- A divisão da propriedade agrícola tem de vir, pelo menos em 
uma parte dêla, penso, como nos Estados-Unidos, não por uma inter-
venção forçada, mas pelas condições novas do trabalho, pelo aumen-
to da população, pela concorrencia economica. E' uma questão de 
futuro. 

No presente ha dois fatores eventuais de desagregação: a execu-
ção hipotecaria e a morte do grande proprietario. No primeiro caso, a 
fazenda é retalhada, como já se dá, para estabelecer o colono ; no se-
gundo, a morte do chefe traz a divisão pelos herdeiros, divisão que 
se repete em cada ramo da família em que o chefe vai desapare-
cendo. 

Nos Estados-Unidos, onde a colonização, a concurrencia modifica-
ram as formulas de trabalho, o grande proprietario agrícola não existe 
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de fato; o que ha são grandes empresas que adquirem granliles exten-
sões de terra e as colonizam, retalhando-as, e tendo do colono as van-
tagens de um contrato agrícola. Não são fazendas propriamente ; são 
colonias sob regimen particular. 

O dr. João Pinheiro parou um pouco, voltando insensivelmente á 
sua atitude de reflexão; depois levantou-se, jogou fóra o cigarro apa-
gado e passou adiante. 

Agora a questão da mineração. A situação das minas no Brasil é 
identica á do Mexico. Lá, corno aqui, fez-se de começo a exploração de 
aluvião, a extração do ouro facil, que não exigia mais do que a bateia 
e a lavagem, caindo as minas em abandono á medida que esse 
ouro desaparecia e se tornava precisa a intervenção dos processos 
mecanicos que o explorador daquéla época não podia empregar. 

A mineração teve uma parada; mas o que se deu é que êsses mi-
neradores estabeleceram uma propriedade que veiu até hoje cpro indivi-
so » ás mãos dos donos atuais ou de donos contestados, pessoas que 
não exploram as minas, que não as podem explorar industrialmente, 
mas que criam a maior re!" istf"ncia a t{)da tentativa de exploração por 
outrem e supoem dever exigir pela terra inutil para êles um preço que re-
presenta, ás vezes, urna soma maior do que o lucro que a nova empre-
sa poderia f.rar da mineração dêsses terrenos. Vêm dai os embara-
ços, as questões interminaveis, o impecilho ao ressurgimento da indus-
tria extrativa das minas, as lutas sanguinolentas, quando não o desfaleci-
mento das empresas e a volta da mina á sua esterilidade, com a anu-
lação de todos os esforços do Estado; vem a eterna questão dos condo-
minos e confrontantes; enfim toda a serie de dissabôres que V. co-
conhece. 

- Mas não ha solução oficial para isso 7 
- H a, a solução que deu o Mexi co; pela desapropriação por uti 

lidade pública de todo o terreno nessas condições, desde que uma em-
presa ofereça as garantias da sua exploração. Lá- desde que uma em-
presa deposite nos cofres do Estado uma determinada soma destinada 
a garantir a lisura e a execução do empreendimento, éla passa a ter o 
direito de desapropriação dos terrenos, garantidos os interesses do pos-
suidor pelos processos de avaliação. 

- Mas isso séria considerado aqui um ataq· te ao direito de pro-
priedade. 

-E' a objeção que se levanta em geral redar'Juiu o Dr. João Pinhei-
ro, mas que não tem base solida. Uma estrada de ferro é uma industria 
como outra qualquer e, no entretanto, tem o direito de desapropiar as 
terras e benfeitorias que estão no seu traçado. Uma mineração é uma 
industria, mas que tem igualmente a utilidade de valorização de rique-
zas que só podem ser fecundas por esse meio e que um outro retem 
caprichosamente, privando a colectividade dos beneficios que resultam 
do exercício dessa industria. Demais, a propriedade do sub-solo no Bra-
sil, é uma propriedade condicional. No antigo regimen ela pertencia ao 
Estado, que o concedia ao particular sob a condição, justamente, de 
explora-lo, de faze-lo frutificar; a republica fez ao particular doação 
desse sub-solo, foi uma outorga, mas fê-lo condicionalmente; o texto 
constitucional declara que o sub-solo passa a pertencer ao dono do ., 

l 
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solo, mas com as limitações que forem estabelecidas em lei . As limi-
tações que a lei terá de estabelecer são precisamente as que se opõe a 
que esse ou esses proprietarios a quem foi fei ta uma doação generosa, 
esterilisem por ignorancia ou capricho, esse dom, furtando ao Estado e 
ao pais uma soma de força economica, que deriva da exploração des-
sas riquezas. Eis aí V. o fato da mineração pela face jurídica. 

Temos agora, continuou, a questão pelo lado técnico. O ouro no 
Brasil se apresenta em geral, como no Transwaal e mesmo no Mexico, 
em minas de bucho . .. 

- Que vem a ser isso de minas de bucho? não pudemos dei-
xar de inquirir, com a curiosidade natural de jornalista, que deve saber 
tudo . 

-A mina de bucho que é formação comum de nossas minas, é 
aquela em que o veeiro é irregular, inconstante, formando uma linha 
interrompida de depositas vivos, de maior ou menor percentagem de 
ouro, entremeada de rochas pobres quasi sem ouro. O mineiro que é 
o brigado a seguir o veeiro, sujeito ás alternativas da mina, dá, na sua 
giria carateristica a essa serie interrompida o nome de "rasaria"; se 
ele está no seguimento da rocha pobre, está na "linha"; se apresenta 
um deposito de certo vulto, está em um "padre-nosso"; se cai no de-
posito grande alcançou a "ave-maria". Uma ave-maria é uma sorte 
grande mas desde que caem na "linha" a usina que apenes trabalha 
uma lavra sua, sofre as consequencias de um grande custeio para um 
rendimento quasi nulo . . . · 

- Não resta duvida que os sertanejos teem coisas interes-
santes. 

-Sabido o que é a mina de bucho, é facil ver a impossibilidade 
da exploração dessas minas· por pequenas usinas, sujeitas na sua econo-
mia, á inconstancia dos veeiros. A solução é, nestas condições, a mes-
ma do Mexico e do Transwaal: é o estabelecimento de grandes usi-
nas centrais, instaladas em uma vasta bacia aurífera, as quais farão a 
extração do ouro das rochas das diferentes lavras estabelecendo pelo 
concurso de minerios de diversas percentagens, compensados pelos aca-
sos mesmos da mineração, o equilibrio de rendimento industrial necessario 
á manutenção da usina. 

- E' mal comparando, dissemos, uma especie de engenho cen-
tral. 

- E' isso mesmo, o símile é exato. A usina recebe minerios de 
diversos, trabalha-os e, como em uma das minas estarão no "padre-nos-
so", enquanto em outra estarão na "linha" ou na a ave·maria", a usina 
central mantem-se por uma percentagem igual de extração, ao passo 
que os possuidores das lavras não sofrem as consequenc.ias de uma 
instalação custosa ás voltas com a crise proveniente da baixa de pro-
dução. 

A face administrativa do problema da mineração exige ainda uma 
medida importante, insistiu o Dr. João Pinheiro ; é o estabelecimento 
em Londres de um escritorio oficial de informações, onde se encontrem 
as amostras das minas a explorar, a analíse quantitativa do minerio, a situa-
ção das minas em relação á distancia das linhas de transporte, as suas 
condições de prosperidade e de exploração, etc. Aí o comprador sa-
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berá autenticada pela fé oficial, o que é a mina onde se acha, quais 
as facilidades de trabalho e de exportação, se ha embaraços de proprie-
dade e qual o valor real da lavra. Por esse modo se evitará o dolo 
de intermediarias nem sempre escrupulosos, que fraudam, não raro, os 
capitais que pretendem empregar-se na mineração do Brasil, afu-
gentando-os pelo receio de logro e pela desmoralização do negocio .. . 

-Mas ha então, interrompemos alguem nesses sertões brasilicos capaz 
de lograr um honrado capitalista da "City", desejoso de aumentar s ~us ca-
pitais no Brasil? 

O Dr. João Pinheiro sorriu admirado do nosso espanto. 
-Não é caso raro. Ha quem tenha a habilidade de fazer ouro abundan-

te onde êle existiu sempre em proporções muito esquivas; compra uma 
quantidade de ouro, mistura-o com arte na terra e leva o inglês a vêr 
a mina que pretende vender. E' uma mina, no rigor da frase, para 
inglês vêr. O comprador vai, vê o ouro de fato, leva a terra para ana-
líse e verifica uma excelente percentagem, em uma analise seriamente 
feita; convencido do magni · o negocio, compra a mina, passa o di-
nheiro e, quando vai explorar-se a lavra, reconhece que o ouro existen-
te nela é muito problematico, porque o que ele vira fora ali posto para 
inglês vêr. 

O escritorio de informações, continuou, evita a exploração do in-
glês, não só pelo nacional, como pelo proprio inglês porque a maior 
parte das vezes quem explora o capitalista é o intermediaria, que pre-
conisa a excelencia da mina, que lhe apresenta amostras engenhosas, 
que arranja a compra e que, uma vez metido no bolso o preço da 
comissão ou da reverrda, faz-se ao largo, deixando o comprador a pro-
curar um ouro que não lhe dá nem para o que pagou ao pouco liso ne-
gociador. 

O escritorio evita isso ; e, além as informações completas, de 
cunho oficial, que dá asa pretendentes faz acompanhar a estes, uma 
vez chegadm: ao Brasil, por engenheiro do Estado, profissionais com-
petentes que levam o comprador á mina, que acompanham as ultimas 
analises, que garantem finalmente a lisura do negocio. 

E' preciso dizer entretanto, que apezar da nossa riqueza em ouro. 
a maior riqueza em mineração no Brasil não está nele. A grande 
riqueza está nos minerios brutos que podemos exportar, o ferro, por 
exemplo. 

-E o manganês, acrescentamos. 
-Não falo no manganês porque este já está sendo regularmente 

explorado; refiro-me ao ferro antes de tudo. Nós temos o ferro em 
uma abundancia inumeravel, temos verdadeiras montanhas de ferro; o 
problema para nós seria, em verdade, explorar a serra da Piedade e a 
serra do Curral. 

Em riqueza de minerio o nosso ferro é o melhor do mundo, en-
quanto os melhores ferros americanos dão, com grande satisfação do 
industrial, uma percentagem de 54° I 0 , o nosso dá 80° I 0 sem um traço 
de fosfo ro. O representante de uma poderosa usina de ferro no Cana-
dá, que esteve á pouco comigo em Caethé, ficou entusiasmado vendo 
um pedaço de nossa "jacutinga". 
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A exportação do ferro bruto- insistiu- seria uma riqueza supe-
rior á do ouro. Porque não se exporta? Pela alta tarifa das estradas 
de ferro. 

Enquanto na America do Norte os fretes ferroviarios resol-
veram, na mesma distancia , a questão do transporte barato e de facil 
exportação do minerio, no Bra il as estradas de ferro inutilisam toda 
a tentativa nesse genero pelo frete elevadissimo. E por que aqui 
os fretes são altos? Porque as nossas estradas estão erradas. 

- Erradas? não nos pudemos conter que não perguntassemos. 
-Sim, erradas. Nos Estados-Unidos a construção de uma estrada 

de ferro é um fato industrial, encarado industrialmente, e o traçado, o 
material rodante, todas as coisas que contendcm com o resultado 
a tirar dela são estudadas, no sentido de produzir um transporte mais 
barato, com vantangens para o publico e consequentemente proveito 
para a estrada. O seu leito é objeto de estudo continuo, de cons-
tantes modificações no sentido de se obter uma tração mais facil, um 
dispendio menor de tempo e ele combustível; os seus carros são aper-
feiçoados no intuito de se lhes diminuir o peso morto em beneficio da 
capacidade · de carga; todo o empenho da administração está em con-
seguir um trafego mais favoravel com um aproveitamento maior. Aqui, 
enquanto gastamos dinheiro com o aformoseamento das estações, a es-
trada permanece no que era quando foi traçada; conservamos os nos-
sos carros de mercadorias com um peso morto extraordinario, em pre-
juízo da capacidade de transporte e de preço de tração quando os ame-
ricanos substituíram os seus por outros de lamina de aço, muito resis-
tentes e de peso infinitamente menor, carregando mais e mais barato: 
portanto, o nosso trafego continúa a ser feito com· maior dispendio e me-
nor aproveitamento. 

-O Dr. João Pinheiro levantou-se, acendeu novo cigarro, deu 
alguns passos na sala e, voltando-se concluiu : 

-De resto, esta questão, toda de ordem industrial de transportes, 
tem um exemplo característico na "Oéste de Minas". Toda a gente 
sabe que a Oéste atravessa uma das zonas mais ricas do territorio de 
Mina:;, e, no entanto, a Oéste fez daquilo um deserto. Como ? dirá. 
Impedino pela alta tarifa a colonização e o povoamento daquela zona. 

Ninguem se vai meter em um deserto para trabalhar ali uni-
camente para comer o que planta; vai para prosperar nele. Ora, 
desde que a tarifa proíbe a exportação e anula o trabalho, é claro que 
a terra ficará despovôada e improdutiva. Da-se ali um circulo vicioso 
o lavrador queixa-se ele que a tarifa mata a produção e a estrada afir-
ma, por sua vez, que não póde baixar a tarifa porque a produção 
não compensa, de modo que não se eleva a produção porque 
a tarifa não baixa, e não se baixa a tarifa porque não ha prodt:.ção. 

Isto deriva ainda da ausencia de compreensão industrial das nos-
sas estradas. Na America do Norte, quando se atiraram as estradas 
de ferro para o deserto, as companhias tiveram a noção exata de que 
deviam sacrificar um pouco os lucros do presente para tirar a compen-
sação no dia seguinte, isto é, que a elas cabia fazer, para a propria 
prosperidade futura, o povôamento daquela zona; e elas transportaram 
de graça o colono, transportaram os instrumentos agrícolas, facilitaram 
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a exportação do produto por uma tarifa protetora; e o resultado foi. o 
povoamento rapido, o espantoso desenvolvimento do Far-West, a sene 
de cidades magníficas erguidas milagrosamente em meia duzia de anos 
e a farta compensação que as companhias tiraram do prejuízo calcula-
do dos primeiros tenwos. Entre nós, faz-se justamente o contrario. 
Eis ai meu caro, disse o energico lutador, porque não se faz a expor-
tação do ferro. Tenho fé, entretanto, de que essas coisas passam, como 
tantas outras erradas ou rotineiras que tiveram o seu tempo e estão pas-
sando . .. Olhe, vamos para o terraço que ficamos melhor. 

Atravessamos o curto vestíbulo do palacio e o salão de honra. 
Quando chegamos no terraço, o sol iluminava fortemente a cidade, 

que desenrolava a sua policromia ridente pelas formosas colinas do 
antigo Curral Del-Rei. 

-Veja, disse-nos ainda o Dr. João Pinheiro, alguem diria que Belo-
Horizonte seria isso que aí está? Pois tudo é assim . .• E' preciso pro-
pagar, persistir, confiar. E nisto, meu amigo, estou com o Dr. Affonso 
Penna, de quem V. me lembrava ha pouco uma frase de discurso de 
viagem; quando os homens orno ele, encarecidos pela experiencia e 
pelas lutas, comiam fortemente no futuro, da nossa terra, não somos os 
moços que temos o direito de descrer . .. 

Meia hora depois o representante d' "O Paiz" despedia-se trazendo as 
notas desse "interview" , ultimas e quiçá melhores écos da posse pre-
sidencial. 

Agradecimento 

O Sr. Israel Pinheiro :-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA. GUAR.ANY :-Tem a palavra o sr. Cons. 

Israel Pinheiro. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Desejo apenas dizer uma palavra de 

agradecimentc ao meu nobre colega, Sr. Socrates Alvim, pela homena-
gem que acaba de prestar á memoria de meu falecido pai ... 

O SR SOCRATES ALVIM:-Muito justa. (Apoiados gerais). 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : ... -e ao mesmo tempo felicita-lo pelo 

brilhantismo com que expressou o seu pensamento. (Mui to bem!). 
O SR. P. MATTA MACHADO :-Porque, êle é filiado á mesma es-

cola politica de João Pinheiro. 
O SR. NORONHA GUARANY :-A escola do trabalho, fundada pelo 

grande republicano João Pinheiro. 
O SR. P . MATTA MACHADO :-Ele é iniciado na política sagra-

da do trabalho. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Noronha Guarany :-Sobre a peça n. 184, apresento o 
seguinte parecer (lê) : 
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Parecer n. 170 
Abertura de m·edito p ara pagamento de adicionais a dive'rsos 

f uncionarias publicas 

(PEÇA N. 184) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vista 
o oficio n. 23, de 30 de março do corrente ano, do Sr. Secretario da 
Educação e Saude-Publica, em que pede a abertura de um credito es-
pecial de 13:043$024 para pagamento de adicionais a varios funciona-
rios constante da relação que acompanha o processo que constitue a peça 
n. 184, como esteja provado do mesmo processo que tais funcionarias 
contam mais de trinta anos de exercício nos termos da lei n. 425, de 
1906, é de parecer seja autorizada a abertura do referido credito dentro 
das possibilidades do Tesouro. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em Belo-Horizonte, 25 de abril de 1933.-Noronha Guarany, 
relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
Conselheiros. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer ao Sr. 
Secretario da Educação. 

2.a parte da ordem do dia 

Credito para a reali zação d~ se·rviços neces. arios ao perfeito f~tn
cionamento da USINA DE ALCOOL MOTOR DE MAN-
DIOCA EM DIVINOPOLIS. 

(PEÇA N. 186) 

O Sr. Noronha Guarany :-Vai continuar a discussão da peça 
n. 186, sobre a abertura de um credito especial para ocorrer a despe-
sas com serviços complementares e imprescindíveis ao p rfeito funcio-
namento da Usina de Alcool-Motor de Mandioca, em Divinopolis . 

Tem a palavra o senhor 2.0 revisor, Conselheiro Israel Pinheiro, 
que requereu adiamento, para hoje, da discussão da materia . 

O Sr. Israel Pinheiro :-Conforme expuz aos Srs. Conselhei-
ros, quando na sessão passada pedia vista da peça n. 0 186, eu desejava 
colher alguns dados necessarios ao esclarecimento de certos pontos da 
minuciosa exposição do ilustre diretor da Usina de Alcool-Motor de Di-
vinopolis, ao Sr. Secretario da Agricultura , justificando o pedido de cre-
dito de 667:280$000 para terminar as instalações e outras despesas ne-
cessarias ao funcionamento da Usina com toda a sua capacidade de 
produção. 

Sempre fui partidario de um plano geral em que o Estado tomasse 
a iniciativa de estabelecimento de industrias novas que pelas suas con-
dições especiais não seduzisse a prjmeira vista as iniciativas partícula-
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res. O Estado não se tornaria industrial, o que está plenamente prova-
do ser contra indicado, mas com as facilidades de que dispõe em capi-
tal e outras condições, apenas estabelecia essas industrias e logo que 
entrassem em funcionamento as transferiria por venda a particulares que 
as explorariam com muito maior eficiencia, trazendo ao E tado benefi-
cios indiretos avultados. 

Essas iniciativas deverão de preferencia ser tomadas no caso das 
industrias que aproveitam os produtos da lavoura e da pecuaria ou que 
utilisem materias primas características do nosso Estado. 

O caso da Usina de Divinopolis está compreendido justamente neste 
plano geral de uma industria que transforma um produto da lavoura. 

Em tese portanto nada mais justificavel do que a iniciativa gover-
namental ao estabelecer a dita Usina. 

Vejamos agora depois das primeiras experiencias minuciosamente 
relatadas pelo seu ilustre diretor Dr . Gravatá, se essa industria apre-
senta as condições economicas necessarias para resolver o problema 
em vista do alcool-motor, permitindo com facilidade a sua transferen-
cia a uma companhia particular e o estabelecimento de outras no 
Estado. 

Neste ponto é que me surgiram duvidas quanto a cultUra da man-
dioca e ao custo do alcool em relacão ao seu concorrente de cana ba-
seado nos dados da exposicão inciÚsa no processo. 

Para produzir um litro de alcool são necessarios 6 quilos de man-
dioca. O Dr. Diretor da Usina estabelece a base de 2,5 quilos por pé 
ou sejam 112 toneladas por alqueire mineiro (48.480m2). Esta base é 
razoavel em terras boas de derrubada como se verificou nas plantações 
experimentais de Moreira Cesar (norte de S. Paulo) que produziram de 
60.000 quilos em terras fracas a 120.000 em terras de primeira quali-
dade na base de 1 alqueire mineiro . 

O SR. SOCRATES ALVIM :-E' uma base pessimista. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Existem na verdade produções excep-

cionais mas que não podem ser tomadas como base de calculo prin-
cipalmente aqui nEsta zona de Minas. Assim por exemplo em Duri-
nhos e Ipaussú nas celebres terras que se extendem nas divisas de S. 
Paulo com Paraná conseguiu-se a produção fantastica e a maior até hoje 
verificada de 40.000 quilos por hectare ou sejam quasi 200 toneladas 
por alqueire mineiro. 

Admitamos pois a base esperada de 112 toneladas por alqueire e 
teremos que serão necessarios para a Usina com a produção de.. . . . . 
1.200.000 litros de alcool de 7.200 toneladas de mandioca ou sejam 70 
alqueires de cultura em derrubadas. Tendo em vista o Ciclo vegetati-
vo da mandioca ser de dois anos, essa area passará a 140 alqueires 
de cultura para satisfazer. a necessidade de consumo da Usina. Cultu-
ra em terra de derrubada e de boa qualidade. 

Consideremos, por outro lado, que a mandioca é de todas as cul-
turas uma das mais vorazes, esgotando rapidamente o melhor terreno, 
e para isso basta notar que com a produção adotada, de cada alquei-
re serão retirados pela mandioca 560 quilos de potassa, 180 quilos 
de azoto, 104 quilos de acido fosforico e 72 quilos de cal, em cada 
colheita. 
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O SR. SOCRATES ALVIM :-Nas terras a que V. Excia. se refe-
re o caldo é raro. As terras roxas são geralmente pobres em cal. 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 enfraque i!T~n i o da terra é mais pela 
retirada do azoto e do fosforo. Aliás, a cal é ü .--;ue tem menor impor-
tancia. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Tem muito importancia. Tem a função 
de solubilisar os elementos organicos, em geral de reação acida e entra 
na constituição do vegetal. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Consideremos mais q •e não se conse-
guiu até hoje determinar qual o adubo químico mais conveniente á man-
dioca, verificando-se no entanto ser indispensavel uma quantidade 
avultada de chumus », o que torna impossível uma adubação economica 
artificial. 

A adubação natural pelo reflorestamento, além de exigir longo prazo, 
não se realizará pelo esgotamento em que ficarão as terras depois das 
colheitas sucessivas. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Mas a mandioca explora um cubo mui-
to reduzido do sólo, ao passo que a floresta, com seu sistema radicular 
penetréillte, vai explorar camadas profundas e virgens . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Mas para isso tem de atravessar a ca-
mada superficial que está esgotada. 

O SR. SOCRA TES AL VIM:-Que é pequena. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Pequena não, porque ha uma endos-

mose. 
Devo ponderar ao meu colega que relativamente ao esgotamento do 

terreno não se trata somente de informações teoricas. Obtive essas in-
formações dos que plantam man_dioca em meu município e são todos 
uuanimes em declarar que o terreno onde se planta mandioca, quatro 
anos depois não dá mais nada . 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Não dará mandioca; entretanto, de acôr-
do com a lei de rotação das culturas, poderá dar outras plantas. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Com a retirada do adubo do fosforo qual 
a vegetação que póde dar? 

Depois, o meu colega sabe que um pé de mandioca para dar ~dois 
quilos e meio desse produto, aprofunda-se muito. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-A mandioca de cultura dá raizes su-
perficialmente, sendo frequente observar-se o fendil hamento da superfí-
cie do sólo junto dos pés de mandioca. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Esses casos a que me refiro sobre a 
mandioca são todos conhecidos por quem planta esse produto; o terreno 
em que a mandioca é plantada, depois de um certo numero de anos fica 
completamente esgotado. 

Conclue-se, pois, que para o abastecimento da pequena Usina de Di-
vinopolis serão necessarios cem alqueires mais ou menos de derrobadas 
em terras bôas, de quatro em quatro anos. Impossível se torna, por-
tanto, o cultivo permanente na mesma zona, nas proximidades da Usina. 
O custo do produto estará sujeito a um acrescimo constante na propor-
ção das distancias das culturas . Aliás, essa experiencia já foi feita em 
1875 na fazenda do Barão Homem de Mello, em Ipiranga, no norte de 
São-Paulo. Ai se estabeleceu uma grande cultura de mandioca, fabrican-
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do-se, em larga escala, além da farinha, amido de primeira qualidade, 
que foi exportado com vantagem para a Alemanha. Em 1881, seis anos 
depois, o rendimento da cultura caiu espantosamente e a plantação foi 
abandonada. 

Imaginemos agora, em vez da pequena Usina de Divinopolis, uma 
outra capaz de fornecer unicamente ao consumo da Capital do Estado os 
10.000.000 de litros. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Acho que a Usina poderá fornecer para 
todo o consumo do Estado . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Haverá vantagens, para se fabricar . · . · 
50.000.000 de litros de alcool motor para o consumo do Estado, em se 
sacrificar 5.000 alqueires de terras em derrobadas? 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Conheço a fazenda do Sr. Dolabela Por-
tela, que tem 50.000 alqueires de terras. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Para quanto tempo daria? 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Para dez anos, segundo os calculos de 

V. Excia. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Depois, temos que considerar a distan-

cia em que a fazenda está dos meios de transporte. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Perfeitamente. 
O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 transporte seria faci1 enquanto se ti-

vesse o produto á beira da estrada, mas no fim dos 50 mil alqueires já 
haveria uma distancia de 5 a 6 leguas. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-No Estado do Rio, a estrada de ferro 
Leopoldina tem tarifas especiais para a cana de açucar. Por esse motivo 
a exploração da cana tem se desenvolvido muito naquele Estado. 

O SR. ISRAEl:. PINHEIRO:-Então, vamos fazer como está fazendo 
o Sr. Dolabela Portela-produzir alcool de cana. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-0 alcool de cana, nos engenhos de 
açucar, é feito do mel de tanque. E' uma industria residuaria. Entendo 
que o alcool da cana e o da mandioca se completarão na missão econo-
mica dos transp Jrtes. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Retomando o fio das considerações que 
vinha fazendo, teremos a derrubada, de quatro em quatro anos, de mil 
alqueires de terras de primeira qualidade, ou sejam duzentos e cincoenta 
anuais, que seriam esgotadas e transformadas em terras fracas, quasi ina-
proveitaveis. Não é necessario argumentar para se chegar a conclusão 
de que a mandioca não resolve por si só o problema do alcool motor. 

Resta verificar se não servirá como auxiliar na solução do problema 
em cooperação com o alcool de cana. Para isso é necessario que o pre-
ço da fabricação com a mandioca possa concorrer com o preço do alcool 
de cana. O custo do alcool verificado na Usina de Divinopolis, de acôr-
do com a exposição do relatorio apresentado, foi de 490 réis o litro na 
Usina. Esse preço foi baseado no custo de 34 réis por quilo de mandioca 
na Usina. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Mandioca comprada? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: -- Não foi propriamente comprada, foi plan-

tada e adquirida de combinação entre a Usina e os plantadores proprie-
tarios de terrenos. 
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O .relatorio prevê uma diminuição nesse preço, mas julgamos, pelo 
contrano, que nem esse preço poderá ser mantido em vista de certas 
bases ótimistas que foram consideradas no seu calculo, sendo que se 
algu~a n~ momento são reais, deixarão de o ser com a continuação do 
s~rv1ço, trus como o preço de lenha a 4$500, desconto no preço da man-
diO_ca da v~nda das ramas para mudas e base de transporte em cami-
nhao a razao de $538 por tonelada quilometro, já incluída a volta vazia. 

E além dessas retificações, as despesas que não serão pequenas para 
o comb~te ás inumeras pragas que atacam os mandiocais, nos casos de 
culturas mtensivas. 

Retificados esses pontos e sem contar com os imprevistos será fa-
cil. mas fastidioso provar que chegaríamos para o caso das culturas pro-
pnas nos dois primeiros anos, a $600 o litro . Daí em diante, no terceiro 
e quarto anos de plantação, o rendimento diminuiria extraordinariamente 
e conseguintemente o preço se elevaria enormente. 

No fim do quarto ano, quando as terras não mais se prestarem á 
plc:tntação, a unica solução será a compra de mandioca fornecida por ter-
ceiros, ou derrubada de novos 150 alqueires de matas que, mesmo sen-
do encontrados, dupliGará o pre<;> o de transporte. 

Quanto á compra da mandioca em mãos de terceiros, temos nas me-
lhore;. condições de adicionar ao preço de custo na cultura da Usina 
o lucro do agricultor e o aumento de transporte. Tanto assim é que até 
esta data a Usina não conseguiu obter por preço razoavel. 
. Mas, mesmo admitida a hipotese falha do preço permanente de $e:.OO o 

btro de alcool na Usina, teremos a acrescentar a esse preço as despe-
sa.s com o acondicionamento, carregamento, frete e comissão de venda, 
af1m de concorrer com o alcool-motor de cana que é vendido em Belo 
Horizonte pela Usina Anna Florência a razão de $700 o litro . 

Não calculei o total dessas despesas, mas admitamos na melhor 
das hipoteses, um lucro bruto de 200:000$000 nas vendas . ' Dedusa-se 
agora desse lucro bruto - a quota para conservação e amortisação de 
maquinas--taxas de seguros contra fogo (caríssimas nesse caso)-segu~ 
ro contra acidentes dos operarias, impostos ... 

O ~R. SOCRA TES. ALVIM:-Todas essas taxas oneram qualquer ou-
tra fabnca de alcool, seJa de mandioca ou de cana. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Sim, mas o meu calculo é baseado no 
preço do alcool a $700 por litro. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-0 alcool da Usina Anna Florencia será 
igual ao de Divinopolis,- 97,5 7 

O SR ISRAEL PINHEIRO:-Trabalhei com ele durante tres anos 
e sempre obtive bons resultados. 

O SR. SOCRATES ALVlM: - Parece-me que V. Excia. nos declarou 
que esse alcool era sujo, prejudicando o funcionamento do motor. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Achei nele uma certa desigualdade; não 
era sempre do mesmo teor. Entretanto, desempenhava bem o caso e 
chegou a ser vendido a $600 o litro. 

Proseguindo em minhas considerações, direi que, tendo-se em vista 
o capital empregado de 1.500 contos (sem o capital que ainda se fará 
necessario para o movimento) com evidencia se verificará a impossibili-
dade de uma exploração industrial dessa Usina para alcool-motor. 
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O SR. SOCHATES ALVIM:-Parece que, no caso da Usina de Divi-
nopolis, o capital é de 1 .200 contos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-São 900 contos já despendidos e mais 
600 contos. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Mas parte desta ultima parcela desti-
na-se á movimentação da Usina. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Assim pois, a mandioca não resolve o 
problema do alcool-motor, como não resolveu o de pão mixto. 

Devemos considerar, no entanto, que a Usina de Divinopoiis, monta-
da especialmente para alcool-motor, e presta á distilação de alcool de 
qualquer outro produto e mesmo no caso da mandioca, permite a fabri-
cação de alcool especial para perfumarias e outras utilidades com que al-
cança preço compen adores. Conforme a exposição do diretor da Usina, 
já esta recebeu oferta para compra de 600 mil lit ros de alcool para per-
fumarias, de S. Paulo, alcool que pode ser vendido a 1$500 o litro e 
mais. A solução é, pois, orientar a Usina para a fab ricaç~o desse al-
cool especial, que poderá dar lucros compensadores. E' a solução para a 
Usina de Divinopolis. 

Nessas condi ões, e tendo em vista esse aproveitame~to compen-
sador da Usina, sou de opinião que se aprove o credito pedido para a con-
clusão das instalações; mas a Usina deverá desde já se orientar para 
essa nova p~oducão abandonando a primitiva idéa do alcool-motor e, por-
tanto, não deverão ser feitas com o referido credito nenhumas instalações 
relacionadas com a fabricação do alcool-motor, tais como-deposito em 
Belo Horizonte, bombas, etc. 

E' uma conclusão a que se chega contristado, mas neces a ria. 
(Muito bem! Muito bem!) 
O S r . Soerates A.Ivim:- Peço a palav:a. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Tem a palavra o sr. cons.0 So-

crates Alvim. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Sr. Presidente, eu por assim dizer, nada 

teria a acrescentar á brilhante argumentação do nosso presado coltga, 
Sr. Cons.0 Israel Pinheiro. Devo, entretanto, fazer algumas considera-
ções em relação á parte final de sua exposição, aquela em que S. Excia. 
acha que se não deve prosseguir na montagem de bombas e na aquisição 
de material proprio para o alcool-motor da mandioca. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-V. Excia. permite um aparte 7 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Pois não. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Não é essa propriamente minha inten-

ção. O que eu entendo é que se deve aguardar a experiencia final da 
plantação já feita pela Usina de Divinopolis, para depois então, conforme 
os resultados obtidos se fazerem as instalações. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Aexperiencia final que se está fazendo 
na Usina de Divinopolis, como V. Excia. mesmo diz,não está concluída. 
Tanto é assim que estamos votando um credito para que se conclua a 
aparelhagem da referida Usina e se prossigam nas experiencias. De modo 
que, de acôrdo mesmo com o pensamento do nosso presado companheiro, 
entendo que se deve levar tudo até o fim, para que se verifiquem cabalmen-
te os resultados que se podem ter dessa magnífica tentativa que se vai rea-
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Iisando no Estado. De outra maneira, as experiencias seriam prejudicadas, 
porque estão ainda em começo. 

Ha grandes despesas com a instalação de industrias novas, como to-
dos sabemos e acabamos mesmo de ouvir do nosso ilustrado colega. 
Muitas despesas que na Usina de Alcool-Motor de Divinopolis for~m 
feitas, não serão repetidas daqui em diante, em qualquer outra usma 
desse genero que se monte no Estado. 

A Usina de Divinopolis teve naturalmente de fazer numerosas ten-
tativas, uma vez que se trata de industria nova, porquanto nem aqui, nem 
mesmo no extrangeiro, conheciam-se usinas de alcool-motor de man-
dioca. O seu ilustre diretor declarou aqui, em sua brilhante exposição, 
que o tecnico vindo da Alemanha jamais tinha visto mandioca, pois 
na Europa fabricava o alcool com batata. De maneira que a _mo:r~.ta
gem da Usina consumiu muito dinheiro com tentativas e expenenc1as. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Não entrei com essas importancias no 
calculo do custo. 

O SR. JULIO SOARES:-Acho que com a restrição que o sr. Israel 
Pinheiro quer fazer, a importancia do credito teria de ser modificada 
tambem. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Aliás , ha nesse ponto um mal enten-
dido. Eu não faço propriamente uma restrição, pois não quero que se 
deixe de votar o credito. Apenas manifesto meu modo de pensar : 
aconselho, por assim dizer. Meu voto foi elucidativo. Acho que a ins-
talação de um deposito grande em Belo Horizonte poderia ser pro~ela
da até que se verificasse definitivamente o custo do alcool da mandwc.a 
produzido em Divinopolis. Aguardaríamos o resultado das expen-
encias. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: ......... Acho que V. Excia tem razão. Uma 
vez que se verifique estar em caminho errado, deve-se procurar seguir 
um outro para mais depressa chegar ao fim da viagem. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Esta questão de estar certo ou erra-
no não é liquida no caso. E' um aspéto do problema que ainda não 
está definitivamente resolvido. Nosso presado companheiro chegou ao 
resultado de sua exposição sem urna base pratica, porque nunca tive-
mos grandes c lturas de mandioca. 

O SR. ISHAEL PINHEIRO:-Acho que a previdencia sempre evita 
prejuízos. -

O SR. SOCRATES ALVIM:--Não se trata de uma questão liquida, 
tranquila. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Eu estou convencido. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-0 Sr. Cons.0 Annibal Gontijo afirma 

que uma vez que se verifique o erro, deve-se recuar e procurar outro ca-
minho. Respondendo a S. Excia. direi que, no caso, não se verificou 
ainda o erro. 

O SR. ANNIBAL GONTIJ0:-0 erro já se verificou. O resultado 
do plantio da mandioca é este: ao fim de certo tempo, a terra está inu-
tilisada. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Não, se-nhor. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Pelo menos, na pratica, é isso que ve-

rificamos. 

ESTADo DE MI:NAS-GERAIS 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Já fui plantador de café, de mandio-
ca e de cana, e posso dizer que a mandioca não é essa planta maldita, 
que esterilisa o sólo. Em aparte q~e tive a honra de dar a~ sr. Cons0 

Israel Pinheiro, afirmei que a mandioca explora um cubo mmto pequ~no 
de sólo. E o nosso presado companheiro não d~ve ignorar .que o_ .solo, 
além das substancias fertilisantes, soluveis, contem substancms fertilisan-
tes ainda não solubilisadas. E' a acção do tempo, dos agentes atmosfe-
ricos e das proprias plantas que vão, paulatinamente, solubilisando essas 
substancias do terreno. Do contrario, não se poderia mais plantar no solo 
da Europa, onde as terras vêm sendo exploradas ha milhares de anos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Ha os adubos. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-E' uma questão de restaurar certas 

substancias, de corrigir o sólo; é uma questão de rotação de cultura ~ de 
adubação. Problema complexo, com muitos factores a serem conside-
rados. 

A mandioca, cujas raizes não vão além de meio metro, não retira 
os princípios fertilizantes das camadas mais profundas da terra. 

O SR. ISRAEL Pll\IHElRO:-Por endosmóse retira. 
O SR . SOCRATES ALVIM:-A endosmóse exige aproximação. Não 

se póde processar no caso, além de meio me~ro. Os ve~etais exe~cem, 
atravez de seu ~i stema redicular, uma especte de suçao no seiO da 
terra, feno meno cuja energia está em relação com o tamanho de cada 
especie vegetal. Além disso, trata-se de vegetal de pequeno port~. As 
plantas de porte mais elevado exploram a terra em grande profundidade, 
de maneira que, em tal caso, póde a endosmóse processar-s~ a noventa 
centímetros. A mandioca, porém, é um arbusto pequeno, nao tem po-
der de realisar a endosmose a noventa cen timetros de distancia de suas 
raizes. Portanto, mesmo que a mandioca exgotasse o terreno, era for-
çoso admitir que a camada de terra subjacente haveria d~ conse~v_ar 
ainda elementos fertilisantes capazes de serem elevados a superfic1e, 
restaurando-a. Nas condições referidas pelo sr. Cons.0 Israel Pinheiro, a 
endosmós'.:! só póde verificar-se no caso da planta ter maior port~ .e 
sistema radicular pivotante, como se dará, provavelmente com o cafeei-
ro, a larangeira, o cacaueiro, etc. . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Essa fertilidade das terras profundas e 
muito rara entre nós. Em zonas graníticas, de formação primaria, a fer-
tilidade da terra está limitada, podemos dizer, quasi que somente ao 
humus. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - Peço licença para dizer que não é 
tanto assim. E a prova é que temos vegetação arborea. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Temos em Caeté vegetação arborea e 
a terra vegetativa nunca passa de um metro. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - lsso nos serrados, onde as arvores re-
torcidas e baixas, podem manter-se em solo razo. Nas zonas agrícolas 
já não é assim, tanto que as arvores são retas, e altas, penetrando suas 
raizes a cinco e mais metros de profundidade no solo. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Em Caeté temos eucaliptos plantados ha 
15 anos. Até o quinto ano eles se desenvolveram, dando grandes espe-
ranças. Ao cabo desse tempo, porém, o crescimento d.eles parou.~ fica-
ram estacionarias. E' que as raizes não encontravam ma1s terra fertiltsante. 
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O SR. SOCRATES ALVIM: - E' que o sólo é razo. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - A maioria do nosso sólo é assim. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Temos a experiencia de Belo-Horizonte, 

cujos eucaliptos atingem a grande altura em todos os pontos da cidade. 
De maneira que, nesse particular, divirjo dos srs. conselheiros Israel 
Pinheiro e Annibal Gontijo. não só teorica, mas tambem praticamente, 
porque fui plantador de café, e na zona da Mata os plantadores de caf_é 
plantam mandioca entre os caféeiros nos primeiros anos. Naturalmen-
te, não se prossegue depois nessa cultura, porque o caféeiro, desenvolven-
do-se, fecha e não deixa ar e luz para a mandioca. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- E' que a mandioca liquidava com o 
café. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Não ha tal. Quando c;;e abandonam as 
terras, na zona da Mata, e nelas não se fazem pastos imediatamente, a 
vegetação expontanea se restabelece, formando capoeiras e matas, sem 
necessidade de adubação. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - V. Excia acha que é possível a cultura 
permanente da mandioca no mesmo terreno 7 

O SR. SOCRATES ALVIM:-E' possível, pela rotação. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO;-De quantos anos 7 
O SR. SOCRATES ALVIM:-A respeito desse ponto, não tenho ex-

periencia. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Dois, tres, dez anos 7 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Não serão necessarios dez annos. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:_- Não é preciso o reflorestamento 7 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Não é preciso. Basta deixar o ter-

reno descançar. Sabemos que, em agricultura, a rotação é essencial, 
para o bom aproveitamento das terras. Uma planta retira do sólo de-
terminados elementos; outra planta retira outros e até restitue certos 
elementos ao sólo, como se dá com as leguminosas, em relação ao 
azoto. As terras exploradas por uma só cultura durante muito tempo, 
chegam a ficar intoxicadas, por assim dizer. Entretanto, isso não se ve-
rifica, uma vez que se passe a explorar outra cultura, como por exem-
plo, a de leguminosas. O Sr. Cons. 0 Israel Pinheiro acaba de dizer 9ue 
a mandioca é muito exigente do humus e a terra ficaria improdutiva. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Plantar leguminosas em cinco mil al-
queires seria uma causa seria. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Não é tanto assim. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-V. Excia. está defendendo brilhante-

mente a sua tése, mas não convence, por ser ingrata. 
O SOCRA TES AL VIM:-São pontos de vista. Ainda hontem tive 

oportunidade de conversar com varias agricultores e todos disseram que 
a mandioca produz muito bem no mesmo sólo durante alguns anos. 

Eles não determinaram o numero de anos dessa produção, mas ne-
nhum notou que a mandioca tinha esterilisado a terra, tornando-a im-
propria para f.ins agrícolas. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Não digo que o sólo se torne in-
capaz. Será necessario, porém, aduba-lo. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Todas as culturas exigem adubação. 

I. 

ESTADO DE MINAS-GERAIS 527 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A adubação, nesse caso, será caríssima, 
O SR. SOCRATES ALVIM.-Nas culturas intensivas pratica-se a 

adubação. Entretanto, a produção até barateia. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Eu estou de acordo neste ponto, mas 

não no caso da mandioca. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-A mandioca adubada dá bom re-

sultado? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Engrossa o talo mas não o tuberculo. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-:-Não ha adubação especifica para a 

mandioca; mas, sabe-se, como S. Excia mesmo disse, que o azoto, o 
fosforo, o calcio, a potassa são elementos empregados com muito bom 
resultado. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Eles são retirados do terreno pela 
mandioca. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Quer dizer que são necessarios. 
A mandioca exige terrenos algum tanto calcareos, porque a cal 

além de solubilisar os elementos organicos, entra na constituição· da pro-
pria planta: exige terrenos ricos em fosforo, porque o fosforo, é, por 
excelencia, o elemento formador das frutas, da produção; exige certa 
abundancia de azoto, porque o azoto age principalmente sobre as 
folhas, permitindo assim, trocas mais energicas da planta com o ambien-
te aereo, em sua relações com a atmosfera; exige a adubação potas-
sica, porque a potassa estimula as funções fisiologicas da planta E não 
só a mandioca, mas todas as plantas exigem os principais fertilizantes 
nobres. A mandioca não p9de fugir do regimen fisiologico vegetal, por-
que tem a mesma circulação, precisa receber e transformar a seiva, 
precisa elaborar a materia que ela armazena em suas raizes, realizar a 
função clorofiliana, etc.; de modo que, si a mandioca não tem uma adu-
bação especifica sabe-se, entretanto, que ela «agradece» a adubação in-
tuitiva, que consiste em restituir-se ao terreno aquilo que a pianta dele 
retirou. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Acho que o terreno sendo adubado, 
poderá ser aproveitado para outras culturas, mas não para a mandioca. 
Para mandioca, será necessario o humus, o reflorestamento. 

Para um alqueire de terra, seria necessaria uma quantidade enorme 
de humus. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-0 Dr. Navarro de Andrade, estudando 
a questão dos cafezais á sombra, refere-se a quantidade enorme de hu-
mus que os eucaliptos deixam cair no solo. em folhas e galhos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Isso é legitimo, mas não se pode plan-
tar eucaliptos nessas terras sem adubação. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Eu só tenho que me felicitar por haver 
o nosso illustrado colega, em sua conclusão, concordado em votar a 
verba pedida, sem restrição alguma . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Não é propriamente eliminar a restri-
ção, porque eu não a apresentei. 

O SR. SOCRA TES AL VIM:-Concordando em que se afaste, a hi-
potese da restrição que nós julgavamos ter havido ... O Sr. Conselheiro 
Julio Soares assim o entendeu e tambem o sr. Conselheiro Annibal 
Gontijo. 
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I_?este m.odo, quero apenas defender meu ponto de vista, que é o 
de nao considerar a mandioca uma planta amaldiçoada, que esterilise 
completamente o terreno. Que seja planta exigente, esgotante, estou de 
acordo; mas que chegue ao ponto de esterilizar o terreno, acho que não. 

Era o que tinha a dizer. 
(Muito bem I Mui to bem!) 
O sr. Noronha Guarany:-De maneira que o voto do Sr . 

relator ... 
O SR. SOCRATES ALVIM:-E' pela concessão plena dos recursos 

pedidos. 
O SR. NORONHA GUARANY:-0 Sr.l. 0 revisor? 

_ O _SR. P. MATTA MACHADO:-Acho muito razoaveis as observa-
çoes feitas pelo nobre conselheiro residente em Caeté. Voto de acôrdo 
com S. Excia. 
. O ~R. ISRAEL PINHEIRO:-Penso que não se deverão fazer certas 
1~sta~açoes, que não são necessarias á experiencia, antes que essa expe-
rienci~ pro~u.za b<:ns resu_ltados. E' e penas uma sugestão que propo-
~ho a adr~umstraçao pubhca, sem, entretanto, fazer quaisquer restrições 
a c<?ncessao do credito pedido. Aliás, foi o que tive em vista ao fazer 
a mmha exposição elucidativa. 

O SR. P. MATTA MACHAD0:-0 nobre Conselheiro acaba de em-
preg;ar ~ expre~são g~nuinamente. v~rdadeira, quando diz «exposição 
elucidativa». FOIA perfeltamente eluc1dabva a exposição de S. Excia. com 
que estou de acordo. 

O SR. NORONHA GUARANY-0 Sr. Conselheiro Werna Maga-
lhães? ' 

Q SR. WERNA MAGALHÃES-Estou de acôrdo. 
O SR. NORONHA GUARANY -0 Sr. Conselheiro Lo reto de 

Abreu 7 
O SR LO RETO DE ABREU-Tambem estou de acôrdo. 
O SR. NORONHA GUARANY -0 Sr. Conselheiro Julio Soares 7 

. O Sr · JULIO ~OJ\RES-Estou igualmenta de acôrdo e acho, como 
d1sse o Sr. Israel Pmhe1ro, que o Estado já devia até cogitar de arren-
dar ou vender essa Usina . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Esse é o meu ponto de vísta porque 
o Estado não deve ser industrial. ' 

O SR. LORETO DE ABREU-E' um ponto de vista muito razoa-
vel o de V. Excia. 

O SR- ~<;?RONHA GUAR.f\N~: ·- Penso que devemos acompanhar 
a nossa decisao nas.notas taqmwahcas, para que o sr. Secretario da Agri-
cultura tome conhecimento da discussão que houve em torno do as-
sunto e possa, dessa maneira, formar seu juizo a respeito, 

O SR. ISRAEL P~HE~O:-Eu pediria que se declarasse que, vo-
tando a favor do credito pedido, eu o fiz de acôrdo com a minha ex-
posição elucidativa. 

O SR. ~ORONHA GUAR~Y:-De maneira que a conclusão do 
Conselho sera concedendo o credlto pedido, por unanimidade de votos 
t~ma~do-se em consideração a exposição do sr. Conselheiro IsraeÍ 
Pmherro. 
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O SR. ISRAEL· PINHEIRO:-Isso não. O relator concede o ~re
dito independentemente de minha elucidação. 

O SR. SOCRATES AL VIM:-Meu voto é pleno, sem qualquer res-
trição. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Não ha restrição. 
O SR. NORONHA GUARANY:-0 credito é concedido sem restri-

ções devendo-se, entretanto, ter em vista a elucidação do voto do Sr. 
Conselheiro Israel Pinheiro. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Nesse caso, eu requeiro a V. Excia, 
Sr. Presidente, fazer acompanhar o processo das notas taquigraficas, 
afim de que o sr. Secretario da Agricultura tome conhecimento da dis-
cussão que em torno do assumpto se travou no Conselho. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Perfeitamente. .Posso, portanto, 
proclamar a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer favoravel á abertura do credito pedido 
pelo Sr. Secretario da Agricultura, com a elucidação oferecida pelo voto 
do Sr. Conselheiro Israel Pinheiro e contra o voto do Sr. Conselheiro 
Relator, que o concedeu independentemente dessa elucidação, devendo 
acompanhar o processo as notas taquigraficas relativas á discussão do 
assunto. 

-Submettida a votos é esta conclusão aprovada. 
- Volta o process9 ao relator para redação do parecer final. 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 185) 

O Sr. Noronha Guarany:-V ai entrar agora em discussão a 
peça n. 185, relativamente á venda de terras devolutas situadas em di-
versos distritos do municipio de Jequitinhonha. 

Tem a palavra o relator, Sr. Conselheiro Annibal Gontijo. 
O Sr. Annlbal Gontljo- Meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorio 

O Sr . Secretario da Agricultura, em oficio n. 466, de 5 deste mês, 
remeteu ao Conselho Consultivo de Minas-Gerais uma relação de terre-
nos devolutas, situados nos municípios de Jequitinhonha e Aimorés, já 
medidos pelo Estado, para vender e m hasta publica. Vedando, entre-
tanto, a letra c do artigo 10 do decreto n . 20.348, de 29-8-931, a ven-
da de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, sem prévia autori-
zação deste Conselho Consultivo, o Sr. Secretario a solicita, para pro-
ceder á venda dos terrenos acima referidos. Informa o Sr. Secretario que 

8 
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os lotes ocupados por Severino Pereira, Manoel Pessôa, Paulino Alves 
e Pedro Fernandes, no município de Jequitinhonha, como se vê no qua~ 
dro discriminativo que acompanha o oficio, se acham situados em zona 
pastoril e, por isso, as suas áreas não excedem ás do decreto n. 8.201, de 
1928. Assim relatada, passo a peça ao Exmo. Sr. Conselheiro Werna 
Magalhães. Sala das Sessões, Belo-Horizonte, 18 de abril de 1933. -
Annibal Gontiio, relator. 

Parecer 

O Sr . .A.nnibal Gontijo :-Sr. Presidente, meu parecer é favo~ 
ravel á venda dos terrenos a que se refere o Sr. Secretario da Agricul-
tura. 

Conforme informa S. Excia, os lotes ocupados por Severino Perei~ 
ra, Manoel Pessôa, Paulino Alves e Pedro Fernandes, no município de 
Jequitinhonha, se acham situados em zona pastoril e, por isso mesmo, 
as respectivas áreas não excedeu ao maximo fixado pelo dec. n. 8.201, 
de 1928. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-V. Excia. póde nos informar qual a 
área desses lotes 7 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Pois não . Pelo. quadro discriminativo 
que acompanha o processo, se verifica que o lote ocupado por Seve~ 
rino Pereira tem 7.561.750,00m2, o de Manoel Pereira tem . . . . ... . . . 
8.911.000,00m2, o de Paulino Alves 8.224.000,00m2 e o de Pedro Fer-
nandes 8.073.000,00m2. 

O SOCRATES ALVIM:-0 maximo para terras pastoris é de ..... 
40.000.000,00m2, de modo que todos esses lotes estão francamente den~ 
tro dos limites estabelecidos. 

- Não havendo mais quem peça a palavra, é aprovado o parecer, 
sendo adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja feita a venda dos lotes de ter-

ras devolutas situados nos distritos de Felisburgo, Rubim, São João da 
Vigia, Resplendor e Tabaúna, município de Jequitinhonha, e aos quais 
se refere o oficio do Sr. Secretario da Agricultura que constituiu a peça 
n. 1~5. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Volta ao Expediente 
O Sr. Socrates .A.lvim:-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro 

Socrates Alvim. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Sr. Presidente, eu pediria a V. Excia· 

consultar á Casa se concorda em que se volte ao expediente afim de 
ser apresentado o parecer definitivo sobre o pedido de crédito relativo 
á Usina de Alcool Motor de Mandioca de Divinopolis. 
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O Sr. Secretario da Agricultura, no oficio que nos dirigiu, salientou 
a urgente necessidade da medida, e tendo nós já adiado a discussão 
por três dias, parece-me que bem se justifica o meu requerimento. 

- Em discussão. 
O Sr . .A.nnibal Gontijo:-0 parecer final póde ser elaborado 

sem as notas taquigraficas? 
O SR. NORONHA GUARANY: --As notas taquigraficas servirão 

apenas para elucidar o Sr. Secretario da Agricultura. Não ha, portanto, 
inconveniente em que o parecer seja assinado por nós, uma vez que o 
processo vá acompanhado das notas taquigraficas relativas ao assunto. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Do parecer consta a declaração de 
que as notas taquigraficas acompanham o processo 7 

O SR. SOCRATES ALVIM:--Não. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Mas, na conclusão que formulei se 

faz essa declaração. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Não se poderia fazer esse adendo ao 

parecer? 
O SR. NORONHA GUARANY:-Perfeitamente. 
- Não havendo mais quem tome a palavra, é aprovado o reque-

rimento do Sr. Socrates Alvim, que apresenta o seguinte 

Parecer n. 171 

Grérli to para ct reali zação de serviços necessarios ao . perfeito 
funcionamento da Usina de A lcool Motor de Mctndw ca, 

em Divin opolis 

(PEÇA N. 186) 

O Conselho Consultivo, tendo examinado o processo que constitue 
a peça n. 186, em que o Sr. Secretario da Agricultu~a solicita autoriza-
ção para a abertura do crédito de 667:280$000 destmado a solver o 
adiantamento de 300:000 000, feito em maio de 1932 pela Secretaria 
das Finanças á da Agricultura, e a completa r, com_ os restan~es .. . . .: . 
367:280$000, a instalação, aparelhamento e convemente movtmentaçao 
da Usina de Alcool de Mandioca de Divinopolis, julgando regular e 
conveniente aos interesses administrativos e economicos do Estado a 
medida solicitada pelo oficio n. 125, de 10 do corrente mês, constante 
da peça em apreço, resolve dar a sua aquiescencia á abertura do refe~ 
rido crédito de 667:280$000. 

Acompanham este parecer as notas taquigraficas referentes ao as-
sunto. 

Sala das Sessões do Conselho Conselho Consultivo do Estado de 
Minas-Gerais, 25 de abril de 1933.-Socrates Alvim, relator. 

- O parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio, parecer e das notas 
taquigraficas ao Sr. Secretario da Agricultura . 
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Ordem do dia 

O S r . No r o nha Guarany:-Não havendo mais nada a se tra-
tar, designo par~ a proxima sessão esta ordem do dia : 

PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE:-Discussão das peças que, devidamente relata-

das e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

Está encerrada. a sessão. 

A. proposito das pragas que têm surgido nos mandiocais 
de Divinopolis 
Exposição feita pelo dr. Antonio Gravatá, 

Diretor da Usina de Alcool Motor, perante o 
Conselho Consultivo, em 25 de Abril de 1933. 

AS QUATRO DAS DEZ E .. . UMA DE PINGA 
Esóoço de várias historias para as crianças de Divinopolis, em suas vi-

sitaJJ á Usina e á Lavoura 
O S r. Antonio Gravatá :- Srs. Conselheiros. 
A Usina tem recebido numerosos visitantes. Alguns muito ilustres: 

Secretarias do Governo, professores, industriais, engenheiros, rotaria-
nos, representantes da Sociedade Mineira de Agricultura; outros, estu-
dantes em exercícios praticos; estes, humildes roceiros; aqueies pela sim-
ples curiosidade que desperta a imponencia do edifício da Usina, em-
bora ainda em tijolo, com a sua elevada torre, que abriga a grande 
coluna de distilação e retificação: o alambique, como se diria vulgar-
mente, si fôsse cachaça que fabricasse a Usina. 

O Diretor, o Gerente, o Químico, os mestres da fermentação e da 
maltearia, os maquinistas, todos os operarios, enfim, se vão adextran-
trando na pratica de fazer com que essas visitas sejam uteis e agradaveis. 

Esses visitantes- especialmente os que tambem percorrem as 
grandes lavouras de mandioca da Usina - voltam com uma impressão 
muito forte de que na realidade é uma obra de benemerencia social-
economica esta que o Governo de Minas vem realizando em Divinopolis. 

Ha poucos dias ainda, o Diretor recebeu uma cartinha de uma 
aluna do Grupo Escolar. A gentil criança com permissão da professora, 
e em nome de suas colegas, pedia licença para uma visita á Usina. 
A resposta do Diretor não se fez esperar: é concedida a licença e ele 
proprio irá acompanhar as alunas para as necessarias explicações. 

Recebemos, aqui, aviso de Divinopolis de que essa resposta foi 
lida no Grupo Escolar com manifestações de grande regosijo. 

Como havemos de receber as crianças para tornar Ci:!da uma de 
suas visitas proveitosa e atraente ? 

Não ha nada mais difícil I 
Contudo, deve estar certo que as primeiras visitas sejam á Lavou-

ra e que haja sempre nos programas uma historia contada por algum 
velho roceiro que- quem sabe?- tavez possa ser o Velho Justo da 
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Cachoeira do Gafanhoto, que será especialmente convidado para fazer 
de V ôvô In di o nessas excursões infantis. 

Tentaremos esboçar perante vós, Srs. Conselheiros, o plano de 
educar o Velho Justo na arte de contar hi storias- por exemplo - dos 
bichos amicros e dos bichos inimigos da mandioca. 

Mas é"" preciso que, depois, não venham_ ~ dizer as ri~ as: c;sta 
historia está mal contada, como certamente dirao os seus pais, roce1ros 
humildes ou abastados que sejam ... si, por exemplo, na histori_a dos 
bichos constar que o gavião Cará-Cará · bicho amigo da mandioca e 
não deve ser morto a tiro pelo caçador; que o tatú deve ser condenado 
á morte pelo veneno e não ao tiro do caçador .. . .. 

E que não dirão esses roceiros qu~ndo _ouvirem a his_toria, que 
assim começa: •ora, aconteceu que um dia vem de Belo~Honzonte um 
doutor e fez aqui uma grande criação de moscas conhecidas pelo belo 
nome de tulipas, e que estas moscas punham os ovos na pele. verde 
da largata mandrová, voracíssima, que come as folhas da mandioca, e 
desses ovos de mosca, dias depois, saíam bichinhos, que acabavam 
comendo todos os mandro rás ... 

«e o dr . ainda fez a criação de uma pequena vêspa, que mora 
dentro do ovo dessa largata e dele se alimenta, e quando a gente pen-
sa que do ovo da bruxa do mandrová, que se incuba no limbo inferior 
da folha da m::tndioca, irá sair uma linda largata verde. eng~a-se por-
que surge, ao contrario, uma vêspa preta, amiga da mandioca e fla-
gelo do mandrová • . 

Mas as visitas não começam, naturalmente, por uma historia, mas 
por um passeio em um grande carro queimando alc~ol de mandio~a puro 
e perfumado com perfumes que lembram balas saborosas . de VJOle_tas, 
ou balas de pera, de bananas, de abacaxís ... e para que as cnanças veJam 
que nem tudo na vida são perfumes . . . _ 

Verão tambem como se planta a mandioca, como ~e ~scolhe e s_e_ pica 
a manaíba, se encóva e se chega a terra, e se multiphcam as diligen-
tes capinas. 

Elas verão plantas novas com pequenos tuberculos de algumas 
gramas de peso, verão outras já idosas com alguns quilos de raízes 
enormes, umas dôces e outras amargas e venenosas. 

Subirão de carro tocado sempre a alcool perfumado _ao ponto c~i
nante dos mandiocais. Dai terão uma vista geral de mrus de um mdhao 
e meio de pés de mandioca. 

Uma beleza! 
Verão, ainda, á pequena distancia, com nitidez, a sua querida Divi-

nopolis- o Grupo Escolar, a Igreja Matriz, o grande convento dos fran-
ciscanos holandêses ... 

E depois da distribuição das brôas feitas _de farinha_ de ras~as de 
mandioca com amendoim, e dos biscoutos feitos de leite de coco de 
macaúba ou indaiá com farinha de raspas de mandioca . . . aparecerá o 
Velho Justo da Cachoeira do Gafanhoto vestido de Vôvô Indio e conta-
rá uma historia tirada d' cAs quatro das dez e - .. uma de pinga•, 

As quatro das dez ... quer dizer-
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A quatro pragas que já atacaram, este ano, os mandiocais, entre as 
dez pragas a que a mandioca está sujeita e que devem aparecer de uma 
hora para outra nos mandiocais . . . 

A de pinga, a mais terrível, não é praga só de mandioca, é praga 
de todas as plantas de Minas e de quasi todo o Brasil: é o fôgo que 
vem desolando a terra, fazendo o deserto, aniquilant!o as fontes, trans-
formando os regatos perene em torrentes de destruição, inte-mitentes. 

A primeira das pragas, dirá o Velho Justo, é o tatú. Contra o tatú, 
plante as mandiocas chitinha, guiada, mulatinha ... venenosas .. . 

E ' preciso te r o coração duro e acabar com o tatú. 
a Atrás do tatú, vem o caç"!do.r . O caçado r é uma praga, talvez a 

5. das dez. Mata passara s ute1s a Lavo ura e espanta, qu ndo não mata 
o Cará-Cará amigo. 

. A segunda praga é o belo mandrová verde-claro. Eis aqui a larva, 
aqw o casulo, a mariposa-bruxa-escura-repf lente e o óvos que põe. 

Um mandrová sosinho come todas as folhas de um pé de mandio-
ca num dia e dizem os livros que ele é praga tambem do fumo . 

Um gavião Cará-Cará devora num dia mai s mand rovás em peso 
ci e que o seu proprio peso. Abençôado gavião Cará-Cará! Amaldiçoado 
? caçador que o persegue ou que, á tarde, o espanta com seus tiros 
Irreverentes. 

A terceira praga é esta môsca que aqui vêdes. Como esta, ha mi-
lhares por aí a fóra. Vêde aquele trecho á direita e ao alto do man-
dioca] do Capão da Lagôa: plantas miúdas, rama fina, raquítica, doente. 
São cerca de 60.000 pés que fo ram atacados pela môsca . Vêde aqui 
como ela fura o brôto novo da rama e põe aí os ovos. Vêde como 
dos ovos saem as lagartas, que vivem no centro da rama no canal 
por onde circula a seiva preciosa e côr de leite ... 

Qual o remedio 7 
Vêde aqui neste cartaz como as meninas, filhas dos nossos tra-

balhadores, cortam os brôtos atacados e os juntam nesta cesta, e os 
levam ao fôgo. Si não levá-los ao fôgo-ai de nós !-no ano que 
vem novas môscas aparecerão, duplicadas, triplicadas, que atacarão, 
em vez de 60.000 pés, 100.000, duzentos mil . . ... 

A quarta praga é já conhecida das crianças; a formiga saúva, da 
qual se disse um dia: «Si o Brdsil não acabar com a formiga, esta 
acabará com o Brasil ». 

Existem por toda a parte nos mandiocais de Divinopolis enormes 
formigueiros . Embóra o ataque aos mandíocais tenha sido insignificante, 
por precaução, ha muitos mêses passados, a Usina espalhou numerosos 
enxames de formigas cuiabanas, adquiridas a um apaixonado criador 
dessas formigas, que nos apresentou atestados de sua ef:icacia na des-
truição das saúvas. E' um fato que estas ainda existem, mas continuam 
a não atacar os mandiocais. Diz-se que a cuibana destroi a saúva de-
vorando-lhe os óvos dentro do formigueiro. 

Parece que nos mandiocais do Governo de Minas, no Capão da 
Lagôa em Divinopolis, ha qualquer causa de anormal entre as saúvas, 
Verifica-se que as cuibanas entram e saem constanteme pelos formiguei-
ros das saúvas. Verifica-se ainda, por vezes, estarem as saúvas em luta 
entre si. 

i 
I 
I 
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E' comum verem-se saúvas degoladas pelas proprias companheiras. 
Notam-se as cuiabanas atracadas ás pernas das saúvas. 
Dizem que pelo fato de devorarem <IS cuiabanas os óvos das saú-

vas, estas se desorientam e então estoura no formigueiro uma verda-
deira guerra civil! 

A saúva é herbívora, e não ataca a cuiabana, que é carnívora. 
Não se defende. 
Doidas que ficam, atracam-se umas á outras . 
Contou-se estes fatos ao velho Justo para que êle tirasse o assun-

to da sua historia do combate a essa praga. 
O velho replicou sensatamente: 
Quanto ao tatú, sei que é ávido pelos óvos de galinha e que, estes 

envenenados, acabam com os tatús . 
Quanto ao mandrová, sei, por que vi, que no fim de 20 dias de vida, 

depois de farto de devorar folhas de mandioca, desce pela rama abai-
xo e vai na terra abrir um buraco onde se amoita e se transforma em 
crisalida e esta na bruxa. 

Pode-se dar caça á mão~ re uni-las em cestos, tanto a larva, como 
a bruxa, como a crisalida- porque a lagarta não é caustica, não é la-
garta de fôgo ou bicho cabeludo, coMo dizem as crianças. 

Quanto ás moscas, sei que põem os óvos nos brôtos da rama da 
mandioca e que os óvos se incubam ai e aí nasce a largarta que co-
meça logo a viver da seiva leitosa da planta, e sei que podando a 
planta e lançando a parte atacada ao fôgo, acaba-se com a IE:garta. 

Mas que a cuiabana devora os óvos da saúva e que , por isto, estas 
· perdem a cabeça e, doidas, se atracam e se degolam, honesta e de-
centemente não posso contar esta historia ás crianças. 

Mas, estou desconfiado que a saúva não atacou ainda vigorosa-
mente as fôlhas de mandioca por que para comer têm os b rôtos novos 
dos t6cos das arvores existentes nos mandiocais, brôtos esses que s~o 
mais saborosos que a folha de mandioca. 

De mouo que vamos contar ás crianças a historia da de truição da 
saúva, depois que o Agronomo da Secretaria da Agricultura apresentar 
o seu relataria. 

Ele esteve nos mandiocais e observou a viria em comum das cuia-
banas ao lado das saúvas • . 

Devemos concordar com as palavras sensatas do Velho. 
Quanto á praga do fôgo, o velho Justo, o homem forte , o unico 

que resistiu ás maleitas da Cachoeira do Gafanhoto, o velho experien-
te-aí de nós-êle como toda a gente crê que o fôgo é um beneficio. 

Sem fôgo não ha mandioca, sem fôgo não ha milho, nem feijão , 
sem fôgo não ha pasto. 

Teremos que desistir da inclusão no programa do numero relativo 
á historia da praga do fôgo. 

Será possível que ao velho Justo não se possa fazer compreender 
que essa praga . que veio d e pinga . . . é a maior calamidade com 
que a Usina terá que lutar! 

Para ter mandioca barata, para fazer alcool motor barato, cujos 
preços os calculas indicam poder atingir 250 réis por titro, esperemos 
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que o velho Justo acabe compreendendo que precisa aprender porque é 
que o fôgo é uma calamidade. 

Só Deus sabe quantos anos ão nece sarios para isso conseguir. 
A mandioca é uma planta selvagem, só dá bem, por ora, em ter-

reno virgem de capoeira ou capoeirão. 
Conseguirá o Governo de Minas demonstrar pratica e industrial-

mente, em Divinopolis, que é possível ter sempre economicamente em 
area relativamente restrita capoeira ou capoei rão de machado para plan-
tar mandioca? 

Parece que sim. 
Assim pensam os doi s maiores·vultos da Agricultura pratica brasi-

leira. 
Um, o sabio, o esforçado , o apostolo Teodoro Peckolt, que dedi-

cou toda sua vida ao estudo e á anali se científica das plantas do 
Brasil. 

O acervo dos seus serviços é colossal. 
Representa o passado e o . . . . futuro. 
O outm é o apostolo da arvore, que vem, ha 30 anos, plantando 

milhões e rr1ilhões de arvores-o Dr. Navarro de Andrade, o homem do 
presente e do . .. futuro. 

Basta transcrever palavras suas sobre a enorme quantidade de 
adubo que os seus eucaliptos fornecem ao terreno em que são planta-
dos: 13.000 quilogramas por hectare e por ano e em seis, sete anos, 
período de tempo em que já podem pagar em lenha, com lucro , a 
despesa que se fez com êles, ainda deixam depois da derrubada um 
terreno fôfo, fresco e fertil, o terreno ideal para mandioca, onde tambem 
se cultiva o milho com muito bom resultado. 

O que se vai lêr consta da pagina 94 do Boletim publicado pela 
Secretaria da Agricultura do Estado de Minas, que tivemos ocasião de 
oferecer aos Srs. Conselheiros na reunião de sabado. 

São palavras do Grande apostolo da arvore: 
cisto vem explicar claramente a razão por que certos terre-

nos dos hortos, em que baldamente tentámos a cultura de~cereais 
(milho principalmente), antes de nele ser feita qualquer plan-
tação de eucaliptos, puderam ser cultivados vantajosamente, 
seis, sete e oito anos depois de plantados com estas arvores, 
quando se procedeu á sua derrubada para a exploração de 
lenha, derrubada que foi feita a eito. 

Uma vez feito o corte para combustível das locomotivas 
da Companhia Paulista, todos os talhões foram cultivados com 
milho, com muito bom resultado • . 

O que se acaba de lêr estava previsto ha 60 anos passados por 
Peckolt (Historia das Plantas Alimentares e de Gozo do Brasil-Teodoro 
Peckolt-Rio de Janeiro-1871-Pags. 37 e 38): 

«Tempo virá sem duvida em que a influencia humana se 
fará sentir nestes mesmos terrenos em sentido inverso: a des· 
truição dos matos será seguida por outra geração que, forçada 
pelas circunstancias, procurará restabelecer, pela cal, a marga, 
o gesso, ou por outros meios indicados pela quimica1 a força 
antiga dos terrenos esgotados. 
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Certamente a reger. eração progredirá com muito mais va-
gar do que a destruição; ela terá que fazer grandes despesas de 
tempo e de dinheiro para, por um tratamento melhor, por um 
aproveitamento judicioso das propriedades químicas do terreno, 
por uma cultura apropriada á sua origem geognostica e ao cli -
ma, regenerar a fe rtilidade destrui da pelo primeiro colono". 

Srs. onselheiros . 
O r. Secretario da Agricultura do E. tado deu-me a alta in um-

bencia de convidar-vos a visitar a Usina de Divinopolis e suas la-
vouras. 

Êle proprio terá a honra de vos a ompanhar nessa visi ta. 
E mais, encarregou-me de agradecer-vos a benignidade e pacien-

cia om que ouvistes e vos interessastes grandemente pelas singelas pa-
lavras explicativas de tão magno assunto, como muito bem o classificou 
o Sr. Presidente do Conselho. (Muito bem! M 'lti to bern!) 

114." Sessão Ordlnaria, aos 29 de Abril de 1933 

PRESIDENTE:- Sr. Noronha Gttarany. 
SECRET ARIO:- S:-. Socrates Alvim. 

SUMARIO:- Ata.- Expediente - Votos pelo restabelecimento do Sr. Getulio Var-
gas- SEGUNDA PARTE- Requerim ento de Gabriel Ferrei ra e Hypo· 
lito Rocha solicitando concessão de terreno- Relatorio e parecer do 
sr. Lorêto de Abreu- Conclusão-Isenção de impostos para as trans-
missões dos bens deixados pelo Padre Antonio Diniz Costa- Relato-
rio e parecer do sr. Lorêto de Abreu-Conclusão-Ordem do dia. 

A' hora régimental, acham-se presentes os srs. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Israel 
Pinheiro, Werna Magalhães e P. Matta Machado. 

-Abre-se a sessão. 

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

Expediente 
O Sr. Soerates Alvim apresenta o seguinte expediente que se 

encontra sobre a Mesa: 

Oficio 

Pagamento de adicionais a Antonio Lisbôa 

(PEÇA N. 191) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais . -Diretoria da 
Contabilidade. - l.a Secção.-N. 85 .--- Belo-Horizonte, 26 de abril de 1933 

; 
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Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais 
-CapitaL-Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia., o incluso 
processo n. 2.589, em que o sr. Antonio Lisbôa, chefe da Portaria da 
Camara dos Deputados, solicita o pagamento da importancia de 400$000, 
de adicionais a que tem direito, afim de que esse Egregio Conselho 
Consultivo se digne de manifestar sobre a abertura de um crédito espe-
cial para o referido pagamento. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha alta estima e di stinta con-
sideração.-Jo é B m·nardino A lves Junior, Secretario das Finanças. 

Requerimento a que se refere o of icio supra 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado.-0 abaixo-assinado, chefe da 
Portaria da extinta Camara dos Deputados, contando mais de trinta anos 
de serviços prestados ao Estado, conforme prova com as inclusas certi-
dões, expedidas pela Secretaria das Finanças, achando-se com direito á 
gratificação adicional de 10 °/ 0 da lei n. 425, de 1906, que no seu art. 
1.0 tornou extensivo esse beneficio do art. 256 da lei n. 375 de 1903 a 
todos os funcionarias do Estado, pede a V. Excia. a decretação do neces-
sario para pagamento do acrescimo que esse direito traz aos seus venci-
mentos. 

Belo-Horizonte, 17 de março de 1933. - Antonio Lisbôa. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 191, distribuída aos srs. 

Israel Pinheiro, Socrates Alvim e Lorêto de Abreu, respectivamente, re-
lator, 1. o e 2. 0 revisores. 

Offcio 

Pagamento ele adicionais a cl. Martha de Assis Ribei>ro 

(PEÇA N. 192) 

Secretaria da Educação e Saúde Publica do Estado de Minas-Gerais. 
-12.a Secção . - ·N. 31. - Belo-Horizonte, 25 de abril de 1933. 

Srs. Membros do Conselho Consultivo do Estéldo de Minas.- Peço 
o parecer de Vossas Excelencias sobre a abertura de um crédito espe-
cial na importancia de 870$799, afim de atender ao pagamento de adi-
cionais a que tem direito nos termos da lei 425, de 1906, a professora 
do grúpo escolar de Botelhos, Martha de Assis Ribeiro, a partir de 28 
de maio de 1931 ao fim de dezembro do corrente ano, conforme pro-
cesso que a este acompanha. 

Reitero a VV. Excias., os protestos de elevada estima e distinta con-
sideração -No1·atdino Lim a, Secretario da Educação e Saúde Pú-
blica . 

-0 processo passa a constituir a peça n. 192, distribuída aos srs. P. 
Matta Machado, Julio Soares e Annibal Gontijo, respectivamente, relator, 
1.0 e 2.0 revisores. 
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Oficio 

C'rédito para ocorrer ás despesas com, a conclnsão e funcitJna-
men to da Usina de Oleo de Jlfamona, de Divinopolis 

(PEÇA N. 193) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do E ·tado de Minas-Gerais 
N. 140.- Belo-Horizonte, 2~ de abril de 1933. 

Senhores Presidente e demais membros do Con elho on ·ultivo do 
Estado.- Tendo resolvido o Governo do Estado prestar espedal atenção 
á industria de oleos vegetai s, nomeou esta Secretaria uma cor"!~issão de 
técnicos para estudar o assunto comi são esta que por vezes Ja _se . tem 
reunido sob a minha presidencia em diversas sessões i nteressan tis~1ma 
discutindo-se proveitosament tão magno problema e que, como e bem 
de vêr-se, muito interessa á expansão economica do nosso Estado. 

Em uma da sessões da referida comissão, ficou unanimemente re-
solvido o prosseguimento da in talação da Usina de Oleo de Mamona, 
de Divinopolis, e apenas iniciada pela Rêde Mineira de Viação, que c~e
gou a adquirir para isso uma grande prensa, achando-se tú. 1bem mmto 
adian tada a construção do respectiva predio. 

Para se levar a efeito o que patrioticamente resolveu a nrovecta Co-
missão de Oleos Vegetais, necessitará esta Secretaria da importancia de 
cento e oitenta e seis contos de réis (186:000 000), conforme o orçamento 
que por cópia a este acompanha. . 

Ass im, pois, e dispondo os cofres do Estado dos pre?1sos recursos 
financeiros, como se vê dos documentos juntos, venho ped1r a esse Egre-
gio Conselho se digne opinar sobre a abertura do crédito respecti~o, de 
cento e oitenta e seis contos de réis (186:000$000), para ocorrer as des-
pesas com a conclusão e perfeito funcionamento da Usina em a[;>reço. 

Tenho a honra de reiterar a e se Conselho os prote tos de mmha es-
tima e consideração.-Ca rlos Lu z, Secretario da Agricultura. 

Papeis constantes do processo 

Belo-Horizonte, 8 de março de 1933.-0f. n. 70. ~ 
Sr. Secretario:- Tendo o Governo do Estado, de aco rdo com a su~ 

gestão que lhe foi apresentada pela Comissão ~e Oleos Veg~t~is, re?ol-
vido encampar a usina de oleo de mamona ex1stent~ ~m D1vmopolls e 
de propriedade da Rêde Mineira de Viação, com o ob]e~vo de co~pletar 
sua montagem e fazê-la funcionar, venho pedir a V. Excm. o e~p~c1al ob-
sequio de informar-me sobre si é possivel a abertura de um cred1to. es~e
cial de cento e oitenta e seis contos de réis (186:000$000) para aquele hm 
e que será aplicado do seguinte modo: . . 

Indenização á Rêde Mineira, pelas despesas Ja 
realizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

Acabamento do predio . . . . . . . . . . . . . . 
Maquinismos e instalações .. .. . . . .. . . 

TOTAL ... . . .. . . . . . . . .. .. . .. . 

70:668 200 
37:531$800 
77:800$000 

186:000$000 
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Sirvo-me do ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de minha 
alta estima e distinta consideração.-Carlos Luz, Secretario da Agri-
cultura. 

A' Sua Excelencia Senhor Doutor José Bernardino Alves Junior, 
D. D. Secretario das Finanças. 

Foi copiado conforme cópia que se acha no pr ·esso referente á Usi-
na de Alcool-Motor de Divinopolis . 

lndustría, 28-4-33.- J osé T(tvares.- Carlos P i nto. 

Usina de Alcool Motor de Mandioca do Estado de Minas 

Especificações e orçamento de um anti-projeto para completar a 
instalação, incluindo maquinas e aparelhos e depositos de sementes e 
de oleo. 

RESUMO 

l - Deposito de sementes construido de madeira de 16,0 x 2,0 x 2,0 
2- Parafuso com rosca sem fim para o transporte da semente 

conf. planta do Dr. Paes Leme ...... . ... . .......... . .... . ... . 
3- Elevador para o transporte da semente da plataforma para o 

deposito .•••••...... . ....... . ..... . .. . .. . . . ......... . ... . .. . 
4- Peneira para limpeza da semente de 2,50 x 0,8 . . . . . . . . .. . . •. 
5- Motor e transmissão do parafuso de transporte ......... . ... . 
6- Clarificador do oleo c/ capacidade para 2.100 lts. conf. desenho 

do Dr. Paes Leme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .............. . . . . 
7-Bomba centrífuga cj motor trifasice de 1 HP para o trans-

porte do oleo •••••.................... ... . . ............ . . .... 
8-Deposito de oleo fino conf. projéto da R. M. V . ... 
9-Encanamentos para vapor . .•.•. .. . .... .... ..... .. ........• •• . . 

lO-Montagem das prensas ••.....•............ . .......... .... . 
11-Transmissão e polias das prensas .......... . . . ... .... · · .. 
12-Motores de 15 HP... .. .. . .. . . ........ . . .. .... .. . . . . .. . . 
13-Diversos: Balança de 1.500 kg., escritorio, escada e maquina 

de descascar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... . ... · .. . .. . 
14-Caldeira .... . . . .. . ....... ... .... · . . . ..... .. .. . . .. ....... . ... . 

Eventuais . ... . ... ... . ....•............ . . . .. ... . .. .... . ...... 

3:388$000 

6:024$000 

4:660$000 
3:138$000 
4:267$600 

5:429$500 

2:532$000 
9:952$000 
1:544$000 
3:250$000 
2:327$500 

15:240$000 

7:200$000 
22:200$000 

91:652$600 
8:347$400 

100:000$000 

Divinopolis, 28-2-933.-Antonio Gravatá, Diretor.-Visto-
28-4-933.-Carlos P into. 

Usina de Alcool Motor de Divinopolis 

Acabamento do edificio conforme orçamento da Rêde Mineira de 
Viação.-Do Dr. Amorim do Valle.-Secção Técnica 

Pavimentaçao de con ;reto n. 5 com 0,12 de 
espessura e revestimento com chapa de 
argamassa n . 4 com 0,03 de espessura .. 

Enboço e rebôco .... . . ... . .. , •.. , , • •• .. .• . . 
25.460 
4.840 

507.96 
766 .25 

12:932$661 
3:708$650 

ESTADO DE MINAS~S 

Alvenaria de tij ólos em chaminé com tijólos 
cspeciélis e argamassa _n. 6 ..... · . . ... · .. . . 

Caixilhos de ferro T c/ vidros e respectivos 
balaustres . ••.•....... . .. ... · · · · · · ·· · · · · · · 

Calhas de ferro galvanisado 0,15 x 0,125 .... . 
Condutores de 0,12 ..•.. •...... · ·. ·. · ·. · ... · · 
Portas de aço corrugadas... .... • •••• · • • • • · . 
Caiaçao a 3 demaos . . . ........... . . · · · . 
Pintura a oleo-portas e janélas ..... . ..... . . 
Concreto 1:2:4 conforme orçamento da Rêde 

para base das prensas, tanques de oleo 
fino e grosso ............ . . .. ... · ...... . 

Chapa n. 3 de argamassa n. 3 com 0,03 . .... . 
Fórmas de concreto armado ...•..••••.• ···· 

EVENTUAIS 10 °/ o . . . .... . .... .. 

164.440 

194.260 
14.360 
10 .750 
66 .480 

880 
4.880 

135 .710 
8 .880 

13 .340 

36.758 

19.00 
48.00 
30.00 
18 .50 

766.24 
44.80 

17 .639 
99 .40 

106 .07 

541 

6:041$197 

3:690$940 
689$280 
322$500 

1:229$880 
671$291 
218$624 

2:393$789 
882$672 

1:414$974 

34:196$458 
3:419$645 

37:617$303 

Divinopolis, 28-2-933.-Antonio Grava,tá, diretor.- Visto. 
28-4-933.-Carlos Pinto. 

Divinopolis, 28 de fevereiro de 1_933. . . 
Estava um carimbo com os segumtes dizeres: «Usma de Alcool Mo-

tor de Mandioca do Estado de Minas . Divinopolis • . 
llimo. Sr. Dr. Carlos Luz, D. D. Secretario da Agricultura. 
Ref.-Orçamento para conclusão da f!sin_a de O_leo de ~Jamona. 
Em cumprimento ás ordens de V. Excm. Junto dOis orçamentos re-

lativos ao assunto em referenda. 
Primeiro:- Para completar as instalações de máquinas e apa-

relhos no Yalor de 
Rs . . .. . .... . ...• . . . ... · · · · · · · ·· · · · ·· · · · 

Obtendo-se da Rêde uma caldeira usada este baixa de ....... . 

ficando em . . ........... • •• •• · . ... ·.·········· ··········· · ······ 
Segundo :- Acebamento do edificio, concreto, chaminé, etc . .. - · 

A Rêde Mineira de Viação dispendeu com a Usina as 
portancias . 
Com o prédio . .. ... . . ...•.. . · . . .... . . . . . . • · . · · · .. · · · · · · · · · 
Com a prensa .. . . . ..... • • • • • · ...... · . . · · · · · · · · • • • • · • • • · • · · · · · 

Em resumo, o capital em que fi cará é o seguinte : 
Pagamento á Rêde . . . . ..........•••• " · . .. . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Prédio (acabamento) . . . . .... . . . .. . . ·. · · · · · · . · · · · · · · · 
Novas máquinas e instalações ..... .. . . .. . . ... . . .. . · · · • • • · · • 

Soma ...... .. . ... .. .. . 
Menos uma caldeira . . ..•••.... . . · · . ... . . . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

TOTAL .. . . .......... . ... . 
Com alto apreço. 

1 00:000$000 
22:200$000 

77:800$000 
37:617$303 

seguintes im-

32:356$129 
38:312$100 

70:668$229 

70:668$229 
37:617$303 

100:000$000 

208:285$532 
22:200$000 

186:085$532 

do 
Antonio G1Yivatá, diretor da Usina de Alcool Motor de Mandioca 

Estado de Minas~Gerais . 
Está conforme o original que se acha no processo n. 9-fl . 1. 
28-4-33.-Carlos Pinto.-J. Tavares. 
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Secretaria das Finanças da Estado de Minas-Gerais. Diretoria da 
Contabilidade. 2a. Secção. 

N. 82. 
Belo-Horizonte, 18 de abril de 1933. Sr. Secretario. 
Em resposta ao oficio n. 70, do 8 do mês findo, cabe-me declarar 

a V. Excia. que esta Secretaria não se opõe á abertura do crédito da 
importancia de 186:000$000, dada a necessidade de ser encampada a 
Usina de oleo de mamona instalada em Divinopolis. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha alta estima e distinta 
consideração. - José Berna'rdino Alves Junio'r Secretario das Finan-
ças. 

Ao Exmo Sr. Dr. Dr. Secretario da Agricultura.- Capital. 
Foi copiado conforme o original que se encontra no processo no. 9 

- fl. 1 desta Secção. 
Industria, 28 - 4 -33. José Tavares, Carlos Pinto 
- O processo passa a constituir a peça n. 193, distribuída aos 

srs. Lcrêto de Abreu, Socrates Alvim e Noronha Guarany, respectiva-
mente, relator, 1°. e 2°. revisores, 

Oficio 
Pagamento de adicionais a Horacio de Azevedo Lernof: 

{PEÇA N°. 194) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais Belo-Horizon-
te, 29 de abril de 1933. N. 38. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais. Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. o incluso pro-
cesso n°. 2.067, em que o Sr. Horacio de Azevedo Lemos 1°. aliciai 
da Inspetoria Fiscal de Minas, no Rio de Janeiro, solicita o pagamen-
to dos adicionais a que tem direito, na importancia de 1:678$200, 
a fim de que esse Egregio Conselho Consultivo se digne manifestar so-
bre a abertura de um crédito especial para o referido pagamento. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha alta estima e di stinta 
consideração. José Berna'rdino Alves Jnnio'r- Secretario das Fi-
nanças. 

Requerimento a que se re f e're o oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario das Finanças . HORACIO DE AZEVEDO 
LEMOS -1°. oficial da Inspetoria Fiscal de Minas-Gerais, contando 
mais d~ trinta anos de efetivo exercício, como prova com a certidão 
inclusa, por seu procurador abaixo assinado, requer á V. Excia. o 
pagamento dos 10° f 0 adicionais que se julga com direito de acôrdo 
com a lei n. 425, de 1906. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Belo-Horizonte, 4 de março de 1933.- O procurador, Luiz X a-

vier. 
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- O processo passa a constituir a peça n. 194, distribuída aos srs . 
Noronha Guarany, Israel Pinheiro e W erna Magalhães, respectivamente, 
relator, 1°. e 2°. revisores. 

Oficio 

Pagamento de adicionais a Ulyses Cru~ 

{PEÇA N°. 195) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais. Diretoria da 
Contabilidade. n°. 89. Belo-Horizonte, de abril de 1933. 

Sr. presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 
Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia o incluso processo n°. 
2.002, em que o sr. Ulysses Cruz funcionaria da Imprensa Oficial, 
solicita pagamento da importancia de 1:436$100, de adicional a que 
tem direito, afim de que esse egregio Conselho se digne de manifes-
tar-se sobre a abertura de um crédito especial para o referido paga-
mento. 

Reitero a V. Excia. os protesto de minha alta estima e distinta 
consideração - José B ernardino Alves J unior Secretario das Fi-
nanças. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr. Secretario das Finanças. O abaixo-assignado, funcionaria 
da Imprensa Oficial , juntando a este sua certidão de contagem de tempo, 
pede a a V. Excia. para encaminha-lo ao Exmo. Sr. Presidente do Esta-
do, para que lhe sejam concedidos os adicionais da lei n. 425 de 1.906. 
Ulysses Cruz. 

Be!o-Horizonte, 4 de março de 1933. 
- 0 processo passa a constituir a peça n. 195, distribuída aos srs. 

Annibal Gontijo, Noronha Guarany e Julio Soares, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Requerimento 

O Sr. Anllibal Goutijo:-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o sr. cons. 0 AnnibaJ 

Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Sr. Presidente, sendo esta a primeira 

vez que nos reunimos depois do lamentavel desastre ocorrido com o 
Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas e sua Exma. Familia na estrada Rio-Petropo-
lis, requeiro que o Conselho telegrafe a S. Excia. visitando-o e apresentan-
do-lhe os votos que formula pelo pronto restabelecimento de S. Excia. 
e de sua Exma. Senhora. 

(Apoiados gerais. Muito bem I Muito bem!) 

; 
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-0 requerimento é aprovado unani memente, determinando o sr. 
Noronha Guarany que se providencie de acôrdo com o voto do Con-
selho. 

-Não havendo pareceres finais a serem apresentados, passa-se á 

Segunda parte da ordem do dia 
Concessão de terrenos aos srs. Gabriel Ferreira e H ipolito Rocha 

(PEÇA N. 187) 
E' anunciada a discussão da peça n. 187, relativamente a um re-

querimento em que os srs. Gabriel Ferreira e Hipolito Rocha solicitam 
concessão de terrenos, assim como cessão da estrutura do Mercado V e lho 
para o estabelecimento de uma exposição Permanente na Capital. E' dad~ 
a palavra ao relator, sr. Cons0 Lorêto de Abreu. 

O Sr. Lorêto de Abreu:-0 meu relatorio é o seguinte {lê): 

Relatorio 
A' Prefeitura Gabriel Ferreira e outro propõem o estabelecimento 

por 15 anos, nesta Capital, de uma exposição de produtos do nosso Es-
tado, para o que solicitam, sem especificarem condições: 

-1) concessão de 2 quarteirões vagos na esquina das Avenidas 
dos Andradas e Araguaia; 2) e cessão da estrutura do Mercado Velho 
armado na Praça Rio Branco. As Diretorias do Patrimonio e de Obras da 
Prefeitura se manifestaram contra a concessão da exposição por moti-
vos constantes de suas informações, embora reconheçam as vantagens 
dela decorrentes. 

A Diretoria de Obras se manifesta pela conveniencia da concuren-
cia publica para a concessão da exposição, «como já se fez em caso 
analogo :o-o acrescenta o Diretor de Obras. 

O Sr. Prefeito está de pleno acôrdo com essas informações das duas 
Diretorias-o declara o Sr. Secretario. 

Ao Sr. Conselheiro Werna Magalhães, ···1.0 revisor. 
Belo-Horizonte, 21 de Abril de 1933.-Lorêto Ribeiro de Abretr, re-

lator. 
Parecer 

O Sr. Lorêto de Abreu:-No oficio que dirigiu ao Conselho 
e que acompanha o processo, o Secretario da Prefeitura declara que o 
requerimento dos peticionarias «Vai devidamente informado pelas secções 
competentes daquela repartição e que S. Excia., o sr. Prefeito, está de 
pleno acôrdo com as informações ». 

Como o requerimento é a base do processo, vou proceder á sua lei-
tura (lê): 

«Exmo. Sr. Dr. Luiz Penna, D. D. Prefeito Municipal de 
Belo -Horizonte. 

Gabriel de Alencar Ferreira e Hipolito Rocha, brasileiros, 
camerciantes e proprietarios, residentes nesta Capital, vêm á 
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presença de V. Excia. afim de expor-vos um projeto que con-
ceberam e que reputam da mais alta valia para a realização 
de maneira tão pratica quanto eficiente, da propaganda e di-
vulgação, na Metropole do Estado, da vida mineira em todos 
os campos da sua atividade, progresso e riqueza, solicitando-
vos, outrossim, para a concecussão desse objetivo, abaixo re-
latado com minucia, o seguinte: 

A EXPOSIÇÃO COMO FATOR DE PROGRESSO 

O desenvolvimento recente das exposições permanentes, 
e Feiras de Amostras, nos mais adiantados centros culturais, 
industriais e comerciais do mundo, como soe acontecer 
tamb.:,:n na Capital da Republica, e já agora, entre nós, mi-
neiros, com os brilhantes resultados da primeira Feira Indus-
trial-Agrícola de Belo-Horizonte, constitue pela sua natureza 
mesma, motivo de interesse de todos os govêrnos. Convém 
aqui salientar como exemplo a «Feira Permanente de Blume-
nau ", a Manchester catarinense. 

Não seria demais lembrar, pois, a V. Excia. que o nosso 
Estado, onde sua cultura artística, o desenvolvimento pletorico 
da Industria e do comercio, como da pecuaria e da agricultura, 
já atingiram a um gráu de expressivo progresso, ressente-se de 
um sistema de propaganda permanente. 

Cidade das mais belas do país, na qual se condensa a ati-
vidade do Estado como centro propulsor da mesma, Belo-Ho-
rizonte, se ressente, entretanto, da falta de um sistema de pro-
paganda, estabelecido com um caráter permanente em bases 
praticas, onde se reunam fatores de ordem tecnica e estatística , 
conjugados com as provas da nossa exuberante produtividade 
e riqueza. 

UM EMPREENDIMENTO UTIL E PROVEITOSO 

Atentando em tais condições no momentoso assunto, ani-
mados do proposito de resolvê-lo, chegamos á conclusão de 
que, ressentindo-se a nossa Capital de um local adequado 
onde se instalasse uma exposição permanente de tudo quanto 
diz respeito ao nosso grau de progresso e atividade, viemos 
lembrar a V. Excia. o aproveitam-ento para tal fim dos dois 
quarteirões de terreno pertencentes á Prefeitura existentes na 
Avenida dos Andradas, fazendo esquina com a Avenida Ara-
guaia, bem como a cessão da estrutura do antigo mercado, ora 
armada na Praça Rio Branco, que seria desarmada, renovada 
e montada pelos peticionarias nos aludidos terrenos. Desneces-
sario será tecer comentarias em torno de tão util e moderno 
empreendimento, que viria, antes de mais, valorisar e dar vida 
a um recanto da cidade ora esca~sarnente frequentado pelo pu-
blico, devido á falta de maiores atrativos. 

9 
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De um ponto de vista geral, cremos não precisar de ar~ 
gumentar sobre a sua utilidade, pois do exame, ainda que su~ 
perficial do assunto em causa, resaltam as vantagens para a 
Capital, o Estado e o Publico, da creação de um mostruario 
permanente e completo, onde se reflitam a~ nossas capacidades 
produtivas. 

O aspéto economico, é, sem duvida, da maior expressão e 
estamos certos de que V. Excia . saberá apreciá~lo devida~ 
mente. 

CENTRO DE PROPAGANDA E CULTURA 

Aquiescendo, porventura, a Municipalidade em ceder aos 
peticionarias a area de terreno bem como a estrutura do Mer~ 
cado em questão, mediante um contrato pelo prazo de quinze 
(1_5) anos, pois . que a~i seria inver!ido respeitavel capital, pro~ 
poem-se os peticwnanos a constrUir no referido tereno varias 
"stands>> destinados a exposição de produtos do Estado, reser~ 
vando~se um salão para exposições de arte, um «auditorium" 
destinado ás exibições cinematograficas, preferentemente de 
film s culturais e educativos, e, tambem, a reuniões para fins 
filantropicos ; um Parque de Diversões, atrações e variedades, 
um cbureau » de informações minuciosas de tudo quanto seja 
exposto, bar, café, charutaria e c bonboniére :. , estes ultimas 
afim de proporcionar a indispensavel comodidade ao publico. 

Os «stands » não só comportariam uma divisão em «Zonas 
do Estado» de acôrdo com a natureza de sua produção, como 
poderiam ~er designados por municípios, apresentando grafi~ 
cos sugestivos sobre a area de cada um deles, população, de~ 
senvolvimento geral, etc. Certos de que o assunto encontrará 
da parte de V. Excia. a atenção sempre dispensada a tudo 
quanto se relaciona com o progresso e propaganda da nossa 
bela Capital e uberrimo Estado, 

pedem deferimento '" . 
O SR. NORONHA GUARANY:-Os requerentes pedem isenção de 

impostos? 
O SR. LORETO DE ABREU:-Eles não desceram a estas minucias. 
O SR. NORONHA GUARAN'Y:-Efetivamente, não ha detalhes no 

processo. O requerimento deveria ter vindo acompanhado de uma planta. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - A idéa é ótima, não ha duvida, porém 

a questão depende de regulamentação. 
O SR. NORONHA GUARANY:- E da idoneidade pecuniaria dos 

requerentes. 
_ O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Acho essencial a regulamentação. A 

nao ser o assunto regulamentado, acabará em um privilegio de conces~ 
são de cinema, bar, etc. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Eles querem dois hectares de ter~ 
renas. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Em pontos diferentes? 
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O SR. NORONHA GUARANY:-Não; no mesmo ponto: na Aveni~ 
da dos Andradas. Eles pretendem retirar a estrutura do Mercado Velho 
e conduzi-la para instalar ali uma exposição permanente. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-E para isso pedem dois quarteirões, 
cada um dos quais corresponde a um hectare paulista. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Ouvido a respeito do assunto, o sr. 
s].lb~diretor de Obras da Prefeitura, declara que ha dois pontos nesse 
pedido de concessão, a saber: primeiro, (-a _cm·~cessão ~o terreno com~ 
preendido nos quarteirões 1 O A e 11 A da pnmeua secçao Urbana ; se~ 
gundo (-a cessão c!a estrutura do Mercado Velho, ora armado na Pra~ 
ça Rio Branco. . . 

Sobre a primeira parte, isto é, a concessão do terreno, a Diretona 
do Patrimonio se manifestou contrariamente. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Qual foi o fundamento da nega~ 
tiva? 

O SR. LORETO DE ABREU:- Vou lêr a informação da secção res~ 
pectiva, informação, aliás, pequena. E' a seguinte - (lê) : 

cPedem os suplicarrtes que lhes sejam arrenda~~s dois 
quarteirões proximos á Avenida dos Andradas ( quarteiroes nu~ 
meros lOA e 11 A da l.a Secção Urbana). 

Esse arrendamento será pelo prazo de quinze anos, dentro 
do qual se propõem a instalar e manter um mostruario perma~ 
nente de produtos do Estado. 

Embora reconheça a vantagem da construção desse mostrua~ 
rio,creio que não convem á Prefeitura fazer o citado arrendamen ~ 
to, porquanto os terrenos ora requisitados são de grande valor e 
poderão ser vendidos oportunamente por elevados preços». 

O SR. NORONHA GUARANY:-A Ditetoria do Patrimonio fala em 
«arrendamento». 

O SR. LORETO DE ABREU:-Os peticionarias em seu requerimen-
to, conforme vimos, não precisam bem a questão. Eles apena~ . ser-
viram-se de duas palavras: «concessão » e «cessão". Ne especificam 
ao menos que especie de cessão é . . . _ 

O SR. NORONHA GUP...RANY:-A Diretoria do Patnmomo nao em-
pregou a expressão «arrendamento • ? 

O SR. LORETO DE ABREU:-Empregou. Ela assim o compreen-
deu, porém a petição é muito vaga. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- O fundamento da negativa da Diret_?-
ria do Patrimonio aí está : «os terrenos são de grande valor e poderao 
ser vendidos oportunamente por elevados preços ,. . _ . 

O SR. NORONHA GUARANY:-Os terrenos estao prox1mos ao 
Parque, em um ponto magnilico. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Como iamos vendo, o senhor ~uh
diretor de Obras da Prefeitura salientou que ha dois pontos no pedido: 
a concessão do terreno e a cessão da estrutura do Mercado. Sobre o 
primeiro manifestou-se contrariamente a Diretoria do Patrimonio, confor-
me o parecer que acabo de lêr. . 

Agora, vejamos o que diz o senhor sub-duetor de Obras quanto ao 
segundo ponto. Diz êle : 
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. « Relativ~mente á segunda parte, estamos de pleno 
acordo qu_e a e~trutur!l do Mercado Velho seja dado um 
novo destino, visto nao podermos transferi-la para o bair-
ro de Sa~ta Thereza, como era desejo da administração, 
por ter sido o terreno para esse fim destinado cedido á 
matriz daquele bairro. ' 

A~ sua permanencia no local atual, sem conserva, con-
co:rera _para o sei! estrago e completa desvalorização. 
J\Iem ~Isso, podera pr~)Vocar cubiça por parte das admi-
mstraçoes de outras c1dades sob a alegação de que nada 
vale atu~:llmente para a nossa capital. 

Assu?,_ a su_a tra~sferencia, remodelação e aplicação 
na exposiça~-Feira, so seria de vantagem, dado o fato de 
que na ocasJa~ de terminação do prazo do certamen em 
apreço!. a Prefeitura a receberia em perfeito estado de con-
serv~çao. _Encar~do o pedido sob o ponto de vista das 
consideraçoes acuna, aparentemente nenhum motivo existe 
para contraria-lo. O caso no entanto, não póde ser enca-
rado apena~ por ~sse prisma. Trata-se de um negocio pa-
ra o qual sao pleiteados favores especiais da Municipali-
dade, . d~nt~o de um lon~o ~razo, constituindo quasi que 
m:n pnvilegio a sua real1zaçao nos termos da petição ini-
Cial. 

Seri~ mais logico portanto, que tais favores, uma vez 
reconhecidas por quem de direito as vantagens oferecidas 
pelos requerentes, fossem obtidos depois de uma concur-
rencia publica. 

E' esse o nosso modo de pensar.» 
O chefe dessa Diretoria da Prefeitura, que é o dr. Octavio Penna, 

aprova o parecer do sub-director nos seguintes termos: 
. «Estamos d~ plen<~ acôrdo com a informação supra, 

apos concurrencJa publica, como já se fez em caso analo-
go, .. os favo:_es e concessão de terreno em cara ter p1·e-
oa1w poderao ser concedidos.-0. Pennet ». 

. ~ SR. N~:)RO~-IA GUARANY:-A Diretoria de Obras diverge da 
opmmo da Duetona do Patrimonio? 

.o SR. LORÊTO DE ABREU:-Não. A Diretoria do Patrimonio se 
mamfes~ou quanto ao prejuízo que advirá para a Prefeitura em fazer 
concessao ?esses dois quarteirões; limitou-se a isso. E a Diretoria de 
Obras I?amfes~ou-se em relação ao outro ponto: a necessidade da con-
currencJa pubhca para haver essa concessão. 

Eu estou d~ acôrdo com os pareceres dessas secções da Prefeitu-
r_a, com os _quais tambem concorda o sr. Prefeito, conforme nos faz sen-
tir o resp~ctlvo· secretario, no oficio que nos remeteu. 

Conside~o igualn:ente nec~ssaria a concurrencia publica, que é um 
processo mais garantidor dos mteresses da Prefeitura· e além disso é 
um proces~o por assim dizer , inveterado, já tradicion~l 'entre nós. ' 

Tudo I_sso hoje se faz mediante concurrencia publica, especialmen-
te, devo fnzar, no Govêrno atual. E a Prefeitura não tem desvirtuado 
essa praxe. 
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O SR. NORONHA GUARANY:-Aliás muito louvavel. 
O SR. LORÊTO DE ABREU:-·Os terrenos são hoje vendidos em 

concurrencia publica e isso já teve como resultado que êles se valori-
zassem. Todos os serviços do Govêrno são feitos por hasta publica, con-
forme vemos diariamente em editais publicados no órgão oficial. Sobre 
ser moralisadora, a hasta publica assegura melhor os interesses quer do 
Estado, quer da Prefeitura. 

Portanto, meu parecer é para que se indefira o requerimento dos 
peticionarias levando-se oportunamente, a criterio da Prefeitura, esta 
concessão á hasta publica. 

O SR. ANNIBAL GONTijO:-E os concorrentes devem fazer acom-
panhar os respectivos requerimentos de plantas pelas quais se possa 
verificar o que êles teem em vista realizar. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Penso que antes de se abrir concur-
rencia publica, deveriam ser presentes ao Conselho os papeis respecti-
vos afim de ser aprovada ou não essa concurrencia. Apezar de ser 
muito bôa a concurrencia publica, quem lida no comercio sabe que ela 
póde ser burlada. A não ser a questão bem estudada e examinada, 
póde redundar num verdadeiro privilegio de cinema e de outras diver-
sões, de bar, etc. Quer dizer, a idéa é muito bôa, mas póde ser des-
virtuada. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-A idéa é efetivamente muito bôa, tan-
to que nos primeiros anos após a mudança da Capital, o Govêrno do 
Estado cogitou de estabelecer em Belo-Horizonte uma exposição perma-
nente. O predio onde atualmente funciona o Colegio Arnaldo foi feito 
com o auxilio das camaras municipais e era destinado a esse fim. 

Em São Paulo existe o Palacio das lndustrias, igualmente destina~ 
do a uma exposição permanente. Ali já se realizou uma exposição de 
café, onde Minas foi representada. Aquilo, porém, custa milhares de 
contos. O SR. ISRAEL PINJiEIRO:-No caso da Prefeitura levar a conces-
são á concurrencia publica, ente do que primeiramente deve ser ouvi-
do o Conselho . O SR. LORÊTO DE ABREU:-Isso está implicito em meu voto, 
porque é essencial a audiencia do Conselho. Estou de acôrdo com 
V. Excia.: é necessario sempre ser ouvido o Conselho. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-Sem mais debate, é aprovado o parecer, sendo adotada esta 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja indeferido o requerimento dos 
srs. Gabriel Ferreira e Hypolito Rocha, achando que essa concessão de-
ve ser posta em hasta pública. a criterio da Prefeitura, devendo prévia-
mente ser apresentados ao Conselho os projétos relativos á mesma con-
cessão, bem como o edital de concurrencia, com todos os seus de-
talhes. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
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Isenção ele impostos para as transmissões elos bens eleixaelos pelo 
Paelre Antonio Dini z Costa 

PEÇA N. 188 

E anunciada a discussão da peça n°. 188, relativamente á minuta 
de decreto isentado de impostos estaduais as transmissões que se fizeram 
necessarias para que os bens deL"'<ados pelo padre Antonio Diniz Cos~ 
tas passem á propriedade do hospital de N. S. das Graças de Sete~ 
Lagôas. 

E dada a palavra ao sr. Lorêto de Abreu, relator do processo. 
O Sr. Lorêto de Abreu - O meu relataria é o seguinte (lê) : 

Relatorio 
O Sr. Secretario das Finanças em nome do Sr. Presidente do Es-

tado submeteu á consideração deste Conselho a minuta do decreto a 
fls ., cujo fim é isentar de quaisquer impostos estaduais as transmissões 
que se fizerem necessarias para que os bens deixados, em sucessão 
testamentaria, pelo padre Antonio Diniz Costa passem, em totalidade ou 
em parte, á plena propriedade do •Hospital de N. Senhora das Gra-
ças de Sete~Lagõas, • não extendida porém a isenção a impostos já pa~ 
gos, que, assim, não serão restituídos. 

Além da minuta do decreto e de outros papeis, se encontram nos 
autos, o oficio-exposição de senhor Secretario e o parecer de fis. do Sr. 
Consultor Jurídico do Estado que adoto como complementa1·es des~ 
te relataria. · 

Passo os autos ao sr. cons0
• Israel Pinheiro, 1°. revisor. 

Belo~Horizonte, 20 de abril de 1933.- Lorêto R ibeiro ele Abreu 
-relator. 

Parecer 
O §r. L trêto de Abreu:- A minuta dt:; decreto é a seguinte (lê) 

« O Presidente do Estado de Minas~Gerais, usando 
das atribuições que lhe confere o decreto n°. 19.398, de 
1930, do Governo Provisorio da Republica, decreta : 

Art. 1°.- Ficam isentas de quaisquer impostos esta-
duais as transmissões que se fizerem necessarias para 
que os bens deixados por falecimento do padre Antonio 
Diniz Costa, ou parte daqueles, passem á propriedade do 
Hospital de N. Senhora das Graças de Sete-Lagôas. 

Paragrafo unico - Esta isenção não se aplica a im· 
postos que já tenham sido pagos e que não serão restitui~ 
dos. 

Art. 2°.- Revogam-se as disposições em contrario, 
entrando em vigor este decreto na data de sua publi~ 
cação • . 

O oficio~exposição do sr. Secretario das Finanças, dirigido ao 
Conselho, é o seguinte (lê): 
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• O Padre Antonio Diniz Costa, falecido em 1924, no 
município de Sete~Lagôas, deixou, entre outros bens, a 
chamada « Fazenda do Rêgo », avaliada em inventario por 
oitenta contos . 

Por disposição testamentaria caberia a referida fazen~ 
da á Arquidiocese de Belo-Horizonte, para nela estabele~ 
cer-se uma ordem religiosa ; e si isso não fosse possível, 
pertenceria o usu~fruto das mesmas terras ao Hospital de 
Nossa Senhora das Graças, daquela cidade, até que se 
tornasse possível a fundação da ordem religiosa . 

Dadas a impossibilidade do estabelecimento da ordem 
religiosa e as necessidades com que luta o Hospital, a 
Arquidiocese de Belo~Horizonte recusou o legado, ficao~ 
do assim o Hospital na condição de usufrutuario do imo-
vel. Verificado, porém, que o usu~fruto não constituiria 
fonte de renda, os herdeiros do Padre Antonio Diniz 
Costa decidiram desistir do direito á sucessão, em bene-
ficio do hospital, que passaria a ter o domínio pleno da 
«Fàzenda do Rêgo». A desistencia de diversos herdeiros 
fez~se por meio de procurações in rem propriam ,. (as 
procurações in rem propriam, em direito está assen~ 
tado que correspondem a uma ·alienação). Em vez de se~ 
rem passadas ao hospital, foram passadas ao diretor do 
mesmo modo que o diretor está, póde~se dizer, como 
proprietario, como adquirente • . 

• A desistencia dos diversos herdeiros fez-se por meio 
de procurações i n rem prop·riam, mas em vez de no~ 

mear-se como beneficiaria o hospital, nomeou~se diretor 
desse. 

Assim sendo, necessarias se fazem duas transferencias 
-dos herdeiros ao dr. Bernardo Alves Costa, diretor do hos~ 
pital, e daquele a este, afim de que a propriedade da 
fazenda se transfira ao hospital. 

Com o proposito de aliviar aquele hospital dos onus 
fiscais dessas transferencia, submeto á consideração do 
egregio Conselho Consultivo, de ordem do sr. Presidente 
do Estado, a minuta do decreto junta. Sirvo-me do ense~ 
jo para renovar a V. Excia os protestos de meu elevado 
apreço. » 

Do processo fazem parte outros documentos que, parece~me, não é 
necessario ler perante o Conselho. Não se encontra, entretanto, copia 
do testamento, mas penso que nem seria isso preciso, porque não se 
põe em duvida a existencia desse testamento. Os factos estão bem ex~ 
postos no oficio do Sr. Secretario das Finanças e não se pode duvidar 
da veracidade dos mesmos. 

O SR . NORONHA GUARANY :-0 que seria interessante conhe-
cer é a conclusão do parecer do Consultor Jurídico, a que V. Excia se 
referiu no relataria. 

O SR. LORETO DE ABREU :-E' este o parecer do Consultor Ju-
rídico, Dr. Candido Naves (lê) : 
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«O Hospital de Nossa Senhora das Graças, de Sete~ 
Lagoas, pede por intermedio de seu provedor, isenção de im~ 
posto de transmissão e consolidados para uma doação e 
renuncia de herança ~m que é donatario e beneficiaria o 
Hospital referido. 

Pede mais relevação do imposto territorial em atrazo. 
Quanto ao imposto de transmissão, a isenção aos estabe~ 
lecimentos de caridade está expressamente outorgada no 
Regul. (Art. 54, n. 0 10, do dec. n. 6.944, de 1925). 

Todavia, essa isenção não compreende os impostos 
de novos e velhos direitos e o sêlo de 1/2 °/ 0 para trans~ 
crição, de acôrdo com o paragrafo unico do citado arti~ 
go 54. 

No que toca ao imposto territorial, desde que adqui~ 
ridos pelo Hospital os bens imoveis em apreço, passarão 
estes a gosar de isenção do imposto, de acôrdo com o 
art. 5. 0

, n. 0 1, do Regul. aprovado pelo decreto n · ... 
5.268, de 1919. 

Quanto, porém, ao imposto em atrazo, penso deve~ 
riamos exigir, considerando~se principalmente que o Hos~ 
pital está recebendo em doação e vai gozar de isenção 
futura permanente». 

O pagamento desses impostos é, de fato, essencial para que haja 
transmissão. 

O SR . NORONHA GUARANY :-A minuta do decreto sugere esse 
pagamentp? 

O SR. LORETO DE ABREU :-0 decreto é amplo e parece~me que 
nesta parte, se afasta do parecer do Consultor Jurídico. 

Vamos ver o artigo 1. o do decreto. Diz esse artigo : 
«Ficam isentas de quaisquer impostos estaduais as 

transmissões que se fizerem necessarias para que os bens 
deixados por falecimento do padre Antonio Diniz Costa, 
ou parte daqueles, passem á propriedade do Hospital de 
N. Senhora das Graças, de Sete~Lagôas » . 

Como se vê, o decreto é mais amplo do que o parecer do sr. Con~ 
sultor Jurídico. 

O SR . ISRAEL PINHEIRO :-E' razoavel. 
O SR. NORONHA GUARANY :-Não ha duvida . Trata~se de um 

instituto de caridade. 
O SR. SOCRATES ALVIM :-Assim houvesse muitos casos identi~ 

cos a este. 
O SR. LORETO DE ABREU :-De modo que eu concluo da se~ 

guinte maneira : 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas~Gerais, previamente 

estudados os papeis constantes da peça n. 188, e, adotado o relatorio 
retro como parte integrante deste, resolve aprovar a minuta do decreto 
que lhe é submetido pelo Governo deste Estado, sem nenhuma altera~ 
ção de seus dispositivos amplos e claros, ao qual já fez referenda de~ 
talhada o mesmo relatorio, 

(Muito bem! Muito bem!) 
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O Sr. Noronha Gnarany :-Está em discussão o parecer do 
relator. (Pausa). 

Os srs. conselheiros estão de acordo? 
(Sina is gerais de assentimento). 
A' vista da manifestação da Casa, proclamo a seguinte 

Conclusão 

O CONSELHO é de parecer que seja aprovada a minuta de decre-
to isentando de impostos estaduais as transmissões que se fizerem ne-
cessarias para que os bens deixados pelo Padre Antonio Diniz Costa 
passem á propriedade do Hospital de N. Senhora das Graças, de Sete-
Lagoas. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

, Ordem do dia 

O Sr. Noran'h:a Gaarany- declara que sendo terça~feira pro- . 
xima vespera de eleição e tendo sido o edificio da ~amar.a dos D~pu
tados solicitado para o funcionamento de uma secçao el~1tor~, deix~
rá o Conselho de se reunir nesse dia, conforme combmaçao previa 
entre os seus membros. 

Assim, designa para sabado, 6 de maio, a seguinte ordem do 
dia: 

PRIMEIRA PARTE :-A regimental, 
SEGUNDA PARTE:-Discussão das peças que, devidamente relata-

das e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 
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115." Sessão ordinaria, aos 6 de maio de 1933 

PRESIDENTE:- Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO: - Sr . Socrates Alvim. 

SUMARIO:-Ata- Expediente- Representação do Sr . Diretor da Secretária do 
Conselho -Comunicação- Requerimento do Sr. P. Matta Machado, 
pedindo que se converta em dilligencia a decisão sobre a peça n . 
192 - · Pareceres finais · N. 172 (Venda de terras devolutas. Peça n. 
185)-N. 173 (Isenção de impostos para transmissOes dos bens deixa~ 
dos pelo Padre Antonio Diniz Costa)- N. 174 (Reguerimento de 
Gabriel Ferreira e Hipol_ito Rocha)- Segunda Parte - Crédito para as 
despesas com a hospedagem da Embaixada do Congresso Pan~Ame~ 
ri cano -Relato rio e parecer do Sr . P. Matta Machado -Conclusão 
-Pagamento de adicionais ao ex-juiz de direito da Comarca de Oli-
veira, Dr. Laudislau de Miranda Costa - Relatorio e parecer do Sr. 
Julio Soares -Conclusão- Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os senhores Noronha Gua-
rany, Socrates Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo e 
P. Matta Machado. 

-Abre-se a sessão. 

Ata 

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

Expedi~nte 

O Sr. Socrates .A.Ivim apresenta o seguinte expediente: 

Oficio 

Liquidação de vales da Estrada de Ferro Oeste de Minas 

(PEÇA N_ 196) 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas-Gerais. - Belo-Hori-
zonte, 4 de maio de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. -Em nome do Sr. 
Presidente, tenho a honra de restituir a V. Excia, a peça n. 153, acom-
panhada de um parecer do dr. Advogado Geral do Estado, com data 
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de 25 de _abril ul~im_? e de varios documentos, para que se digne sub-
mete-los a aprecmçao do Conselho Consultivo. 

~tenciosas saudações. - Lafayette Brandão, Secretario da Presi-
denc.a. 

Parecer e documentos a que se refere o oficio supra 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. - Belo-Hori.zonte, 25 de 
abril de 1933 .. 

Exmo .. Sr. Pr_esi~ent~ do Estado. -Devolvendo a V. Excia. o pro-
cesso. relattvo ~ hqmdaçao dos créditos de portadores de vales da E. 
~- Oeste de MI_~as, pelo _pagamento dos quais o Estado se responsabi-
lizara por ocas1ao da greve de operarias daquela · via ferrea em 1900 
ten~o a honra de p~rticipar-lhe que, de acôrdo com o desp~cho de V 
Excra. ~ na c~m~or~udade do parecer a respeito emitido pelo Conselho 
<2on~ultivo, fOI hqmd~da a questão, por acôrdo tomado por termo neste 
Gabmete e do qual JUnto copia. 

Peço venia, entretanto, para solicitar a atenção de V. Excia para 
as reclamações CO!flPl~mentares formuladas pelo dr. Manoel Lagoeiro , 
procurador de vanos mteressados. Alega esse ilustre advogado que, 
p~ra custear o resgate dos vales emitidos pela Campanha Oéste de 
~mas, o Esta~o ret~ve certas somas das importancias devidas á refe-
nda Companh1~ a _titulo de ~aranti~ de juros. E entende que, sendo 
essas somas dmheuo de terceuo retido para determinado fim, não deve 
o Estado com elas locupletar-se. Nessas condições pleitêa o pagamento 
aos portadores de vales em geral, ainda que não tenham demandado 
com o Estad_o (es~a!ldo por . isso prescrito o seu direito) e que nã o 
constem da hsta ofic1al orgamzada logo depois da gréve de 1900 pelo 
engenheiro Eduardo Porto. ' 

J?e acôrdo com o p~recer que emiti e que teve a aprovação do 
egreg10 Con_selho Consultivo, o fundamento do direito reconhecido pelo 
Supremo Tnbunal a Angelo Raphael Florentino contra o Estado era 
sobretudo, a circunstância de estar o nome dele na lista oficial. E com~ 
dos assistentes na ação de Angelo Raphael Florentino muitos e~tavam 
em condições identica~, pois, haviam interrompido a prescrição e ti-
nham seus nomes na hsta, com esses se fez o acôrdo para que fossem 
pagos d~s quantias principais rec_onhecidas, uma vez que, proposta por 
eles. açao contra o Estado, sena de se prever a condenação deste. 
Assim, o acôrdo veiu preveni r um litigio de probabilidade desvantajo-
sa para o Estado. 

Quanto aos demais portadores, porém, a situação é diferente. Uns 
ha que demandaram e deixaram prescrever o seu direito. E outros, 
embora tenham demandado e possam vir a demandar de novo toda-
via não t_êm i~~s possibilidades de exito, pois não tendo os se~s no-
mes na hsta oficial~ a _ele_s. falta essa importante circunstância que pre-
ponderou na soluçao JUdicial do caso de Angelo Raphael Florentino. 

Ale~a, porém,_ o dr . Manoel Lagoeiro que o Estado reteve, das so-
~as devidas é!- entao Compah.a Oéste de Minas a titulo de garantia de 
JUros, certas 1mportancias que se destinavam precisamente ao resgate 
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dos vales da Oéste, e não é justo que o Estado conserve em seu po-
der essas importancias, que não lhe pertencem. 

Antes razoavel e justo lhe parece que com elas se resgatem os 
vales ainda existentes e que representam desembolso de seus portadores. 

Embora juridicamente o Estado possa recusar essa pretenção (quan-
to a uns portadores, alegando a prescrição, e contra outros. alegando 
que não foi regular a cessão dos vales a e es feita), parece-me que 
el!l merece ser examinada do ponto de vista da equidade. Realmente, 
nao deve o Estado reter quantias que vieram aos seus cofres para de-
terminado fim, si esse fim é realizavel. 

Mas ta~bem é de observar que não póde o Estado deliberar o pa-
gamento pleiteado, porque ele poderá exceder a quantia retida. 

Pode ser adotado, á vista do exposto, o seguinte alvitre : 
Far-se-á a verificação da importancia exata que ficou retida das ga-

rantias de juros devidas á Oeste de Minas. Dela se descontará toda a 
importancia que para pagamento dos vales já teve aplicação. 

E, se houver resto, po erão ser chamados todos os portadores de 
vales ainda existentes, para serem pagos de seus creditas, sem juros, 
totalmente ou em rateio, até a concorrencia do resto verificado. Essas 
verificações poderão ser feitas nas Secretarias das Finanças, e da Agri-
cultura, onde se deve encontrar os elementos necessarios. 

. No _proprio processo junto, porém, já se encontram subsidias para 
eluc1daçao do caso, como se vê do dec. n. 10, nos Jogares por mim as-
sinalados á margem. 

Eis o caso que, si assim o desejar, V. Excia. poderá submeter ao 
~onselho Consultivo, o qual autorizará ou não, conforme lhe parecer mais 
JUSto. a pretenção exposta pelo dr. Manoel Lagoeiro. 

Para maior esclarecimento junto ao processo varias cartas desse ad-
vogado, com os documentos que as acompanhavam. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Excia. os meus protes-
tos de elevada estima e distinta consideração. -Milton Campos, Advo-
gado Geral do Estado. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado 

Belo-Horizonte, 25 de abril de 1933.- Aos vinte dias do mês de 
abril de 1933, no Gabinete do Advogado Geral do Estado, comparece-
ram, de uma parte, o Estado de Minas Gerais, representado pelo Ad-
vogado Geral, dr. Milton Campos, e de outra o dr. Manoel Lagoeiro, 
representante de varias portadores de vales da Estrada de Ferro Oéste 
de Minas, adeante nominalmente designados; e entre eles ficou contra-
tado o seguinte: 

I-Tendo sido, por sentença final irrecorrível do Supremo Tribu-
nal Federal, condenado a pagar a Angelo Raphael Florentino a impor-
tancia de 3:752$370, mais juros da mora desde a contestação da lide e 
custas, o Estado executará essa sentença, efetuando ao referido credor 
a soma que se levantar na Secretaria das Finanças. 

II- O Estado reconhece a identidade de situação entre o caso 
supra e o dos possuidores de vales que figuraram como assistentes na 
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ação de Ang_elo Raphael Florentino ; e a todos estes, que ao mesmo tem-
po tenham figurado co_mo assistentes e constem da lista oficial de por-
tadores de vales, orgamzada pelo engenheiro Eduardo Porto em 24 de 
d~zembro de 1 9~2, . o Es!a?o pagará as importancias declaradas respe-
ctivamente n~ dita hsta oficial, de conformidade com o parecer do Con-
selho Consulhvo do Estado, datado de 24 de fevereiro de 1933 e proferi-
do na peça n . 153. 

lli --: ~s pagam~ntos referidos na clausula antecedente serão sómen-
te do_ pnncipal, sem ]uro_s ou quaisquer outros acessa ria s, entendendo-se 
~xclmdo da presente estipulação o pagamento a Angelo Raphael Floren-
tino, a que se refe re a clausula primeira. 
. IV- De . acôrd_o. com os autos da ação de Angelo Raphael Floren-

tmo ~ com a lista oficial, os credores-assistentes que deverão ser pagos 
na fo rma da clausula _segu!lda e que_ ora se representam pelo advoga-
~ o dr. Manoel La_goeiro sao os segumtes, com as respectivas importan-
cms de seus creditas : 

Luiz Pereira Cortez ...... .. . .. . . . . . . . . . . . Manoel Simões Coelho.. . .... .. ... ... .. . . . . . 
~osé ~oreira Carneiro FéÍipp~ :::~ ~ - ~ -- -.~~~~·. ·. :·. : ·.· ... · ... ··.·· 
osé onçalves de Moura .. . .. . o • • •• •••• • • • • • • • • 

~~~~=!~: g~st~~-~~- ... .. ....... ..... ... .. ..... ·.:::::: :. : ::: 
Teixeira Andr~de & c i~ ...... ........ ........ .. .. ... .... ... . 
Vital Rodrigues de Souz~:: :: .· .'.·.·. ·. ·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·::.·. ·:. · · 
guintino de Araujo . . . .... .. . . .' .. ... . . . . . ..... . . .. . . . ." .· . : ::: 

arvalho Campos & Cia . . . .. . o o o ••• • •• • •• o • ••• • • O o • • o o o o o o 

Francisco José Affonso . . . o o o 

Calixto Gonçalves de Oliveira .·: .· . ." .·.·.·_-_- _·::.·.·.·:.·:
0
·: .· . ·

0
• • • • ·:: . 

AITonso Pimentel Manoel Gomes C~~;é . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • • • • • • • • • •• • ••• 

g . . . . . .. .. . .. . ... . . . .... . 00 

Lucrecia Muller Frazão . o o • • • • • • • • 

Custodio LJurencio de 'oli~~ira . .. .. .. o o .. . • .. .. • • .... .. .. 

Manoel Nicolau Junior . . . . . . . . . . . . . . . . . o • •• •• • o o o 

Arthur Pinto Mendes ·_-.' .· .' · .. · .... · · · .. · .. .. .. .... · .. .. .. .. · 
~ . . . . ... . . ... . . ... . . .... .. . . -. . . .. . 

Soto Maior .. .. . ....... . ... .. . . ... ..... . . . . . ... . .. . . . . . . . . ... . 
J eronymo Montuori.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manoel Salgado Guimarães . . . . ... . . . ... . . .. ...... . . .. .... . . 

7:626$720 
7:790$ 190 
5:937$825 
1:119$500 
2:507$185 

0 1:068$050 
3:126$450 
3:554$950 
3:988$480 
2:688$220 
3:634$625 
7:584$330 
5:742$710 
4: 140$300 

14:504$565 
6:237$705 

17:132$505 
92:457$120 

1:214$825 
7:582$540 
2:002$960 

V- Os c~edores acima referidos poêm á disposição do Estado, a 
el~ os transferm~o para todos os efeitos, os vales que, nos autos da ação 
~XI~tentes no Jmzo Federal deste Estado, documentam os creditos ora 
hqmdados. 

VI- Si s~ verificar, na Secretaria das Finanças, que qualquer dos 
credores relacw~ado_s na clau~ul~ . quarta _foi pago, no todo ou em parte, 
qu~ndo a ~le , ate a 1mportancm Ja receb1da, será suspenso o presente 
acordo, deixando de fazer-se o pagamento ou descontando-se o paga-
mento parcial já feito. 

V_II- Os receb~mentos que os contraentes fizerem na Secretaria 
das Fmanças valerao para o Estado como quitação geral e plena, obri· 
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gando-se os credores a desistir de qualquer reclamação que se relacione 
com a questão dos vales da Oeste de Minas, ora liquidada. 

Si o Estado de Minas, entretanto, resolver estender a liquidação, 
abrangendo nela outros credores ou portadores de vales, a é a con cor-
rencia das importancias retidas nos cofres do Estado em desconto do 
devido á extinta Companhia Oeste de Minas a titulo de garantia de ju-
ros, então os portadores referidos na clausula quarta ficarão com o di-
reito de se apresentarem pela diferer:.çq qu acaso se verificar ent:e a 
soma dos vales representativos de seus credita s e a quantia agora liqui-
dada e constante da lista oficial. 

E, por estarem assim justos e combinados, mandaram lavrar este 
termo, que assinam com duas testemunhas.-Milton Campos.-Manoel 
Lagoeirc.-Tts. Ciro dos Anjos e Alvaro Tamarindo. 

Os Credores dos vales da Oeste de Minas 
Os credores dos vales da «Oeste de Minas • representados pelo ad~ 

vogado Manoel Lagoeiro : 
I - Dividem-se em tres classes : 
a) Os que demandaram e constam da lista aliciai organisada pelo 

Governo. 
b) os que demandaram e não constam da lista referida, mas são por-

tadores ou possuidores de vales depositados no Juizo Federal. 
Por fim, 
c) os que não demandaram e constam da lista, comparecidos agora. 
Nota especial: os da classe A possuem muito mais vale do que os 

apurados na lista feita ha 30 annos. E' que de boa fé e liados no 
compromisso do Governo, depois de arrolados, continuaram a trocar 
mercadorias pelos vales, que corriam como dinheiro, na falta deste. 

E si assim não fosse, como se manteriam os operarias 7 Haveria 
nova greve e perturbação séria da ordem. Logo o Estado lucrou e pela 
in rem verso não pode deixar de pagar o beneficio recebido, além do 
compromisso assumido. Todos os cportadores:t ou cpossuidores • de 
vales devem ser pagos, porque estes documentos representam os sala-
rios atrazados que o Governo prometeu pagar. A decisão do Su~remo 
se refere a cpossuidores ou po,rtadores de vales • . O Governo assiiD os 
convocou. 

11 - Os das classes A e B que renovaram as procurações velhas e 
as procurações novas dos sucessores dos que morreram, bem c~mo 
das firmas commerciais dissolvidas, com os documentos comprobatonos: 
certidões das juntas · commerciais e de escrivães de inven-tarios : -

I) Mendes Jor. & Cia., representado por Arthur Pinto Mendes nas 
demandas : juntou nova procuração e exibirá certidão da junta Com-
mercial do Rio, provando que é o liquidante sucessor da dita firma. 
Já está tirada a certidão. 

2) Manoel Simões Coelho: nova procuração da viuva e filhos 
3) Antonio Teixeira de Oliveira: idem da viuva. 

4) José Gonçalves de Moura: ibidem. 
5) Guilherme A. C. Capanema: idem. 
6) Teixeira Andrade e Cia. : nova procuração do socio unico e 
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liquidante. 
7) Vi tal Rodrigues de Souza : nova procuração 
8) Antonio Pereira Pinto : idem. 
9) Carvalho Campos e Cia. : nova procuração da sucessora. 

10) Francisco José Affonso: • • • viuva. 
11) José Guedes Tavares: • 
12) Affonso Pimentel: nova procuração da inventariante. 
13) Manoel Gomes Carregai: idem da viuva e filhos. 
14) Custodio Lourenço de Oliveira: idem da viuva. 
15) Manoel Nicolau J.or: idem da viuva e inventariante. 
16) Alvaro Lourenço Pinto : nova procuração. 
17) Manoel Pereira Ramalho: idem. 
18) Lucrecia Muller Frazão: nova procuração. 
19) Custodio Lourenço de Oliveira: (repetido). 
20) Jeronymo Montuori: renovou a procuração. 
21) Angelo Raphael Florentino: idem. 
Pouquíssimos (4 ou 5) ainda não confirmaram e estou esperando a 

qualquer hora os documentos. 
III-Os que demandaram e constam da lista oficial : 

1) Mendes J. or e Cia. 
2) Manoel Simões Coelho. 
3 José M. C. Felippe. 
4 José Gonçalves de Moura. 
5 Manoel da Costa. 
6 Guilherme A. C. Capanema. 
7 Teixeira Andrade e Cia. 
8 Vital Rodrigues de Souza. 
9 Quintino de Araujo. 

10) Carvalho Campos & Cia. 
11) Francisco José Affonso. 
12) Calixto Gonçalves de Oliveira. 
13) Affonso Pimentel. 
14) Manoel Gomes Carregai. 
15) Manoel J. Salgado Guimarães. 
16) Lucrecia Frazão (Muller). 
17) Custodio Lourenço de Oliveira. 
18~ Manoel Nicolau J.0 r. 
19 Balbina das Chagas Cortez. 
20 Sotto Mayor e Cia. 
21 Jeronymo Montuori. 
22) Angelo Raphael Florentino. 
IV -Os que demandaram e não constam da lista oficial : 

1) José Martins Lazs. 
2) Antonio Teixeira de Oliveira. 
3) Antonio Pereira Pinto. 
4) José Guedes Tavares. 
5) Alvaro Lourenço Pinto. 
6) Manoel Pereira Ramalho. 
V -Os que não demandaram, constam cta lista e apparece .. 

ram agora: 
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1) Comendador Antonio Francisco da Rocha, ex-diretor da Oeste : 
por sucessores (procuração). 

2) Comendador Joaquim Leite de Castro, idem. 
3) Candido Leite de Castro (proc.). 
4) Alfredo Pinto da Silva. 
5) João Martiniano dos Santos & Cia. (proc.). 
6) Antonio Moreira Coelho (viuva) ( ,. ) 
7) Luiz d'Angelo e Irmão (viuvas dos dois socios) 
8) Guilhermino Caldeira Franco ( ,. ) 
9) Antonio Gomes Carneiro ( » ) 

10) Deodato Machado Talleiro ( • ) 
11) Gabriel Felismino de Rezende ( '" l 
12) Joaquim Jardim ( ,. 
13) Custodio Moreira ( ,. 
14) Fernando Pinto da Silva (proc.) (vi rão outros). 
15} José Antonio de Oliveira: demandou o Estado e perdeu. 
Juntos todos os documentos e procurações. 

16) José Jorge Grillo (viuva) (procuração). 
17) J. Baptista -Socio liquidante, pro c. 

M. Lagoeiro. 

Notas 
Os créditos constam da lista oficial e das procurações. 

a) José Antonio de Oliveira; não foi julgado carecedor da ação e 
poderá renová-la. Houve uma duvida no caso e faz anos : a Relação achou 
insuficientes seus documentos, creio. 

b) Vai tambem a conta das custas na causa de Angelo Raphael 
Florentino para a Secretaria das Finanças incluir na quantia a pagar. 

c) Vai uma exposição da questão dos vales, interessante, na qual 
in fine se faz luz sobre a garantia de juros que o Estado pagava com 
desconto da importancia dos vales. 

A garantia parece-me regulava uns 000 contos por semestre mais ou 
menos. 

d) Veja-se a data da liquidação forçada da Oeste. O Estado deve 
ter ficado com muito dinheiro dos vales e deve restituí-lo, mesmo a cre-
dores com títulos prescritos. Como ficar-se, mesmo pela prescrição, com 
o alheio? 

e) Nas minhas cartas anteriores fundamento (desconfio que cabal-
mente) a obrigação do Estado de pagar a todos os portadores dos vales, 
principalmente porque reteve a garantia de juro (uma fortuna) durante 
mais de trinta anos, usufruindo-a. Quanto não renderia esse dinheirão nos 
bancos ou no comércio?... A restituição devia ser total, porque não se 
substitue em parte o que é dos outros. E' como já disse : a restituição da 
vaca sem os bezerros nascidos ... 

E os credores que já vão receber sem juros, não podem deixar de 
ser pagos. 
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Oportunamente levarei uma certidão do Juizo Federal ou Estadu al 
{ha os documentos nos dois juizos) provando quanto cada credor juntou 
de vales aos autos das demandas. Estão todos no 1.0 destes juizos em 8 
a 10 volumes, selados e com as firmas reconhecidas (uns 4 a 5 mil). 

Segue-se agora esta certidão.-M. Lagoeiro. 
Celso A. Fabio de Lima, escrivão do 2.0 oficio de agravos e apela-

ções da Camara Civil do Tribunal da Relação d E tado de Minas-Gerais, 
na fórma da lei, ~te. : 

Certifico que revendo os autos de apelação cível n. 3.614, {treis mil 
seiscentos e quatorze), em meu poder e cartorio da comarca de Belo-
Horizonte, entre partes, apelantes o Coronel Manoel Simões Coelho e ou-
tros e apelado o Estado de Minas-Gerais, dêles a fls. duas verso, via-se a 
certidão do teôr seguinte: CERTIDÃO: 

O Bacharel Leandro de Moura Costa, segundo escrivão judicial do 
Estado de Minas-Gerais, na fórma da lei, etc., etc., etc. Certifico a reque-
rimento verbal revendo os autos de ação ordinaria que contra o Estado de 
Minas-Gerais moveram Sotto Maior & Companhia, Manoel Simões Coelho 
e outros que pelo teôr das certidões, vales e documentos juntos, as par-
celas que competia a cada portador de vales da Estrada de Ferro Oeste 
de Minas de, digo, são as seguintes : - Antonio Teixeira de Oliveira qua-
tro contos e oitenta e tres mil e quinhentos e cincoenta réis. José Gon-
lçalves de Moura sete contos cincoenta e um mil e oitocentos réis. Gui-
herme Capanema dois contos cento e setenta e dois mil quinhentos e 

dez réis. Teixeira Andrade & Companhia um conto oitocentos e vinte 
e sete mil novecentos e cincoenta e cinco réis. Vital Rodrigues de 
Souza tres contos oitocentos 'e quatorze mil quatrocentos e trinta réis. 
Antonio Pereira Pinto seis contos oitocentos e trinta e tres mil trezen-
tos e vinte e cinco réis. Quintino de Araujo tres contos e cincoenta e 
nove mil quatrocentos e quarenta réis. José Guedes Tavares cinco con-
tüs duzentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e cinco réis. Calixto 
Gonçalves de Oliveira dez contos duzentos e trinta e quatro mil oitocen-
tos e cincoenta réis. Affonso Pimentel sete contos quatrocentos e tres 
mil trezent,Js e setenta réis. Alvaro Lourenço Pinto nove contos duzen-
tos e oitenta e nove mH e seiscentos réis. Manoel Pereira Runa11i 
trinta e quatro contos setecentos e dezenove mil novecentos e setenta 
e cinco réis. Dona Lucrecia Muller Frazão quinze contos duzentos e 
cincoenta e quatro mil novecentos e sessenta réis. Carvalho Campos 
& Cia. dois contos seiscentos e setenta e quatro mil setecentos e vinte 
réis. Manoel José Salgado Guimarães dez contos trezentos e dezenove 
mil e quinhentos réis . José Moreira Carneiro Felippe dez contos sete-
centos e vinte mil duzentos e oitenta e cinco réis. Manoel da Costa 
dois contos quatrocentos e trinta e quatro mil quinhentos e setenta e cinco 
réis. Manoel Gomes Carregai sete contos e sessenta mil duzentos réis. 
José Martins Lara quatrocentos trinta e quatro mil quatrocentos e cin-
coenta réis. Francisco José Affonso tres contos cento e quarenta e 
dois mil cento e cincoenta réis. Custodio Lourenço de Oliveira oito con-
tos e quinhentos mil réis. Manoel Nicolau Junior vinte e um contos 
trezentos e cincoenta e tres mil oitot::entos e cincoenta réis. Manoel Si-
mões Coelho trinta e oito contos quinhentos e trinta mil e quinhentos 
réis. Balbina das Chagas Côrtes doze contos duzentos e trinta e um 
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mil oitocentos e vinte .e cinco réis. Arthur Pinto Mendes oitenta ~ seis 
contos e duzentos mil réis. Vale a palavra cTheara a oitava linha do que 
dou fé. Belo-Horizonte, dez de outubro de mil novecentos e quatorze. 
Eu Leandro Castilho de Moura Costa, segundo escrivão federal, o es-
cr~vi. Belo-Horizonte, dez de outubro de mil novecentos e quatorze. 
Leandro, digo, Leandro Castilho de Moura Co~ta. . Est.<:vam ~alocadas 
duas estampilhas federais no valor total de seis md reis, deVIdame. e 
inutilizadas. Em mil novecentos e quatorze. Leandro Castilho ·'e 
Moura Costa. Estavam colocadas duas estampilhas estaduais no valor 
de oitocentos réis, devidamente inutilizadas. Consta. A' Fazenda Pú-
blica sêlo de folhas duzentos e trinta e quatro a duzentos e quarenta e 
um tres mi e trezentos réis. Cincoenta por cento. Contra minuta do 
jui;, um mil réis, cincoenta por cento contra minuta do_ ~uh-Procurador, 
sete mil .e quinhentos réis-cincoenta por cento. Petiçao do Sub-Pro-
curador-dois mil e quinhentos réis.-Cincoenta por cento do parecer 
do Sub-Procurador-dois mil réis. Pagou réis dezesseis mil e trezentos 
réis.-Ao meretissimo Juiz-Cincoenta por cento da contra minuta. Pa-
gou um mil réís.-A~ Dout?r Sub-Pn;>_curad?r cincoenta por cento da 
contra minuta-sete mil e qumhentos re1s.-Cmcoenta por cento da pe-
tição de folhas-dois _mil __ e quinhentos réis-:-ci~~oenta por cento do pa-
recer, pagou-dois mll reis; pagou-doze mil rei~_; Ao_ Dout?r ~stolpho, 
minuta, petição e sêlos-vinte mil oitocentos re1s-vmte n:il OI!oc~_ntos 
réis.-Ao escrivão Ferraz. Termo de agravo (2$000) dms ~il rets,-
termos de trezentos réis-cinco mil e cem réis.-Pagou sete mil e cem 
réis-Ao Contador, desta conta, mil e quinhentos réis.-Réis ci~coenta 
e oito mil setecentos réis-Réis 58$700.-Belo-Horizonte, dezmto de, 
digo, dezoito-onze mil novecentos e quatorze. Ray~undo Nonato. 
Era o que se continha nas contas aqui fielJ;nente transcntas ~ aos sel;ls 
originais, me reporto e dou f~._ Belo-Honzon~e, 18 _de Abril de 193~. 
Eu, Celso Fabio de Lima, escnvao, o subscreVI e assmo.-Celso Fabio 
de Lima. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 196,. _distribuída_ aos srs. 
Lorêto de Abreu, Noronha Guarany e Annibal Gonti]O, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Pagamento de adicionais ao bacharel Antonio Patricia de Assis 

{PEÇA N. 197) 
Secretaria de Estado dos Negocios do Interior - Belo-Horizonte-

Em 4 de Maio de 1933. _ . 
Senhor Presidente. Para os devidos fins, passo ás ma os de V. Excia. 

o incluso processo de abertura de um cr~dito ~speci~ na impo_r:fancia 
de um conto e seiscentos e quarenta e mto rrul e qumhentos rei~ · ·. · · 
(1 :648$500), para pagamento de adicionais de 10°/ o a que ~em dH~I!o 
o promotor de justiça da comarca de Prados, Bacharel Antomo PatriCIO 
de Assis, no período de 13 de dezembro de 1930 a 31 de dezembro do 
corrente ano. 
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Neste ensejo, renovo a V. Excia. protestos de elevada estima e 
consideração. 

O Secretario do Interior, Gustavo Capanema. 
Ao Excelentissimo Senhor Doutor Cincinato Gomes de Noronha 

Guarani', presidente do Conselho Consultivo do Estado. Capital. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior. Antonio Patrício de Assis , 
promotor de justiça da comarca de Prados, por seu procurador abaixo 
assinado, pede a V. Excia. se digne conceder-lhe os adicionais de 10°/ 0 

a que tem direito de 13 de dezembro de 1930 em diante, visto ter comple-
tado na referida data 30 anos de serviços prestados ao Estado, conforme 
certidão anexa. 

Junta para a necéssaria apostilha o seu titulo de nomeação. Pede 
deferimento. 

Belo-Horizonte, 20 de Abril de 1933. José Brasileiro. 
O processo passa a constituir a peça n. 197, distribuída aos srs. P. 

Matta Machado, Julio Soares e Socrates Alvim, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Rà.dlograma 

Dr. Noronha Guarani ' - Presidente Conselho Consultivo - Minas-
Gerais . - De Rio. - Envio a esse ilustre Conselho meus sinceros 
agradecimentos pela atenção telegrama me dirigiu proposito acidente 
que eu e senhora fomos vitima. Cordiais saudações. Getulio Vargas. 

-Intei ado. 

Telegrama 

Noronha Guarani' - Conselho Consultivo:- Belo-Horizonte - De 
Rio. - Peço justificar e desculpar minha ausencia. Abraços. - Israel 
Pinheiro. 

-Ciente. 

Representação 

O Sr. Noronha Guarani:-Encontra-se tambem sobre a Mesa 
uma representação que me foi dirigida pelo Sr. Diretor da Secretaria do 
Conselho. Convido o Sr. Secretario a ler essa representação para co-
nheciP.Iento dos Srs. Conselheiros. 

O Sr. Soerates A.lvim procede á leitura da seguinte repre-
sentação: 
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Secretaria do Conselho Consultivo 

Belo-Horizonte, 6 de Maio de 1933. 
Exmo. Sr. Dr. Noronha Guarani' M. D. Presidente do Conselho 

Consultivo de Minas-Gerais. - O Tribunal Eleitoral do Estado. esten-
dendo suas instalações a diversas salas do pavimento inferior do edi-
fício da Camara dos Deputados, nas quaes até agora funcionava a Se-
cretaria do Conselho Consultivo, que ficou das mesmas privada, trouxe 
para os trabalhos desta serias inconvenientes. 

Limitada á Biblioteca e ao Arquivo da Camara e a um gabinete 
destinado ao Diretor, sem nem ao menos ter onde localisar a Portaria, 
não dispondo de agua filtrada e lavabo senão na sala das sessões, 
que se acha tambem á disposição do Tribunal, a Secretaria do Conse-
lho, que foi ainda privada do telefone, teve de acomodar todos os seus 
funcionarias e os moveis indispensaveis ao serviço, somente· executado 
com regularidade graças ao zêl6 e ao esforço dos respectivos funcio-
narias, num ambiente caotico de verdadeiro bric á brac . 

Não é só. O funcionamento paralei0, no mesmo edifício, de duas 
repartições diferentes, uma das quais, pela sua propria natureza, é 
franqueada ao publico, estabeleceu uma promiscuidade que somente 
pode embaraçar a marcha dos trabalhos da Secretaria do Conselho, a 
cada momento invadida por pessoas extranhas que, mui naturalmente, 
nessa confusão geral, procuram colher informações sobre assuntos 
eleitoraes junto aos taquígrafos, ao redator de atas e aos demais fun-
cionarias. 

Os moveis da Camara dos Deputados, pelos quais é responsavel 
o Diretor da Secretaria, que tambem o é da do Conselho, têm sido e 
continuam sendo grandemente danificados, como se poderá facilmente 
constatar. O desaparecimento de lampadas electricas é frequente. 

Desse modo, a situação do Diretor se vai tornando, dia a dia, cada 
vez mais difficil e precaria e , de par com isso, tambem agravada a sua 
responsabilidade. 

Na hipotese de não ser possível a transferencia do Conselho para 
outro local, caso em que o edifício da Camara seria entregue, todo ele, 
ao Tribunal Eleitoral, ao qual ficaria, então a responsabilidade inteira 
das depredações de moveis, etc., eu lembraria a V. Excia. a conveni-
encia do Conselho reservar para seu uso exclusivo a sala da Biblioteca 
onde se realisam as nossas sessões. Os juizes do Tribunal Eleitoral se 
reuniriam no antigo gabinete do Diretor da Secretaria ficando, assim, iso-
lada parte da ala esquerda do pavimento inferior do edifício, destinando-
se somente ao Conselho Consultivo. Uma vez, porem, que continue a 
sala das nossas sessões a ser aproveitada tambem para a reunião dos 
juizes eleitorais, não se poderá fazer cessar a promiscuidade ora existen-
te, ficando a Biblioteca e o Arquivo do Congresso, assim como o do 
Conselho, inteiramente á mercê do publico e dos empregados do Tribu-
nal. O que, porém, não será legitimo, é que ao Diretor da Secretaria 
caiba a rerponsabilidade decorrente da retirada de utensílios, danificação 
de moveis, e desaparecimento de livros, autografas e quaisquer papeis 
que porventura se venha mais tarde a verificar. 
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Procurando zelar pelo bom andamento dos trabalhos do Conselho e 
salvaguardar a minha responsabilidade, tenho a honra de apresentar esta 
exposição a V. Excia., que a tomará na consideração que merecer. José 
J. de Oliveira Penna. Diretor. 

O Sr. Noronha Guarany:-Como vêem os nobres colegas, o 
Sr. Diretor da Secretaria apresenta argumentos que eu considero muito 
razoaveis e procedentes a proposito do funcionamento conjunto do Con-
selho e do Tribunal Regional Eleitoral, no edificio da Camara dos Deputados. 
Eu lembraria, pois, a convediencia de solicitarmos do Governo do Esta-
do o edifício do Conselho Deliberativo para o funcionamento das nos-
sas sessões. 

O SR. P. MATTA MACHADO E OUTROS SRS. CONSELHEIROS:-
Perfeitamente. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Não seria talvez mais conveniente 
continuarmos a funcionar neste mesmo edificio, com uma alteração de 
salas, conforme alvitra o proprio Diretor? 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Isso não soluciona o caso. Todo o edi-
ficio da Camara dos Deputados ainda é pequeno para o Tribunal Regio-
nal Eleitoral . 

O SR. NORONHA GUARANY:-Não ha duuida. Daqui a pouco, o 
Tribunal quer mais uma sala. 

O SOCRAfES ALVIM:-Já se fala em aumentar as turmas apura-
doras . 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 verdadeiro será, pois, conver-
sarmos a respeito com o Sr. Secretario do Interior, de forma a transfe-
rirmos os nossos trabalhos ' para o edifício do Conselho Deliberativo. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Proponho que o Conselho confira 
essa incumbencia ao seu Presidente. V. Excia. (dirigindo-se ao Sr. No-
ronha Guarany) entender-se-á, em nome do Conselho Consultivo, com 
o Sr. Secretario do Interior (Apoiados gerais. Muito bem): 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Perfeitamente. O Presidente do Con-
selho é o seu orgão representativo . 

O SR . NORONHA GUARANY:-De modo que os Srs. Conselhei-
ros entendem que eu deva conversar a proposito do assunto com o Sr. 
Secretario do Interior? (Sinais gerais de assentimento). 

Levarei, pois, comigo a representação e segunda-feira entender-me-
ei com S. Excia. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Comunicação 
O Sr. Noronha Guarany-comunica que o Sr. Werna Maga-

lhães, por motivo justo, não compareceu á presente sessão. 
-0 Conselho fica inteirado. 

Pagamento de adicionais a d. Martha de Assis Ribeiro 
(PEÇA N. 192) 

O Sr. P. Matta Maehado:-Peço a palavra. 
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O SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o Sr. Conselheiro 
P. Matta Machado. 

O SR. P. MATT A MACHADO:-Sr. Presidente, a peça o. 192 consta 
d~ um simples oficio do Sr. Secretario da Educação, pedindo autoriza-
çao ao Conselho para abrir c um credito especial na importancia de .. 
870$799, afim de atender ao pagamento de adicionais a que tem direito 
nos termos da lei 425, de 1906, a professora do Grupo Escolar de Bote-
lhos, Martha de Assis Ribeiro, a partir de 28 de maio de 1931 ao fim de 
dezembro do corrente ano, conforme processos que a este acompa-
nham •. 

_ A peça n. 192 é constituída por este simples oficio, ao qual 
nao acompanha processo algum. 

O SR. NORONHA GUARANY: ···- Naturalmente foi por um lapso da 
Secretaria. 

O SR. P. ~TIA MACHADO:-Provavelmente. Então, requeiro que 
se converta o JUlgamento em diligencia, para o fim de serem solicitados 
os documentos a que faz referend a o officio do Sr. Secretario da Edu-
cação, de modo a podermos ficar habilitados a dar nosso parecer sobre 
o assunto. 

(Muito bem! Muito bem!) 
-0 requerimento é aprovado sem debate, determinando o Sr. Pre-

sidente que se oficie a respeito ao Sr. Secretario da Educação. 

Apresentação, aprovação e assinatura de Pareceres finais. 
O Sr. Annibal Gontijo:-Apresento o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 172 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 188) 
O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, tomando conhecimento do 

oficio n. 466 de 5 do mês proximo passado, do Sr. Secretario da Agri-
cultura, no qual pede autorisação para a venda em hasta publica de di-
versos lotes de terras devolutas, situadas nos municípios de Jequitinho-
nha e Aymorés, é de parecer que se conceda a autorisação solicitada, ten-
do antes verificado que a area de cada um desses lotes, como se vê do 
quadro discriminativo que acompanha o referido oficio, ocupados por 
Severino Pereira, Manoel Pessoa, Paulino Alves e Pedro Fernandes, está 
dentro dos limites fixados pelo decreto n. 8.201, de 1928. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Belo-Horizonte, 6 de 
maio de 1933.-Annibal Gontijo, relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado pelos srs. conse-
lheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Israel Pinheiro e 
Werna de Magalhães. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer ao sr. 
Secretario da Agricultura. 
O Sr. Loreto de Abreu:- Tenho o seguinte parecer a apresentar (lê): 
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Parecer n. 173 

Isenção de impostos para as transmissões dos bens deiXados pelo 
Padre Antonio Dinirt Costa 

(PEÇA N. 188) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais previamente 
estudados os papeis cantantes da peça nO. 188, e, adotado o relataria 
retro co~o parte i_ntegrante deste, resolve aprovar a minuta do decreto 
que lhe e submetido pelo Governo deste Estado sem nenhuma alte-
ração de seus dispositivos amplos e claros, ao qual já fez referenda 
detalhada no mesmo relataria. 

Belo-Horizonte, 6 de Maio de 1933.- Lorêto de Abreu, relator. 
-:-O parecer é aprovado e, em seguida, assinado pelos srs . con-

selheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Israel Pinheiro 
e W erna Magalhães. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relataria e parecer ao sr. SeM 
cretario das Finanças . 

O Snr. Loreto de Abreu -Ofereço ainda o seguinte parecer 
{lê): 

Parecer n. 17 4 

Requerimento de Gabl'iel Ferreira e Hipolito Rocha 

(PEÇA N. 187) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos- peça n°. 187, em que 
Gabriel Ferreira e outro requerem á Prefeitura desta Capital, concessão 
para, na mesma Capital estabelecer uma exposição permanente, por 15 
anos, de produtos mineiros, mediante a cessão de dois quarteirões 
tl~ terrenos pertencentes ~ mesma Prefeitura sitos a esquina das Ave-
mdas Andradas e Araguams, e, ainda, da estrutura do «Mercado Ve-
lho " armado na Praça Rio Branco. Entretanto: 

Considerando vaga a petição dos requerentes - nem especificadas 
c~ndições da concessão, como das cessDes referidas - se gratuitas ou 
nao: .- nem ao men9s, instruídas com orçamentos e plantas indispen-
saveis a compreensao do plano das construções etc. etc. 

Considerando que, a se ter de entregar a exposição a uma em• 
presa particular, mais garantidor do interesse coletivo será o proces-
so da concurrencia publica, mediante o previa estudo do plano geral 
dos seus detalhes e final publicação de editaes, como de praxe in-
veterada; 

Considerando, finalmente, que em uma tal exposição de produ-
tos do Estado de Minas-Gerais, conjungam-se, predominantemente, inte-
resses do mesmo Estado com os do município desta Capital, o que bem 
comp:eendido, em São Paulo, em cuja capital ostenta-se atraindo a 
atençao geral, prestando relevantes serviços o Palacio das Industrias, j 
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estabelecido pelo mesmo Estado e de custo de milhares de contos tudo 
as~i~, con~iderado e bem ponderado, é este Conselho de pare~er qu~ 
seJa mdefendo o requerimento : e protesta ser ouvido, previamente, na 
parte que lhe competir, sobre o plano oportunamente, organizado da 
futura exposição dos nossos produtos, condigna do nosso Estado e da 
nossa Capital. 

Belo-Horizonte, Sala das Sessões do Conselho Consultivo, aos 
29 de Abril de 1933.- Lorêto de Abreu, relator . 

O ~arecer é aprovado e, em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Israel Pi-
nheiro e Werna Magalhães. 

-Devolva-se a a peça, acompanhada do relataria e parecer, ao 
sr. Prefeito da Capital. 

Nada mais havendo na primeira passa-se a 

Segunda parte da ordem do dia 
Credito para ocorrer as despesas com a hospedagem da embaixada 

do Congresso Pan-Arnericano 
(PEÇA N. 189) 

O Sr. Noronha Gnar any: -Vai entrar em discussão a peça 
n°. 189, sobre abertura de credito afim de ocorrer ás despesas com a 
hospedagem, nesta Capital, dos membros da embaixada do Congresso 
Pan-Americano. 

Tem a palavra o relator, Sr. Conselheiro P. Matta Machado. 
O Sr. P. Matta Maehad.o- Meu relataria é o seguinte (lê) : 

Relatorio 
A. peça numero 189 consta de um oficio do senhor Secretario da 

Educação, solicítando a aquiescencia do Conselho Con~ultivo á abertu-
ra de um credito especial da importancia de dez contos seicentos e se-
tenta e um mil réis, afim de socorrer as despesas com a hospedagem, 
nesta capital, dos membros da embaixada do Congresso Pan-Ameri-
cano, que nos visitou ultimamente. 

Belo Horizonte, 28 de Abril de 1933.-P. Malta Machado, Relator. 

Parecer 
O Sr. P. Matta Machado- Não constam do Processo, docu-

mentos comprobatorios das despesas realizadas. Essas despesas porem, 
por sua propria natureza, devem estar constatadas em contas de hoteis, 
passagens em estradas de ferro, auto moveis, condução de malas, etc. 

Seria difícil juntar ao processo esses pequenos documentos. 
O SR. SOCRA TES AL VIM: -São despesas já realizadas ? 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Perfeitamente. E a quantia é pe-

quena: são apenas 10:671$000 que devem estar constatados real a real. 
O SR. NORONHA GUARANY:- São despesas de carater delicado. 
O SR. P. MATTA MACHADO:- V. Excia. diz muito bem. O Sr. 

Epitacio Pessoa quando Presidente :da Republica, tendo de hospedar 
2 
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um rei, pediu ao Congresso um credito ilimitado, por se tratar de des~ 
pesas de caráter tambem ilimitado. As nossas, realizadas com a hos~ 
pedagem, nesta Caçital, dos membros da embaixada do Congresso 
Pan~Americano, não foram ilimitadas, devido aos habitos modestos 
dos mineiros : atingiram apenas a pequena quantia a que me referí. 

Penso, pois, que podemos pre"cindir de maiores documentos, tan~ 
to mais quanto inspira~nos completa confiança o Sr. Secretario da 
Educação, que é quem solicita o credito referido. 

(Muito bem ! !vJuito bem!) 
Sem debate é aprovado o parecer, sendo adotada esta 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja aberto o credito de . .. . . . . . 

10:671$000, solicitado pelo Sr. Secretario da Educação e Saude Publi~ 
ca e a que se refere a peça n°. 189. 

Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Pagamento de adicionais ao ex-Juiz de Direito da co· 
marca de Oliveira, Bel. Ladislau de Miranda Costa 

(PEÇA N. 182) 
O Si". Noronha Guarany: -Por ultimo, temos a discussão 

da peça n°. 182, relativamente a um credito especial para pagar adi~ 
cionais da lei n°. 425, de 1906, a que fez jús o ex~ juiz de direito da 
Comarca de Oliveira, Bel. L~dislau de Miranda Costa, no período de 
29 de novembro de 1929 a 12 de outubro de 1931, data em que faleceu. 

E' relator da peça o Sr. Conselheiro Julio Soares, que tem a palavra. 
O Sr. .Julio Soares: -E' este o relatorio {lê) : 

Parecer 
O Sr. .Julio Soares :-Ante os documentos citados e outros 

que acompanham o processo, torna~se insofismavel o direito aos 10 °/0 

adicionais, adquirido pelo Bacharel Ladislau de Miranda Costa, no pe~ 
riodo de 29 de novembro de 1929 a 12 de outubro de 1931; e, por isto, 
sou de parecer que o Conselho dê a sua aprovação á abertura do cré~ 
dito da importancia de 2:471$300 mencionada no oficio do Exmo. Sr. 
Secretario do Interior, para o pagamento daquela gratificação. 

(Muito bem ! Muito bem!) 
-0 parecer é aprovado sem debate, adotando~se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja aberto o crédito especial para 

pagamento de adicionais da lei n.0 425, de 1906, a que fez jús o ex~juiz 
de direito da Comarca de Oliveira, bacharel Ladislau de Miranda Costa, 
no período de 29 de novembro de 1929 a 12 de outubro de 1931, den~ 
tro das possibilidades do Tesouro. 

O processo é devolvido 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 esta ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE :-Discussão das peças que, devidamente rela~ 

tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a antece~ 
dencia regimental. 

Levanta~se a sessão. 

116.a sessão ordinaria, aos 9 de Maio de 1933 
PRESIDENTE :-Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO :-Sr. Socrates Alvim. 

SUMA.BIO :-Ata. Expediente.-Comunicaçao.-A trans.ferencia do Conselho Con~ 
sultivo do edificío da Camara dos Deputados.-Pareceres finais .-(N.0 

175. Pagamento de adicionais ao ex-juiz de direito de Oliveira, ba~ 
charel Ladislau de Miranda Costa).-N.0 176. Crédito para as despe~ 
sas com a hospedagem da embaixada do Congresso Pau-Americano). 
Segunda Parte.-Crédito para conclusl!o e funcionamento da Usina de 
Oieo de Mamona em Divinopolis .-Relatorio e parecer do Sr. Lorêto 
de Abreu.-Conclusao.-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham~se presentes os srs. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares e Annibal Gontijo, fal~ 
tando com causa participada os srs. Israel Pinheiro e Werna Magalhães. 

Abre~se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 

O Sr. Soerates À.lvim -apresenta o seguinte expediente, que 
se encontra sobre a Mesa: 

Oficio 
Concessão de diarias para locomoção ao auxiliar de fiscalisação da 

Prefeitura, junto a Cia. Força e Luz de Minas~Gerais 

(PEÇA N. 198) 

Prefeitura de Belo~Horizonte.-Pela Secretaria.-N. 37.-Belo~Hori~ 
zonte, 3 de maio de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. De ordem do Sr. 
Prefeito tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. para que se ma~ 
nifeste ~ respeito esse ilustre Conselho, o processo junto, no qual o Sr. 
Gilberto Xavier de Alcantara faz um pedido. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração.-João 
Lucio Brandão.-Secretario. 
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Requerimento a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr. Prefeito de Belo·Horizonte. Gilberto Xavier de Alcan· 
tara, ~hefe de secção da . Co~tabiJ idade desta Prefeitura, destacado por 
portari_a !1· 1 ~· d~ 30 de _1anerro do corrente ano, para prestar serviços 
JUnto a _fiscahz_açao da C1a Força e Luz de Minas~Gerais, vem perante 
V Excra . pleitear um ato de justiça e que se baseia nas considerações 
que pede licença para expor: 

. _O serviço de fiscalização, durante o dia, é feito por meio de bondes, 
v~nhcando os hor~ríos, vis~tando as ruas que não tem iluminação pu· 
bhca P.ara I?restar mformaçoes etc.; porém o serviço mais serio é du-
rante a nOite, quando se dão as falhas de iluminação publica, que são 
~requentes ~ em pon~<;>s c_ompletamel'!te diversos. Durante este tempo 
prossegu~ amd~ a venflcaçao de horano do serviço de bondes, e de ou-
tros serVIços atinentes a fiscalização, dos quais é o suplicante incumbido. 

Para que esses serviços possam ser feitos como determina o con-
t~ato, mormente agora que está tudo por fazer visto a maior parte das 
redes aereas ser velha e os postes estarem já bem estragados, devendo 
por força de contrato ser substituídos evitando assim graves acidentes, 
-torna~se . necessaria uma verificação de toda a rêde, rêde esta que se 
estende ate a zona suburbana e a pontos não atingidos pelas linhas de 
bondes. 

Pelos mo~':'os alegados. e para melhor desempenho do cargo vem o 
r~querente solicitar ~V. Excia. a concessão da mesma diaria que é ar-
bi~rada aos engen~e1ros para locomoção. Embora as suas atribuições 
seJa'? durante o dia e grande parte da noite e os engenheiros só tenham 
serviço durante o dia, pensa o infra-assinado que poderá obter a mes-
ma quota a partir da data das supra-mencionada designação. 

Esperando merecer de V. Excia. a habitual atenção pede e espera 
Deferimento. 

Belo~ Horizonte, 10 de Abril de 1933.--Gilberto Xavier de Alcantara. 

Informações 
Exmo. Sr. Prefeito -No inicio do corrente ano expus a V. Exci. 

a. necessidade que eu tinha de um auxiliar para a fiscalização da 
Cm. Força e Luz e V. Excia. deliberou designar em comissão o chefe de 
secção Sr. Gilberto Xavier de Alcantara para o desempenho dessa 
função. 

A maior parte dos serviços desse funcionaria é extrena e a sua 
presença é requerida nos pontos mais diversos e longínquos da Capital. 
Ele colhe dados exatos para informação dos segmentos de luz publi-
ca nas diferentes ruas de nossa urbs., fiscaliza os horarios de bondes 
examina postes estragados, linhas de bondes mal conservadas, lanpada~ 
apagadas, quarteirões ou circuitos com luz deficiente ou interrompida 
etc, e dá indicações para serem feitas as intimações á Cia. Acompa-
nhando~me ele está prestando auxilio no estudo minucioso das diversas 
folhas do projeto de reforma da iluminaçãa suburbana que é feito in sito 
em toda a extensa areada Capital. 
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E' claro que todos esses multiplos serviços não podem ser feitos, 
tendo como unico meio de locomoção os bondes. 

No tempo do antecessor de V. Excia., quando era eu sosi!lho n~ 
fiscalização, tinha á noite, durante três horas um carro da Prefeitura a 
minha disposição para percorrer a Capital em serviço de fi~c~lizaç~o 
e essa concessão ainda continuou algum tempo durante a admm1straçao 
de V. Excia. Depois houve a supressão dos automoveis da Prefeitura e 
os engenheiros passaram a ter os carros á sua custa obtendo uma verba 
para locomoção. Eu não pleiteei na occasião porque não tinha carro. 
Porém agora, o serviço exige e o peticionaria faz jús a concessão da 
mesma verba para uma locomoção que será aproveitada não somente por 
ele mas tambem por mim. 

Assim sendo, acredito que seu pedido deva ser atendido por V. 
Excia. que deliberará como mais acertado. 

Belo·Horizonte, 11 de Abril de 1933.- O engenheiro fiscal do 
Governo- Carlos Alberto Pinto Coelho. 

Despacho do Sr. Prefeito 
Em vista do d!sposto no art. lO, c, do dec. 20.348, de 28 de agosto 

de 1931, consulto ao Egregio Conselho Consultivo sobre a possibilida-
de atender ao pedido. 

8 de maio de 1933. - Luiz Penna, prefeito. 
-O processo passa a constituir a peça n. 198, distribuída aos srs. 

Socrates Alvim, Noronha Guarany e Annibal Gontijo, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Comunicação 
O Sr. Annlbal Gontijo comunica que o Sr. P. Matta Ma-

chado, por estar ligeiramente enfermo, deixou de compaercer á 
sessão. 

- O Conselho fica inteirado. 

A transferencla do Conselho Consultivo do edificlo da 
Camara dos Deputados 

O Sr. Noronha Guarany : - Antes de passarmos á apresen-
tação de indicações, moções, requerimentos e assinatura de pareceres 
finais, devo comunicar aos ilustrados colegas que dei cumprimento á in-
vestidura que me foi conferida por SS. Excias. na ultima sessão, com re-
ferencia a necessidade de ser transferido o Conselho Consultivo para 
outro edifício. 

Fui hoje recebido pelo Sr. Secretario do Interior a quem transmití 
o desejo do Conselho de transferir o funcionamento de seus trabalhos 
para o antigo Conselho Municipal, e S. Excia. manifestou muito bôa 
vontade em atender imediatamente ao pedido. Mas, pelo Dr. Leal Cos-
ta, seu chefe de gabinete, foi informado de que uma <;las salas daquele 
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edifício estava ocupada por uma escola de 'arquitetura, achando-se de-
positados em outra, moveis pertencentes á Secretaria do Senado. A' vista 
disso, S. Excia. autorizou-me a alugar cl ·:~-: ou mais salas do edifício 
do do Cine Brasil afim de alí ser i 1.:.t· :ado o Conselho Consul-
tivo. 

Submeto, pois, essa sugestão do Sr. Secretario do Interior ao 
exa!'Ile dos nobres colegas afim de que esses sobre a mesma se pro-
nuciem. 

O Sr. Socra~es Alvlm:- Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY: -Tem a palavra o Sr. Conselhei-

ro Socrates Alvim. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Penso, Sr. Presidente, que seria pre-

ferível alugar-se um comodo para no mesmo serem guardados os mo-
veis do Senado que se acham em uma das salas do edifício do Conse-
lho Municipal, sendo este entregue ao Conselho Consultivo para nele 
funcionar. 

Seria facil, mesmo aqui nos arredores, sem ser preciso recorrer-se 
ao Cine-Teatro-Brasil, obter-se uma casa que comportasse não só os ma-
veis do Senado, como a Escola de Arquitetura . 

O SR. JULIO SOARES :-Essa solução seria melhor (Apoiados 
gerais.) 

O SR. SOCRATES ALVIM:- A meu ver, o Conselho Consultivo 
deve funcionar, de preferencia, num edifício publico. Só na hipotese de 
não ser possível ao Governo dispor de um edifício publico é que pode-
ria justificar-se a nossa transferenda para o Cine-Teatro-Brasil. (Muito 
bem ! Muito bem !) 

O Sr. Noronha Guarany: - Os srs. Conselheiros estão de 
acôrdo com a sugestão que acaba de ser lembrada pelo nosso colega, Sr. 
Socrates Alvim? (Sinais gerais de assentimento) 

Levarei, então, amanhã, novamente ao Sr. Secretario do Interior o 
pensamento uo Conselho e, na proxima sessão, comunicarei aos colegas 
o que ficou resolvido a respeito. 

O SR. LORETO DE ABREU:- O edifício do Conselho Deliberati-
vo não é um proprio municipal? 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Mas nós funcionamos tambem como 
Conselho Municipal. Ao Conselho Consultivo são afetas questões que 
abrangem não só interesses do Estado, como tambem interesses do Mu-
nicípio, da Capital. De modo que o predio mais proprio para nossa 
instalação é, efetivamente, o do Conselho Deliberativo. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Não se deveria Consultar tambem o 
Sr. Prefeito sobre a concessão do edifício? 

O SR. NORONHA GUARANY: -Perfeitamente. 
O SR. LO RETO DE ABREU:- O proprio Diretor da Secretaria do 

Conselho poderia entender-se com o Sr. Prefeito em nosso nome, sem ser 
necessario o Sr. Presidente procurar novamente o Sr. Secretario do Inte-
rior. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Acontece, porém, que o Sr. Se-
cretario do Interior é quem determina que se aluguem as salas. Quer 
dizer, as despesas correrão pela Secretaria do Interior, de sorte que S. 
Excia. deve ser cie::ltificado de nossa decisão. 
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O SR. SOCRATES ALVIM:-E' necessario falar ao Sr. Secretario 
do Interior, porque é por ordem desse membro do Govêrno que será 
pago o aluguel do predio a ser alugado. 

O SR. LORETO DE ABREU:-0 Diretor da Secretaria poderá, en-
tão, entender-se com o Prefeito, e o nosso Presidente procurará ainda 
uma vez o Sr. Secretario do Interior, mas levando-lhe desde logo o preço 
do aluguel etc . , afim de não estar se incomodando repetidas vezes. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Eu farei com o maior prazer, uma 
vez que se trata de interesse do C<?nselho. ~e modo que _levarei ama-
nhã ao conhecimento do Sr. Secretano do InteriOr a resoluçao do Conse-
lho e com ele me entenderei com referencia á verba destinada ao alu-
guel de predio, ficando o diretor da Secretaria encarregado d~, por sua 
vez, entender-se com sr. Prefeito, em nosso ncme, a propostto do a~
sunto. Desse modo, será definitivamente Folucionado o caso e depms 
de amanhã poderá ser iniciada a mudança. 

(Muita bem! Muito bem! 

Apresentação, aprovação e assinaturaa de pareceres 
finais 

O Sr . .Julio Soares apresenta o seguinte parecer: 

Parecer N. 175 

Pagamento de adicionais ao ex-juiz de di~eito da comarca de Oliveira, 
bacharel Ladislau de Muanda Costa 

(PEÇA N. 182) 

O Conselho Consultivo examinando o processo que C?I?-stituiu a 
peça n. 182, reconhece o direito aos 10°/o .adicionais adqumdus pelo 
bacharel Ladislau de Miranda Costa, no penado de 29 de novembro de 
1929 a 12 de outubro de 1931, e nestas condições, é de pare~er favo-
ravel á abertura do respectivo crédito, pedido pelo Sr. Secretano do In-
terior. 

Belo-Horizonte, 9 de Maio de 1933:-Julio Soares, relator. 
-0 parecer é aprovado, e, em seguida, assinado por todos os 

srs. Conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. P. Matta Ma-
chado. 

-Remeta-se a peça, acompanhada do relataria e parecer, ao Sr. 
Secretario do Interior. 

O Sr. Annibal Gontijo:-Na qualidade de 2.0 revisor da peça 
n. 189, apresento, a pedido do relator, Sr. Cons.0 P. Matta Machado, 
ora ausente, o seguinte parecer (lê): 
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Parecer n. 176 

Credito para pagamento de despesas com a hos 1edagem da embaixada 
do Congresso Pan-4mericano 

(PEÇA N. 189) 

O CONSELHO CONSULTIVO, tomando na devida consideração o 
oficio em que o Sr. Secretario da Educação solicita sua aquiescencia á 
abertura de um crédito especial da importancia de dez contos seiscentos 
e setenta e um mil réis para o pagamento de despesas com a hospeda-
gem, nesta Capital, dos membros do Congresso Pan-Americano, é de 
parecer que seja autorizada a abertura do referido credito. 

S. S. do Conselho Consultivo, 9 de maio de 1933.- P. Malta Ma-
chado, relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
Conselheiros presentes. 

-Remeta-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. Se-
cretario da Educação e Saúde Pública. 

Segunda parte da ordem do dia 

Pagamento de adicionais ao 2.0 tenente Alvaro Gergilim Ottoni 

{PEÇA N. 190) 

O Sr. Noronha Guarany:-Achando-se ausente o Sr. Con-
selheiro Werna Magalhães, relator da peça n. 190, que trata da aber-
tura de credito para pagamento de adicionais ao Segundo tenente Al-
varo Gergelim Ottoni, fica adiada a discussão da mesma peça. 

Credito p.:tra as despesas necessarias ao funcionamen-
to da usina de oleo de mamona de Divlnopolis 

PEÇA N. 193 

O Sr. Noronha Guarany:-0 Conselho vai agora se pronun-
ciar sobre a peça n. 193, que trata da abertura de um crédito especial 
de 186:000$000 para ocorrer ás despesas com a conclusão e perfeito 
funcionamento da Usina de Oleo de Mamona de Divinopolis. 

E' relator da peça o Sr. Conselheir J Lorêto de Abreu, que tem a 
palavra. 

O Sr. Lorêto de Abreu:-E' este o relatorio {lê): 

Relatorio 

O Sr. Secretario da Agricultura dirigiu a este Conselho o seguinte 
oficio: 
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cBello Horizonte, 28 de abril de 1933. Senhores Presidente 
e demais membros do Consultivo do Estado. 

Tendo o Govêrno do Estado resolvido prestar especial 
atenção á industria de oleos vegetais, nomeou esta Secretaria 
uma comissão de técnicos para estudar o assunto, comissão 
esta que por vezes já se tem reunido sob a minha presidencia 
em diversas sessões interessantíssimas, discutindo-se proveito-
samente tão magno problema que, como é bem de ver-se, 
muito interessa á expansão economica do nosso Estado. 

Em uma das sessões da referida comissão ficou unanime-
mente resolvido o prosseguimento da instalação da Usina de 
Oleo de Mamona de Divinopolis, e apenas iniciada pela Rêde 
Mineira de Viação, que chegou a adquirir para isso uma gran-
de prensa, achando-se tambem muito adiantada a construção 
do respectivo predio. 

Para se levar a efeito o que patrioticamente resolveu a 
prov~cta Comissão de Oleos Vegetais, necessitará esta Se-
cretaria da importancia de cento e oitenta e seis contos de 
réis {186:000$), conforme o orçamento que, por copia, a este 
acompanha 

Assim, pois, e dispondo os cofres do Estado dos precisos 
recursos financeiros, como se vê dos documentos juntos, venho 
pedir a esse egregio Conselho se digne opinar sobre a aber-
tura do crédito iespectivo, de cento e oitenta e seis contos de 
réis {186:000$000), para occorrer ás despesas com a conclusão 
e perfeito funcionamento da Usina em apreço. 

Tenho a honra de reiterar a esse Conselho os protestos 
de minha estima e consideração. 

Carlos Luz, Secretario da Agricultura.,. 
O mesmo oficio acha-se instruido: 1) com os orçamentos detalha-

dos do acabamento do edilicio da Usina e das novas maquinas e ins-
talações, tudo necessario á conclusão da mesma usina e seu funciona-
mento; 2) e com um oficio do Sr. Secretario das Finanças ao da Agri-
cultura, em que declara o Thesouro deste Estado habilitado a satisfazer 
o referido crédito extra-orçamentario. 

Ao Sr. Conselheiro Socrates Alvim-1.0 revisor. 
Belo-Horizonte, 5 de Maio de 1933.-Lorêto de Abreu, relator. 

Parecer 

O Sr. Lorêto de A.breu:-Como se vê pela leitura do relato-
rio, o oficio do Sr. Secretario da Agricultura resume perfeitamente 
a questão, e o processo se acha tambem instruido com os orçamentos 
detalhados das despesas que deverão ser efetuadas com o acabamen-
to do edifício da Usina e com a instalação de novas maquinas. 

Somando-se as diferentes parcelas dos orçamentos apresentados, 
verifica-se que elas perfazem exatamente a soma de 186:000$000, que 
é a importancia do credito para cuja abertura deseja o sr. Secretario 
da Agricultura ouvir o parecer do Conselho, 
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Como sabemos, pela exposição que nos foi feita pelo Dr. An~ 
tonio Gravatá, Diretor da Usina de Oleo de Mamona de Divinopolis, 
esta é promissora de grandes resultados economicos, muito mais vul~ 
tosos, provavelmente, que a Usina de Alcool Motor de Mandioca, 
tambem ali instalada, e para a qual já votamos anteriormente um cre~ 
dito bem superior. 

Desse modo, parece que ainda uma vez se realisará o conceito 
dos Evangelhos, que tem o seu fundo de sabedoria: c Os ultimas serão 
os primeiros '" . 

O SR. ANNIBAL GONTIJO -A Usina de Oleo de Mamona de 
Divinopolis já é antiga, mas ainda não funcionou. 

O SR. JULIO SOARES-A Rêde Sul Mineira gastou setenta con. 
tos com as instalações du Usina, porém esta nunca funcionou, 

O SR. LORETO DE ABREU-Pela exposição do Dr. Gravatá, fi~ 
quei sabendo que a Usina de Oleo de Mamona se acha localizada em 
frente á Usina de Aloool Motor de Mandioca, ambas em Divinopolis, 
tendo o assunto despertado a atenção do então Diretor da Rêde Sul 
Mineira, pelos grandes dispendios que esta fazia com a compra de 
lubrificantes. Retirando~se o Dr. Caetano Lopes da Superintendencia da 
Rêde e não estando completa a instalação da Usina, resolveu o Sr. 
Secretario da Agricultura anexa~la á Usina de Alcool Motor de Mandio~ 
ca, já ali existente, indenizando á Réde as despesas feitas e comple~ 
tando as instalações. Como, porém, a solicitação do credito necessa~ 
rio para ocorrer a tais despesas chegasse ao Conselho depois deste ter 
votado o credito para a Usina de Alcool Motor de Mandioca, que não 
oferece as mesmas perspectivas de exito que estamos divisando para a 
industria do oleo de mamona, cujos resultados economicos, como disse, 
serão mais vultosos e importantes, além disso, imediatos, justifica~se 
perfeitamente o preceito evangelico a que me referi, de que os ultimas 
serão os primeiros. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-A exploração dos vegetais oleagi~ 
nosos representa um problema de magna importancia, que preocupa 
neste momento o mundo inteiro, principalmente os palses da Europa e 
da America do Norte, que têm as vistas voltadas para as zonas tro~ 
picaes, onde são abundantes esses vegetais. 

O SR. NORONHA GUARANY -Principalmente em se tratando do 
oleo de mamona, que é o preferido para -a lubrificação de aeroplados. 

O SR. SOCRATES ALVIM.:_E nosso paiz é rico em vegetais olea-
ginosos. Temos o babassu', o gergelim, o amendoim, a macaúba e uma 
infinidade de outras plantas oleaginosas . 

O SR. LORETO DE ABREU-Por isso mesmo é que eu saliento os 
resultados promissores da industria do oleo de mamona, que, sem du~ 
vida alguma conseguirá triumfo sobre o alcool motor de mandioca. 

E o Conselho, que já aprovou o credito para as despesas com a Usi~ 
na de Alcool Motor de Mandioca deve, a fortiori, votar tambem hoje 
o credito de que trata a peça em debate, afim de que possa entrar em 
perfeito e profícuo funcionamento a Usina de Oleo de Mamona de Di~ 
vinopolis. 

E' este o meu parecer. 
(Muito bem! Muito bem!) 
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Não havendo mais quem tome a palavra, é approvado o parecer, 
sendo adotado a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o credito especial de 
186:000$000 para ocorrer ás despesas com a conclusão e o perfeito 
funcionamento da O sina de Oleo de Mamona de Divinopolis . 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer final 

Ordem do dia 

O SR. Noronha Guarany:-Não havendo mais nada a se tratar, 
vou encerrar a sessão, designàndo para a proxima a seguinte ordem 
do dia: 

PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE:-Discussão da peça n. 189, (abertura de um 

credito especial de 1:096$316, para pagamento de adicionais da !ei n: 
425, de 1906, ao 2. 0 tenente Alvaro Gergelin Otoni) e de outras 
quaisquer materias que, devidamente relatadas. e revistas, forem envia-
das á Secretaria do Conselho, com a antecedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

117 .a sessão ordinaria aos 13 de Maio de 1933 

PRESIDENTE:-Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SUMARIO :Ata-Expediente-Parecer final n. 177 (Credito para funcionamento 
de Uzina de Oleo de Mamona de Divinopolis)-2.a PARTE-Pa-
gameuto de adicionais ao 2.0 tenente Alvaro Gergelin Otoni-Re-
latorio e parecer do Sr. Wema Magalhães- Conclusão - Paga-
mento de adicionaes ao sr. Ulysses Cruz-Relatorio e parecer do 
sr. Anibal Gontijo-Conclusão-Pagamento de adicionais ao ba-
charel Antonio Patrício de Assis-Relatorio e parecer do sr. P. Matta 
Machado-Conclusão-Ordem do dia.-

A' hora regimental acham-se presentes os srs. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Aníbal Gontijo, Israel 
Pinheiro, Werna Magalhães e P. Matta Machado. 

-Abre-se a sessão . 

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

O Sr. Socrates A.lviln:-traz ao conhecimento do Conselho o 
seguinte Expediente: 

Oficio 
Concessão de favores p.a a ·organização de 2.a Feira lndustrial-Agri~ 

cola de Belo-Horizonte 

(PEÇA N. 199) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais 

Belo--Horizonte, 11 de maio de 1933.-Gabinete do Secretario-N. 
146 . 

Senhor Presidente de Conselho Consultivo. Tenho a honra de reme~ 
ter a Vossa Excelencia, para que esse digno Conselho emita seu pare~ 
cer sobre êle, o processo em que os organizadores da 2. a Feira Indus~ 
trial-Agricola de Belo-Horizonte pedem para essa feira os mesmos 
favores que foram concedidos a identico certamen, que promoveram 
no ano findo. 

Como verá Vossa Excelencia, o Conselho Consultivo foi favoravel 
á concessão de favores, naquela oportunidade, e ela se fez pelo De~ . 
ereto n. 0 10.465, de 20 çle agosto de 1932. Mas, tendo em vista que 
o Conselho só decide em especie, e que é necessario novo pronun~ 
ciamento seu a respeito, peço a Vossa Excelencia se digne pôr o as-
sunto de novo em exame. 

Tenho a honra de reiterar a Vossa Excelencia os protestos de mi-
nha alta estima e distinta consideração. José Bernardino Alves Junior, 
Secretario das Finanças. 

Ao Excellentissimo Senhor doutor Noronha Guarany, muito digno 
presidente do Conselho Consultivo. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 
Exm.0 Sr. Dr. Olegario Dias Maciel D. D. Presidente do Estado 

de Minas-Gerais. Os abaixo-assinados, membros da Comissão Orga~ 
nizadora da 2. a, Feira Industrial-Agrícola de Belo- Horizonte tomam 
a liberdade de virem a presença de V . Excia. afim de sólicitarem os 
mesmos favores do decreto n. 10.465, de20 de agosto de 1932, para 
o certame a inaugurar~se em princípios de Junho do corrente ano, nesta 
Capital. 

Ainda devem estar bem vivos na memoria de todos os ingentes 
esforços despendidos pela Comissão abaixo assinada, afim de levar 
avante a Feira Industrial de 1932, dada a situação anormalíssima provo~ 
cada pela rebelião Paulista. E, apesar da defecção da maior parte dos 
expositores e da ausencia de visitantes do interior do Estado, o que 
grandes prejuízos nos trouxe, conseguiu a Comissão abaixo firmada 
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realizar o que prometeu ao povo mineiro. 
Si as razões acima citadas não bastassem para justificar o nosso 

pedido, evocaríamos os precedentes dos Estados de São-Paulo e Rio 
Grande do Sul, que não só isentam de todos os impostos os certames 
da mesma natureza, como auxiliam-nos de todos os modos, por jul~ 
gal~os de utilidade pública, muito embora sejam de iniciativas particu-
lares. 

Certos do alto espírito de justiça que preside a todos os atos ema~ 
nados de V. Excia. pedem deferimento. 

Comissão Organizadora Feira Industrial-Agrícola de B. Horizonte, 
20 de março de 1933.-José Rosciano, Gabriel A. Ferreira, Hipolito 
Rocha. 

Decreto n. 10.465 
«Concede isenção de impostos á Feira Indus~ 

trial e Agrícola de Belo-Horizonte». 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições 
que lhe confere o decreto n.0 19.398, de 11 de novembro de 1930, e 
tendo em vJsta o que dispõe o paragrafo unico do art 10 do Decre-
to 20.348, ambos do Governo Provisorio da Republica; considerando o 
pedido de insenção de impostos que lhe dirigiu a Comissão Organiza~ 
dora da Feira Industria e Agricolal instalada nesta Capital; consideran-
do o objetivo economico dessa inidativa, tendente a fomentar a cir-
culação dos produtos nacionaes; considerando que o exito da exposi~ 
ção de amostras, como a frequencia popular á Feira ficaram profunda-
mente prejudicados com a perturbação da ordem no Estado de S. Paulo; 
considerando que, por estas circunstancias, parece justa a concessão 
de isenção pedida; considerando que, para funcionamento normal da 
F~ira, urge uma decisão do Governo a respeito dos impostos a que 
está sujeita por si e pelos concessionarios do parque de diversões, pa~ 
vilhões de jogos permitidos e de comercio, localizados no seu recinto; 
considerando, porem, que o exame e parecer do Conselho Consultivo 
dependem de prazos regimentaes, decreta: 

Art. I .0 -Fica concedida á Feira Industrial e Agrícola de Belo--Ho-
rizonte, isenção dos impostos de industrias e profissões e bebidas e 
taxa de diversões, pavilhões de jogos permitidos e de comercio locali-
zados no seu recinto. 

Paragrafo unico-A isenção ora concedida vigorará pelo prazo de 
40 dias, a contar da data da inauguração da Feira. 

Art. 2.0 -Publicado este decreto, o Secretario das Finanças fará 
ao Conselho Consultivo do Estado a comunicação fundamentada a que 
se refere a paragrafo unico do art. 10 do d.ec. n.0 20.348. 

Art. 3.0 -Revogarn-se as disposições em contrario, entrando este 
decreto em vigor na data de sua publicação. 

O Secretario de Estado de Negocias das Finanças assim o tenha 
entendido e faça executar. 

Palacio da Presidencia, em Belo-Horizonte, 20 de agosto de 1932. 
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-0 processo passa a constituir a peça n. 199, distribuída aos 
srs. Noronha Guarany, P. Matta Machado e Julio Soares, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Ampliação e unificação do serviço de r.omunicações telefonicas 

do Estado. 

(PEÇA N. 200} 

Belo-Horizonte, 11 de maio de 1933. - Exmo. Sr. Presidente do 
Conselho Cosultivo do Estado-Tenho a honra de transmitir com este a 
v. Excia., para que se digne submeter á apreciação desse Colendo Con-
selho o resultado dos estudos que mandei fazer, no sentido de ser 
ampliado e unificado o_ serviço d_e comm;üc_ações telefonicas do Estado, 
que se acha af~to á Cm. Tel~fo~Ica_ ~ra~IIe~ra. . . 

Para isso, JUnto o memonal JUStificativo que me fm apresentado pelo 
Inspetor de Eletricidade, a minuta do decreto que modifica algumas 
disposições do regulamento de 1913, a do c~n?-ato a ser lavrado e o 
mapa dos serviços a serem executados, solicitando o parecer desse 
Egregio Conselho sobre o assunto. 

Apresento a V. Excia. os protestos de minha estima e considera-
ção.-Carlos Luz, Secretario da Agricultura. 

Memorial a que se , refere o ofic io supra 
Inspetoria de Eletricidade - Belo-Horizonte, ~ de_ maio de 1933: 
Sr. Secretario. - Tenho a honra de passar as maos de V. Exc1a. 

0 resultado dos entendimentos que , cumprindo ordens, tive com a Cia. 
Telefonica Brasileira, no sentido de ser ampliado e unificado o serviço 
de comunicações telefonicas do Estado que a ela se a~ham _afetos. 

Um estudo preliminar demonstrou, desde logo, a 1mpenosa neces-
sidade que ha de ser ligada a Capital do Estado diretamente . ás zonas 
de maior produção e onde mais acentuadamente repousam mteresses 
de ordem economica, política e social. -

Assim, o Sul de Minas, dotado de linhas telefonicas que se diferen-
ciam por nucleos isolados, ~ó se co!llunica . com a Capital por poucas 
cidades, assim mesmo por mtermed10 das lmhas de S. Paulo, do Esta-
do do Rio e da Capital Federal. . . . . 

Daí resultou a combinação que figura em contrato, 1sto e, hgar Bar-
bacena a S. João Del-Rei, Lavras, Três Corações, pondo dest'arte a Ca-
pital em direta comunicação com o Sul. _ . . _ 

Para completar o sistema do Sul foram entao proJetadas .~s hgaçoes 
Varginha- Muzambinho; Guaranesia- Monte Santo -.S. Sebastiao do Pa-
raizo· S . Rita do Sapucahy -Pouso Alegre- Ouro Fmo. 

Quanto á Zona da Mat~, dotada qu~si toda d~ linhas telefonicas lo-
cais muitas delas em conexao com a rede geral mterurbana, por Entre 
Rio~. apresenta falhas, pois Viçosa, Ponte Nova e Carangola são gran-
des centros que se acham ainda inteiramente isolados. 
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Foram, pois, projetadas as seguintes ligações : Barbacena -Rio 
Novo; Rio Branco- Viçosa- Ponte Nova e S. Manoel- Carangola; liga-
ções essas que completarão o sistema da Mata. 

Os dois sistemas, do Sul e da Mata, terão seu ponto de contáto 
em Barbacena, e constituirão, com as demais ligações, a Rêde Mintira 
de comunicações telefonicas. 

Notamos, por outro lado, a dificuldade que ha de comunicações 
da Capital com Jogares proximos, como sejam Nova Lima, Sabará, Ouro 
Preto, etc. 

Assim, foi feita no mês passado a inauguração dos serviços em 
Nova Lima, dentro de sessenta dias estará em funcionamento a linha 
de Sabará, e, de acôrdo com os termos do contrato em ajustamento, 
será ligado Ouro Preto com Itabirito dentro de 12 mêses. 

O programa acima terá o seu cumprimento integral dentro de dois 
anos, e para a sua execução dispõe-se a Cia. Telefonica a fazer uma 
despesa de cerca de seis mil contos de réis. 

Será a realização de 1.790 quilometros de linhas telefonicas, isto 
é, de circuitos fi.:icos, não sendo, portanto, computadas todas as deri-
vações que fatalmente requerem todas as localidades por onde passam 
os mesmos. 

Quizeramos completar a referida Rêde Telefonica estabelecendo li-
nhas que demandassem o Norte e o Triangulo Mineiro diretamente da 
Capital, mas o dispendio excessivo de tal obra fez-nos limitar, por em-
quanto, ao plano traçado, a realização imediata dos que aspiramos. 

Os termos da minuta de contrato apresentada inicialmente pela Cia. 
Telefonica sofreram alterações sensíveis. 

Assim: 
a) o Decreto que altera algumas disposições do Regulamento para 

concessão de linhas telefonicas ligando municípios do Estado, sofre mo-
dificação visto como, no proposto, não havia sido considerada a lei n. 
1.198, de 14 de outubro de 1930, ainda não regulamentada. 

Por outro lado, os arts. 9.0
, 10.0 e 21. 0 do Decreto n. 3.961, de 19 

de julho de 1913, não podiam subsistir conforme passamos a conside-
rar: 

Diz o art. 9.0
: 

cOs concessionarios de linhas telefonicas são obrigados a dar pre-
ferencia ás comunicações oficiais, que serão gratuitas, e a ceder suas 
linhas ao Governo do Estado, sempre que este julgue conveniente, me-
diante indenização previamente convencionada. • 

Ora, o uso gratuito deixou de ser adotado no contrato em vigôr, 
firmado entre a Cia. Telefonica e o Governo. 

Em virtude do referido contrato o Governo não tem direito siquer 
a abatimento para as suas comunicações interurbanas, emquanto que 
pelo contrato em aprovação o Governo tem o abatimento de vinte e 
cinco por cento. 

Aliás, a Cia. Telefonica Brasileira mantem aquele ponto de vista 
nos contratos com o Estado de S. Paulo, Governo federal, etc. 

E foi objéto de insistencia por parte do ex-Secretario das Finanças, 
dr. Amaro Lanari, obter ligações gratuitas para o Governo sendo, to-
davia, baldados seus esforços. 
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O art. 10 trata de abatimento feito á imprensa, concessão essa im-
possível de ser realizada sem grande perturbação de serviços, pois a im-
prensa hoje é uma industria como qualquer outra, e _aprese_nt~ el~men
tos de tão variado aspéto que difici lmente se podenam distmgmr os 
casos de aplicação do referido dispositivo. 

Acresce que tal medida não tem sido regular em contratos seme-
lhantes. 

O art. 21.0 deveria ser revogado, mesmo que não fosse levado em 
consideração o presente contrato. . . . _ 

Com efeito, o art. 21 faz continuar em VIgor as disposiçoes do 
regulamento aprovado pelo dec. 1.018, de 30 de março de 1897, ~itulo 
IV, parte l.a, que não foram revogados pelo dec. 3.961, de 19 de julho 
de 1913. . . 

Ora, o dec. 1.018 citado, foi baixado em 1897, fase de v~rdadetra 
infancia da industria telefonica, quando então ao Estado parecia ser da 
competencia um plano de ligações telefonicas sob seu imediato con-
trole. · 9 Dai a falencia do dispositivo preliminar a que se refere o art. 1 ' , 
que mandava a Secretaria da Agricultura organizar um plano geral ~e 
ligações telefonicas e as concessões só serem dadas dentro do refen-
do plano, que deveria ser revisto de 5 em 5 anos, etc. _ . 

Ha necessidade, no momento, de uma regulamentaçao da m_atena, 
conforme manda a lei 1.18Q, de 14 de outubro de 1930, mas sena pru-
dente aguardarmos as decisões das Constituintes. federal e e ::; tadual p~r.a 
que não resultassem nulos os nossos esforços . d agora, sob a possibili-
dade de dispositivos novos que porventura seJam adotados. 

b) foi dada nova redação ás clausulaAs 111, V, XIX e . XXI_II. _ 
c) incluída a clausula XX que preve a quota de ftscalizaçao, -

12:000$000 anuais. . 
Considerando, pois, que ao par das inumeras vantagens oferecidas 

como elemento· de real progresso, não acarreta o presen~e cAontrato 
qualquer es ecie de de >pesa para o Estado. penso que pode ele ser 
aprovado.--F. S. Serra Negra, Inspetor de Eletricidade. 

DECRETO N. DE DE DE 1933 

Altera algumas disposições do regulamento 
para a concessão de linhas telefonicas ligando 
municipios do Estado. 

O Presidente do Estado de Minas Gerais : 
Considerando que a lei orçamentaria n 596 de 19 de setembro. d~ 

1912, no seu art. 16, autori zou o Governo do Estado a. con_9eder ~nvi
legio, na forma do r~~u~amento que expedis~e. para a hgaçao _de hnh~~ 
telefonicas entre mumc1p10s do Estado, respeitadas as concessoes mum 
cipais; d" ·t· 1 1 Considerando que, na conformidade desse ISP?SI _ n~_o ega e,. usan-
do da atribuição que lhe conferiu o art. 57 da Conshtmçao; o Presidente 
do Estado, pelo decreto n. 3.961, de 19 ?e julho de_ 1913, aprovou o 
regulamento para a concessão das ditas hnhas telefomcas; 
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Considerando que, a lei n. 1 . 189, de 14 de outubro de 1930, ainda 
não foi regulamentada; . 

Considerando, porêm, que se impõe, para o fim de um maior de-
senvolvimento nas ligações telefonicas no territorio do Estado, a adoção 
de medidas que facilitem desde já e tornem exequiveis tais · :igações; 

Considerando, finalmente, que esse desenvolvimento dia a dia se 
faz mais necessario para a ligação entre os municipios do Estado e destes 
com os de outros Estados e até com o estrangeiro. 

DECRETA: 
Art. 1.0

- São introduzidas no regulamento aprovado pelo decreto 
n. 3.961, de 19 de julho de 1913, as seguintes alterações: 

a) As ligações telefonicas a que se refere o art. 7.0 do regulamen-
to poderão abranger tantos municipios quantos forem convenientes, a 
juizo do Govern o, para instalação e desenvolvimento de redes telefoni-
cas que venham a ser contratadas ou concedida . 

b) fica facultado ao Governo, nas concessões que fizer e nos con-
tratos que realizar, estipular as Jausulas que lhe pareçam acertadas no 
tocante á redução de taxas para o serviço oficiai, ficando derrogado o 
art. 9 . o e revogados os arts. 10° e 21°. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

A minuta do contrato a ser celebrado 
Contrato celebrado entre o Estado de Minas-

Gerais e a Companhia Telefonica Brasileira, para 
construção e exploração de linhas telefonicas in-
termunicipais e inter-urbanas, no Estado. 

Aos . . .. dias do mês de . . . . . . . de 193 . . • pelo Sr. . ... Secre-
tario do Estado . . . . . . . . . . . . representando o Estado de Minas-Gerais e 
pelo sr. .. . . . . . . . . . . . . . . . . representando a Companhia Telefo-
nica Brasileira, conforme procuração, etc. etc. foi convenientemente e 
ajustado o seguinte contrato, na conformidade do decreto n. . . . . . .. 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . do Sr. Presidente do Estado de Minas-Gerais 
e de acordo com o Parecer n . . . de . . . . . . . . . . . . do Conse-
lho Consultivo do Estado. No presente contrato o Estado de Minas-Ge-
rais é designado apenas como «Estado » e a Companhia Telefonica Bra-
sileira é designada como «Companhia• . 

CLAUSULA I 

A Companhia se obriga a construir linhas intermunicipais 'de cir-
cuito metalico, entre as cidades e vilas abaixo indicadas, concluindo-as 
dentro dos prasos aqui designados, salvo caso de força maior. 

a) Dentro do praso de seis mêses após a assinatura do presente 
contrato a Companhia concluirá a construção de linhas intermunicipais 
que ligarão a Séde do Município de Ouro Fino á séde do município de 
Santa Rita do Sapucaí atravez do mnnicipio de Pouso Alegre. 

b) Dentro do mesmo praso da letra a da presente clausula, a Com-
panhia concluirá a construção de uma linha intermunicipal ligando a es-

a 
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tação de Carmo da Cachoeira, no município de Vargi nha, á séde do 
municioio de Lav ra . 

c) · Dvntco do prasn de 12 mêses a contar da data da assinatu ra 
do presente contrato, a Companhia construirá uma linha intermunicipal 
ligando a séde do município de Rio Novo á séde do municipio de Bar~ 
bacena. 

d) Dentro do mesmo prazo da letra c da presente clausula a Com-
panhia construir· linha intermunicipais liga do a séde do munici~ 
pio de Guaranesia á séde do município de São-Sebastião de Paraiso. 

e) Dentro d mesmo prazo da letr c da pre ente clausula a 
Companhia construi rá linhas intermunicipais ligando a séde do municí-
pio de Barbacena á séde do município de S. João del-Rei 

f) Dentro d praso de 24 mêses a contar da data da assinatura 
do preçente contrato a Companhia construi ·á linhas intermunicipais li~ 
gando ás · de do município de Varginha á séde do município de :Muzam-
binho. 

g) Dentro do mesmo prazo da letra f) da presente clausula a Com~ 
p::mhía construirá linhas il termunicipais ligando entre si as sédes dos 
m nicipios de Rio-Rranco , içosa e Ponte-Nova 

h) Dent o do me mo pr o da letra f) da presente clausula a 
Companhia construirá uma linha intermu 1cipal ligando a séde do mu~ 
nicipio de Lavras á séde do município de São-João del-Rei . 

i) Dentro do mesmo prazo da letra c) da presente clausula, a 
C.ompanr:ia const ruirá uma linha intermunicipal ligando a séde do mu~ 
mcipio de Ouro-Preto á séde do município de It bilito através de Burnier. 

j) Dentro do mesmo prazo d'a letra f) da r~ ente clasula, a Com-
panhia construir · uma linha intermunicipal liga!ldo a séde do m nicipio 
de São-Manoel á Séde do Município de Carangola. 

CLAUSULA 11 

E' intenção do presente contrato que a rêde intermunicipal e o ser-
viço da Compan ia, tanto quanto . o si rel, sejam por ampliações perio-
dicas e;~,er1didos por todo o Esta ·o de ;liiws-Ger .... ' , dentro dos termos 
desta concessão. Pa a esse íim, a Companh ia terá preferencia para a 
construção de linhas intermunicipais e extenção de seu serviço, cabendo-
lhe o direito de ser ouvida sempre que o Go·:::, o deseje a ampliação 
da rêde ir,ter 1llnicipal. Qu3.ndo o Estado pedir á Companhia a estenção 
de sua rêde intermunicipal e seu serviço a determinadas municíoalidades 
no E tado que requeiram a construção de linha não especi ficamente 
mencionadas na clausula I e no mapa «A • re:~ r ido na clausula III deste 
contrato, e não tenha a Companhia dentro de 90 dias após o pedido do 
Estado - achado de sua conveniencia fazer tal construção, a Companhia 
perderá o direito de preferencia para tais linhas e o Estado, a seu juizo, 
concederá livremente a terceiros a sua construção e exploração. 

CLAUSULA 11 I 

A Companhia se obriga a manter as linhas intermunicipais que já 
possue na data de assinatura do presente contrato, no Estado de Minas-
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Gerais, e que figuram no mapa cA• que fica fazendo parte integrante 
deste contrato, ou outras que em substituição venha a construir e pelas 
quais possa ser executado o serviço de intercomunicação municipal 
semelhante ao atual e que abrange pelo menos ás mesmas Municipali-
dades já ligadas pela Cia. 

CLAUSULA IV 

Além das linhas intermunicipais especificadas nas clausulas I, li e 
III do presente contrato a Cia. terá o direito de construir ou adquirir 
outras linhas intermunicipais, ou interurbanas dentro do Estado, linhas 
essas que ficarão, sujeitas ao presente contrato. 

CLAUSULA V 

O Estado concede á Cia. o direito de exploração de serviço telefo-
nico intermunicipal e interurbano entre todas as cidades, vilas e povoa-
ções, presentemente ligadas á sua rêde -e as que venham a ser ligadas 
de acôrdo com as clausulas I, 11 e IV deste contrato -e tambem o di~ 
reito de exploração do serviço interestadual entre as ditas cidades, vilas 
e povoações e a rêde geral interurbana da Cia. em outros Estados da 
União e o Distrito-Federal. 

Paragrafo unico:- A presente concessão é outorgada com privi-
legio pelo praso de vinte e cinco anos, contados da data da assinatura do 
presente contrato. Findo esse prazo, a Cia. poderá continuar a explo-
ração do serviço nos termos deste contrato, mas sem privilegio, man-
tendo a propriedade, uso e goso das suas linhas, instalações, bens e 
aparelhos utilizados no mesmo serviço. 

CLAUSULA VI 

A Cia. concederá, sobre os preços estabelecidos no presente contra-
to durante o prazo de vinte e cinco anos, um desconto de vinte e cinco 
por cento nas ligações interurbanas de serviços do Governo Estadual 
originadas em telefones de assinatura do Governo da Capital do Estado 
e destinadas a pontos dentro do Estado de Minas-Gerais. Esse desconto 
de 250r (vinte e cinco por cento) poderá ser aplicado tambem ás cha-
madas a cobrar do Governo na capital do Estado, originadas dentro do 
Estado de Minas-Gerais e destinadas a telefones de assinatura do Go-
verno na cidade de Belo-Horizonte. 

Fica entendido todavia que o desconto total de que trata a pre-
sente clausula não poderá exceder nu nca de uma importancia corres-
pondente a um abatimento de dois contos de réis por mês. 

CLAULULA Vll 

Fica a Cia. autorizada a explorar o serviço telefonico internacional 
dirétamente ou em trafego mutuo com quaisquer empresas autoriza-
das a funcionar no pafs. 

; 
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CLAULULA VIII 

As taxas basicas de serviço intermunicipal ou interurbano dentro 
do Estado de Minas-Gerais, serão as que vão especificadas abaixo ou 
outras que garantam á Cia. uma remuneração mínima, liquida de t2°/0 

ao ano sobre o capital empregado na rêde interurbarna no Estado de 
Minas-Gerai~. _?e acôrdo con: a clausula IX do presente contrato: Sujeita 
a es5a condtçao, a taxa bastca para o serviço interurbano dentro do 
Estado será de 30 réis ($030) por quilometro de linha por ligação du-
rante 3 minutos e proporcionalmente pelo tempo que exceder, contando-
se ~empre minutos iniciados como inteiros, sendo a cobrança feita ao 
assmante do aparelho que pediu ligação, salvo combinação em contra-
rio. A taxa acima estipulada aplica-se a ligação simples entre o telefo-
ne que cha;:na e o telefone chamado; desde que, porém, para esta-
belecer uma ligação intermunicipal ou interurbana tenha a Cia. de de-
sempenhar serviços especiais que utilisem o seu aparelhamento ou exi-
ja!n tra_balhos de seus empregados por tempo maior do que o das liga-
çoes stmples entre um telefone que chama e um telefone chamado 
a C~ a_. terá direit9 a uma. compensação adicional por esses serviços es~ 
p~ctats; a q_ual nao podera ex~~der de ?0° I o da taxa da ligação pedida. 
F1ca entendido que a taxa m1mma estipulada pela Cia . para comunica-
ções intermunicipais ou interurbanas dentro do Estado será de $500 
no primeiro caso e de 1$200 no segundo caso por ligação durante ~~ 
minutos e proporcionalmente pelo tempo que exceder. 

ÇLAUSULA IX 

Durante o prazo desta concessão a C ia. terá o direito a um lucro 
liquido mínimo anual de 12° I o sob r~ o capital empregado na rede inter-
municipal e interurbana no Estado de Minas-Gerais depois de deduzidas 
todas as despesas, inclusive as de depreciação. No caso da renda anual 
do serviço intermunicipal e interurbano, uma vez deduzidas todas as 
d~spesas, i~clu siv_e a de. depreciaç_ão, não apresentar lucro de 12°/0 , a 
C1 a pod·=ra, medmnte simples av1so, atimentar os preços de seu servi-
ço afim de que a dita renda alcance a taxa· acima especificada. 

§ 1.0 
- A determinação do custo do serviço para fixação das res-

pectivas taxas será feita pelo processo adotado pela Interstate Comerce 
Cof!1-ission dos Estados-Unidos da America do Norte, processo esse já 
aceito e adotado pelo Estado e pela Cia. no contrato assinado entre as 
partes em 12 de abril de 1929. 

§ 2. o - As taxas de depreciação a serem adotadas serão as mes-
mas usadas pelo Interstate Comission dos Estados-Unidos da America 
do Norte; 

§ 3. 0 
- A verificação da conformidade das tabelas e taxas da 

Interstate Comerce Comission será feita de comum acôrdo pelas partes 
contratantes. 

CLAUSULA X 

A Cia. terá o direito de recusar os serviços de que trata o presente 
contrato a todos aqueles que se achem em débito de contas anteriores, 
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relativas a serviços interurbano, intermunicipal, interestadual ou interna-
cional, ou qualquer outro serviço, assim como de exigir uma caução 
ou deposito razoavel de todos aqueles que a seu juizo devam garantir 
previamente o pagamento das contas de servico, ficando outrosim com 
direito de descontar de tais cauções ou depositas o valor das contas de 
serviço que não sejam liquidadas dentro de 15 dias após á apresentação 
das mesmas. 

CLAUSULA XI 

Durante o prazo desta concessão a Cia. ficará isenta àe todos os im-
postos, taxas, onus, ou contribuições estaduais, presentes ou futuros. 

CLAUSULA XII 

A Cia. poderá colocar suas linhas, cabos aereos ou subterraneos, 
duetos, postes e suportes em quaisquer estradas, caminhos, ruas, pra-
ças e logradouros púdicos em todo o territorio do Estado pm onde ti-
ver de encaminhar os seus serviços e bem assim nos estabelecimentos 
públicos, predios e terrenos particulares , uma vez obtida previa permi-
são dos respectivos administradores ou proprietarios. 

CLAUSULA XIII 

A Cia., para desempenho da obrigação que assume neste contrato, 
escolherá os trajetos e percursos mais adequados ás suas linhas, fazen-
do entre elas e sobre elas as ligações que julgar necessa,rias, utets ou 
convenientes. O Govêrno do Estado de Minas-Gerais obriga-se a au-
xiliar a Companhia a conseguir- ou a obter por si proprio, por meio de 
desapropriação si isso se tornar necessario - os terrenos para a cons-
trução das estações telefonicas destinadas ao serviço objeto deste 
contrato e os necessarios direitos de passagem para as linha intermu-
nicipais da Cia., através e dentro dos varios municípios do Estado. A 
obrigação de construir as linhas e fornecer o serviço objetos deste con-
trato não será efetiva para cada caso enquanto a Cia. não tiver asse-
gurado o livre direito de passagem de suas linhas e o de construção 
das estações necessarías e respectivas. 

CLAUSULA XIV 

A Cia. instalará postes publicas para serviço inter úrbano nas cida-
des, vilas e povoações onde, a seu criterio, se tornarem convenientes. 

As ligações pedidas desses postes públicos serão cobradas de acôr-
do com as clausulas VIII e IX do presente contrato. 

CLAUSULA XV 

A Cia., uma vez que entre em acôrdo com as empresas de viação 
e outras que tenham postes montados ou canalizações assentadas nas 
estradas e vias publkas, poderá utilisar-se dos mesmos para instalaçã<;> 
dos seus cabos a.ereos ou subterraneos, linhas! etc, · 
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CLAUSULA XVI 

A contratante poderá cortar ou podar as arvores existentes na via 
pública, no trajeto de suas linhas, sempre que as mesmas possam trazer 
embaraç?s ou interrupções no serviço telefonico, solicitando, nos casos 
necessanos previa licença dos proprietarios ou da administração local. 

CLAUSULA XVII 

O Governo do Estado se compromete e se obriga a solicitar do Go~ 
vemo Federal e das admi nistrações locais, a bem do servíço telefonico 
a cargo da contratante, isenção ou redução de direitos de importação de 
todo ~aterial e aparelhos necessarios ao serviço telefonico que consti~ 
tue <2bJecto do presente contráto, toda vês que a ligação autorisar a con~ 
cessao de tal favor, e bem assim a solicitar isenção de quaisquer impos-
tos, taxas e onus, presentes e futuros, de natureza municipal, durante o 
prazo _Ja concessão. Dará, outrosim, á contratante todo o apoio possi~ 
vel, afim de ser obtida do Governo Federal permissão para a construção 
e manutenção das linhas de ligação entre o Estado de Minas-Gerais e 
os estados limítrofes. 

CLAUSULA XVIII 

A Cia. terá o direito, independente de quaisquer onus, de arrendar 
o~ transferir a presente concessão e todos os seus bens, obrigações, di~ 
reitos e vantagens, na forma deste contrato, á Cia. ou empreza, nacional 
ou extrangeira que convenha á Companhia, ficando mantidos entre a sua 
sucessora e o Governo de Estado todos os direitos, obrigações, onus e 
vantagens desta concessão. 

CLAUSULA XIX 

A Cia. terá o direito de ligar as linhas de que trata o presente con~ 
t~ato ás redes locais de sua propriedade no Estado, de modo a permi~ 
tir que os assinantes usem o serviço interurbano intermunicipal e inter~ 
estadual, de suas proprias residencias ou escritorios. 

Da mesma forma, a Cia. terá o direito de ligar suas linhas em tra~ 
fego mutuo ás rêdes locais ou interurbanas de outras emprezas, cujas 
installações ofereçam segurança de um serviço perfeito e eficiente, a cri~ 
terio da Cia., e de acôrdo com os concessionarios respectivos. 

CLAUSULA XX 

O Governo de Estado terá o direito de, por intermedio da reparti~ 
ção competente, fiscalisar o cumprimento das clausulas do presente con~ 
tracto. 

Paragrafo unico-A Cia. recolherá aos cofres do Estado, anual e adi-
antadamente, a importancia de 12;000$000 correspondente á quota de 
fisçalisação. 
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CLAUSULA XXI 

Pela infração de qualquer dos dispositiv?s deste. contrato ~m ~bs 
obrigações nele assumidas, o Governo podera dete1:m1?.ar qu':! seJam Jm_-
postas á Cia. para cada infração m ·ltas de cem mll re1s a duzentos mil 
réis. Paracrrafo unico Da impo i ão de qual9uer multa ?u penalidade 
com que 'i;ão se conforme, poderá a C! .1: apo_Is de e::gota ~s recur o 
administrativo usuai- , recorrer pa,.a jJC arbltral nos termos ~~clausula 
XXVI. dentro do prazo de 30 dias., conta os da data de recemmento da 
notificação da multa ou penalid de. 

CLAUSULA XXII 

Para garantia de pagamento das multas, a C ia. manter~ . no Tes~u~ 
ro do Estado, em apolices, nom:nclis ou ao orta . ~r, da dtVIda publ1ca 
estadual ou federal, a quantia de vinte con:os de re1~ . O G? erno P_?,~e
rá deduzir da cau ão as i.mportancias das ult s aplicadas a Cc;nnp2":ua, 
e não pagas no prazo de 10 dias: ??:1tados da data do receb1mento do 
aviso de se haverem tornado defi"'Itl as. 

CLAUSULA XXIII 

Sempre que a caução a que se refere a clausula ant~rior sofrer qual-
quer desconto em consequencia de multas impostas e nao p~gas, o~ por 
qualquer causa da responsabilidade da Cia. , deverá ela ~er ~~regr~~~ - ada 
no prazo de 30 dias, contados do recebimento da comumcaçao obcml de 
desconto. 

CLAUSULA XXIV 

Si existirem concessões dadas a terceiros q~e p~ssam e~~~ar~çar o 
estabelecimento de quaisquer linhas ou instalaçoes mtermunlCipais ou 
interurbanas a que se refere o presem:e co:1trato, os prazo~ para a .:e~
peti.va execução serão contado da data do_ ato declarat?no da caauci-
dade ou transferencia das referidas conccss::>es para a Cm. 

CLAUSULAS XXV 

Independentemente do estatuído na clausula IX d~ pre~ente contra: 
to se na viaencia de se co!1 rat . [orem creado no os tnb ~os e en 
c~rgo~ !egais: federais ou munici ais , ou aumentados os atums a c~rgo 
da Cia. poderá esta elevar correspo;1d.;ntemente o preço dos serviços 
ora contratados, aumento este que será revogado logo que cessem as cau~ 
sas que o produziram. 

CLAUSULA XXVI 

As duvidas sobre as inLrpretações das cla:Jsuias do p:esente con-
trato serão sempre di rimidas por arbitras, s ndo para esse fim nomeado 
um arbitro perito na materia por parte de cada um dos contratantes e 
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caso esses arbitras não cheg~em a acôrdo, lavrarão seus autos e esco-
lht.·rão um arbitro que solucionará a controversia. 

Não havendo acôrdo, a escolha de terceiro arbitro será feita por 
sorte. 

CLAUSULA XXVII 
As partes contratantes elegem o Fôro de Belo-Horizonte, para de-

cisão de qualquer questão resultante deste contrato, renunciando o fôro 
de domicilio. 

O contrato em vigor 
Termo de contrato que entre si fazem o Estado de Minas-Gerais e a Com-

panhia Telefonica Brasileira, como abaixo se declara 
Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e vinte e 

nove, no Gabinete do Secretario das Finanças do Estado de Minas-Ge-
rais, presentes os srs. drs. Gudesteu de Sá Pires, devidamente autorisa-
do por decreto desta data, e Tancredo Martins, consultor jurídico do Es-
tado, como representantes do Estado de Minas-Gerais, compareceram os 
srs. Dr. Lawrence Hill, cidadão americano domiciliado na cidade do Rio 
de Janeiro, ramo representante da Cia. Telefonica Brasileira, companhia 
extrangeira autorisada a funcionar no Brasil, devidamente habilitado pelo 
substabelecimento lavrado a fls . 142 v. do Livro de Notas n. 3, do tabe-
lião do ded mo sexto oficio da Capital Federal, dr. Raul Sá, da procura-
ção lavrada nas Notas do Notaria da província de Ontario, Canadá, Sa-
muel Goodman Crowells, em 13 de dezembro de 1923, e os srs. Dr. Au-
gusto de Sá Pereira, cidadão brasileiro, engenheiro, domiciliado no Rio 
de Janeiro, e Albrencht Engels, engenheiro allemão domiciliado nesta Ca-
pital, como representantes da Cia. Sul-Americana A. E. G., autorisados 
pela procuração registrada no Livro de Notas n. 258, fls. 7 v. do 3.0 ta-
belião do Rio de Janeiro, dr. Alva :·o A. Silva, e substabelecimentos la-
vrados a fls . 83, do livro n. 258 e fls. 169 do Livro n . 253, do mesmo 
oficio, procurações estas que ficam ·arquivadas na Secretaria para os fins 
convenientes. Então, pelo sr. Gudesteu de Sá Pires, secretario das Fi-
nanças do Estado de Minas-Gerais, e dr. Tancredo Martins, consultor ju-
rídico do Estado, foi dito perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo 
presentes, que havendo a Cia. Sul-Americana de Eletricidade A. E. G., em 
requerimento dirigido ao Sr. Presidente do Estado, desistido dos direi-
tos havidos em concurrencia publica para reforma e melhoramento dos 
Serviços Telefonicos desta Capital, e sua ligação interurbana, requeri-
mento este que vai transcrito neste instrumento e arquivado fica nesta 
Secretaria, para os fins convenientes, o Governo do Estado resolveu por 
este contrato, e na melhor forma de direito, contratar, como de fato con-
tratado tem, com a referida Cia. Telefonica Brasileira, os mencionados 
serviços tudo nos termos das seguintes clausulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
A Cia. Teleforiica Brasileira obriga-se a construir uma rêde telefoni-

ca local na cidade de Belo-Horizonte, com um equipamento para um mi-
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nimo de mil e quinhentas linhas, aumentando-o conforme as necessi-
dades, e a ligai-a com a sua rêde geral , por tantos circuitos troncos de 
circuito metalico, quantas forem necessarias, assim como a assegurar um 
serviço permanente e satisfatorio de comunicação telefonica urbana e in-
terurbana, iniciando os trabalhos de instalação dentro de três mêses a 
contar da assinatura deste contrato e concluindo-os antes de primeiro de 
julho de 1930, salvo caso de força maior. 

CLAUSULA SEGUNDA 
A C. T. B. obriga-se a empregar o sistema de circuitos metalicos, 

na zona urbana, pa ra transmissão de comunicações telefonicas e a insta-
lar equipamento de tipo automatico .e aparelhos telefonicos de tipo mo-
derno e eficiente. 

CLAUSULA TERCEIRA 
Serão assentes cabos · aéreos ou subterraneos em todas as vias pu-

blicas dentro da zona urbana em que for necessaria a colocação de mais 
de 20 circuitos, excetuadas as linha destinadas exclusivamente ao ser-
viço inter-urbano, ou ao rural, ou a ambos. 

CLAUSULA QUARTA 
A C. T. B. poderá colocar suas linhas, cabos aéreos ou subterraneos, 

duetos, postes e suportes em quaisquer estradas, ruas, praças e logra-
douros publicas por onde tiver de encaminhar os seus serviços e bem as-
sim nos estabelecimentos publicas ou predios particulares uma vês obti-
da previa permissão dos respectivos administradores e proprietarios. 

CLAUSULA QUINTA 
A C. T. B. instalará aparelhos publicas onde se tornarem conveni-

entes . As ligações locais pedidas desses aparelhos publicas, para quais-
quer outros telefones, pertencentes e ligados á rêde local de Belo-Ho-
rizonte, serão cobradas á razão de 300 réis por cinco minutos: 

CLAUSULA SEXTA 
A C. T. B., uma vês que entre em acôrdo com as empresas de via-

ção e outras que tenham postes montados ou canalisações assentadas 
nas vias publicas, poderá utilisar-se dos mesmos para a instalação de 
seus cabos aéreos ou subterraneos, linhas, etc. 

Paragraf<r uni co-O Estado garantirá á C. T. B. o direito de uso 
em conjunto dos postes da rêde eletrica de Belo-Horizonte, na sua zona 
urbana, desde que não prejudique os servi os do Departamento de ele-
tricidade. 

CLAUSULA SETIMA 
Durante o praso desta concessão, a C. T. B. ficará isenta de todos 

os impostos, onus ou contribuições estaduais ou municipais, presentes 
ou futuros, com relação ao serviço telefonico. 
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CLAUSULA OlTA V A 

Durante o praso desta concessão a C. T. B. terá o direito a um lu-
cro mínimo anual de 9°/ 0 sobre o capital empatado na rede de Belo-Ho-
rizonte, e tambem nos circuitos interurbanos ligando Belo-Horízonte ao 
seu sistema, como está previsto na clausula primeira deste contrato mais 
todas as despesas suas inclusive as de depreciação. 

No caso em que a renda anual, depois de dedusidas todas as des-
pesas, inclusive as de deprecição não apresente um lucro de go I 0 , a C. T, 
B. poderá, mediante simples aviso, aume_.tar os preços de seu serviço 
afim de que sua renda alcance a taxa acima especificada 

§ 1.0 - 0 lucro em excesso de 9°/0 , ao ano, de acôrdo com o que 
ficou acima estabelecido, será dividido anualmente em partes iguais en-
tro o Estado e a C. T. B. 

§ 2 .0 -A determinação do custo do serviço para a fixação das res-
petivas taxas, será feita pelo processo adotado pela Interstate Commerce 
Comi ~ sio n, dos E. U. da America do Norte. 

§ 3.0 - As taxas de depreciação a serem adotadas serão as mes-
mas usadas pela Interstate Commerce Commission dos E . Unidos. 

§ 4.0 -As verificações de confo midade com as tabelas e taxas da 
Interstate Commerce Commission, será fei~a de comum acordo pelas partes 
contratantes . 

CLAUSULA NONA 

Os preços dos serviços d<t rêde local serão os seg uintes para os 
12 prmeiros mêses a contar da data da inauguração da rêde de Belo-
Horizonte, afim de que se determinem as taxas exatas necessarías para 
dar a . Companhia o lucro especificado na clausula oitava: 

a) para as classes de comercio e profissões- tresentos e sessenta 
mil réis por ano; para residencias particulares-trezentos mil réis por 
ano; 

b) para as linhas destinadas ao uso em conjunto de mais de um 
assinante : s'. de classe de comercio e de profissões , por aparelho-
288SOOO por ano; si de residencia particular, por aparelho 240$000 po r 
ano; 

c) as taxas fixas de assinatura a que se referem as letras a, b e h, 
da presente clausuia são rela!i.va apenas aos telefones de pared~ , sen-
do permitido á om_ anhia cobrar mais a taxa de 255000 por ano, para 
cada telefone de mesa; 

d) a C. T . B. terá o direito de cobrar uma taxa de in tala :ão de 
305000 pa a cada linha geral instalada e de 20$000 para cada extensão 

A Cia. terá tambem o ài e· _o de cobrar as seguintes taxas nos casos 
abaixo indicados, a saber : 

Pela mudança do aparelho de um edificio pa ra outro, 255000; pela 
mudança do aparelho no mesmo edificio para um outro comodo, 15 ·000; 
pela ~udança do aparelho no :r.esmo comodo, de um para outro pon-
to, 6;:>000; 

e) a Cia. terá o direito de cobrar 15$000, para cada nova ligação 
das linhas do assinante, quando as mesmas tenham sido desligadas por 
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falta de pagamento de serviço local ou interurbano, uso indevido de te-
lefone, etc ., ou pela transferencia de responsabilidade de assinatura a 
terceiros, antes de expi rado o prazo respectivo; 

f) nos casos do assinante desejar retirar ou desliga r o telefone 
antes de terminado u prazo do seu contrato, nenhum abatimento será 
feito pelo prazo que faltar para a terminação do contrato; 

g) para a instalação especial, ou pa ra qualquer serviço não com-
preendido nos mencionados acima, os preços serão combinados entre 
a Cia. e o assinante. Dependerão tambem de acôrdo previa entre a 
companhia e o assinante a instalação e respectiva taxa para qualquer 
linha cujo numero de aparelhos, a pedido do interessado, não deva figu -
rar na l.a lista de assinantes; 

h) por um segundo aparelho que o assinante tenha no mesmo edi-
fício , para seu uso exclusivo e derivado de sua linha geral, a Cia. terá o 
direito de cobrar 60$000 de adicionais por ano; 

i) nenhum assinante poderá intervir no aparelho e accessorios tele-
fonicos pertencentes á Cia. nem consentir que pessoas extranhas ao servi-
ço da mesma o façam. Não poderá tambem empregar no mesmo apa-
relho e respectiva linha quaisquer instrumentos, accessorios, derivaçõeS 
ou linhas de extensão, senão os instalados pela Cia. , ficando tudo sob a 
guarda e responsabilidade imediata do assinante. No caso de i nfra~.;ão 
ao disposto nesta letra, terá a Cia. o direito de desligaJ e retirar o seu 
aparelho, accessorio, derivações e linhas de extensão bem assim suspen-
der o respectivo serviço telefonico, ficando o assinante responsavel pe-
rante a Cia. pelos prejuízos e despesas causadas por tal infração. O 
uso do telefone é limitado ao assinante, sua famíl ia e empregados, não 
podendo ser franquiada a outra -qualquer pessoa nem utili zado para 
correspondencias contrárias á moral e aos bons costumes ou á ordem e 
segurança publicas, sem que o assinante tenha o direito a qualquer re-
clamação ou indenisação; 

j) todus os preços acima se aplicam á zona urbana e suburbana, 
de acôrdo com a planta da cidade- rubricada pelas partes contratantes, 
em duas via , de que uma será entregue á Cia ., e a outra será archiva-
da no Departamento de Eletricidade. O preço adicional para conservação 
corrente das instalações que exijam linhas de distancia, além daquella 
zona será de 60$000 por ano, por kilometro de circuito ou fração de ki-
lometro fóra das zonas. Por co:!servação corrente, entendem-se os re-
paros nas instalações e não na sua reconstrução ou substituição, as quais 
correrão por conta dos assinantes; 

k) para qualquer instalação nova, modificação ou mudança de 
instalação já existente fora daquelas zonas, a Cia. poderá cobrar antes 
de iniciar os trabalhos respectivos, uma compensação adicional corres-
pondente ao custo do serviço, mediante um orçamento. 

Sempre que qualquer instalação nova, modificação ou mudança de 
instalação já existente dentro daquellas zonas determinarem despesas 
anormais de construção, poderá a Cia. cobrar, antes de iniciar os trabalhos 
correspondE:ntes uma compensação adicional, equivalente ao custo do 
serviço fóra da rêde existente, correndo sempre por conta dos assinantes 
as despesas necessarias á instalação de linhas, colocação ou mudança 
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de postes dentro de propriedade em que tiver de ser instalado o telefone 
ou dentro da propriedade de terceiros; 

. I} A Cia. não será obrigada a aceitar as assinaturas por p razo in-
tenor a um ano, devendo o pagamento das mesmas ser feito adiantada-
mente . no seu escritório, por prestações mensais, em regra geral, ou tri-
mestrais ou semestrais, á opção da Cia., nos casos excepcionais; 

!fl) .A Cia., pelo serviço interurbano, dentro de municipio, não co-
brara mais de trinta réis por quilômetro de linha e por ligação durante 
tres minuto , e proporcionalmente pelo prazo que exceder, sendo a co-
b~anç~ feita ao as~inante do aparelho que pediu a ligação, salvo com-
bmaçao em contrano, e fi cando entendido que a taxa mínima estipulada 
pela Cia. para comunicações inter-urbanas dentro de municipio será de 
um mi l réis. A taxa basica acima estipulada aplica-se ás ligações sim-
ples.' entre o tel efone que chama e o telefone que é chamado. Desde que, 
porem, para estabelecer uma ligação inter-urbana, tenha a Cia. de de-
~empenhar serviços especiais e que ocupem o seu aparelhamento ou exi-
Jam trabalho de seus empregados por tempo maior ao das liga1,1ões sim-
ples entre um telefone que chama e um telefone chamado, a Cia. terá o 
direito a uma compensação adicional por estes serviços especiais, a qual 
não poderá exceder de 50 o f 0 da taxa basica da ligação pedida; 

n) A Cia. deverá efetuar qualquer ligação de novos assinantes ou 
mudança de aparelhos de um edifício para outro no prazo maximo de 
20 dias, a contar da entrega do pedido escrito do interessado á Cia. e do 
respectivo pagamento, salvo caso de força maior. 

CLAUSULA DECIMA 

A C . T. B. publicará duas vezes por ano a relação de todos os as-
sinantes da rêde de Belo-Horizonte, com os respectivos numeras e ende-
reços, e distribuirá, gratuitamente, um exemplar dessa publicação a cada 
assinante. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

O governo requisitará, mediante solicitação especial da Cia., isenção 
ou redução de direitos aduaneiros para o material necessario ao servi-
ço telefonico, sempre que a legislação federal autorizar a concessão de 
tal favor. 

CLAUSULA DECIMA SECUNDA 

A presente concessão é outorgada com privilegio, pelo prazo de 30 
anos, contados desta data. Findo este prazo, si o Estado não quiser fazer 
uso da opção que tem para a compra da rêde, de acôrdo com a clausula 
seguinte, a Cia. poderá continuar a exploração do serviço nos termos 
dêste contrato, mas sem privilegio, mantendo a propriedade, uso e goso 
das suas instalações e aparelhos utilisados no mesmo serviço. 

-- ~- - -----~ ~-
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 

O Estado reserva-se o direito de, no fim da pres~nte concessão, 
adquirir a rêde de Belo-Horizonte pelo preço em ouro que lhe fôr dado 
então, por avaliação. No caso do Estado e a Cia. não chegarem a .um 
acôrdo sobre a avaliação, será a questão res·olvida por arbi tramento, nos 
termos da clausula vigesima segunda. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 

A C. T. B. fornecerá, com abatimento de 50 °/ 0 sobre os preços es-
tabelecidos nas letras a e b da clausula nona, cincoenta aparelhos no 
perímetro urbano para o serviço telefonico oficial do Go\ emo, quando 
por este solicitados e tiverem de ser pagos pelos cofres do Estado. 

Paragrafo uni co. A Cia. instala! á no Palacio do Govern , gratuita-
mente, uma linha de tronco que será ligada a uma mesa P. B. X. de 25 
aparelhos de parede, ou de mesa, para o serviço de suas diversas secções 
internas. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 

Si o governo deliberar estabelecer, por si, dentro dos limites da ci-
dade, sinais automaticos de aviso de incendio ou acidentes policiais, a 
Cia. se obriga a dar sempre espaços em seus postes para a instalação 
de uma linha de avisos, sem direito a qualquer indenização pecuniaria 

observadas as devidas condiçÇ)es de segurança e sem prejuízo das insta-
lações da Cia 

CLAUSULA DECIMA SEXTA 

.!.t. C. T. B. terá o direito, independentemente de qualquer onus, de 
arrendar ou transferir a presente concessão e todos os seus bens, onus, 
direitos e vantagens, na fórma deste contrato, a Companhia ou Empresa 
nacional ou estrangeira que convenha a ambas as partes contratantes, fi -
cando reciprocamente mantidos entre a sua sucessora e o governo do 
Estado todos os direitos, obrigações, onus e vantagens desta concessão. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA 

O Govêrno concede á Cia. o direito de desapropriação por utilidade 
publica dos predios e terrenos necessarios á passagem das linhas e cons-
truções das estações em execução da presente concessão, devendo a Cia. 
representar ao govêrno, que autorizará a desapropriação por ato especial, 
si julgar necessaria. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA 

Pela infração de qualquer das disposições deste contrato ou das obri-
gações nêle assumidas, o govêrno poderá determinar que sejam impos-
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t~s á Cia. por cada infração, multas de cem a duzentos mil réis, que se-
rao dob~adas nas. reincidencias e poderão ser repetidas, dentro de prazos 
r~z_:>av~Is _det_ermmados pelo govêrno, até que sejam cumpridas as dispo-
siçoes mfrmg1das. 

Paragr~fo unico. Da imposição de qualquer multa ou penalidade 
com qu~ I~ao s_e conforme, poderá a Cia., depois de esgotados os recur-
sos admmistrativos usuais, recorrer para o juizo arbitral nos termos da 
clausula vigesima segunda, dentro do prazo de trinta dias, contados da 
data do recebimento da notificação da multa ou penalidade. 

CLAUSULA DECIMA NONA 

Para garantia do pagamento das multas, a Cia. manterá no Te-
s~uro do Estado, em . apolic~s nominais ou ao portador, da divida pu-
bl:ca ~stadual, a .9uanhc:- de cmcoenta contos de réis. O Govêrno poderá 
deduzir da cauçao as 1mportancias das multas aplicadas á C ia., e não 
pagas no prazo de dez dias, contados da data do recebimento do aviso 
de se haverem tornado definitivas. 

CLAUSULA VIGESIMA 

Sempre que a caução a q~e se refere':- clausula anterior sofrer qual-
quer desconto em consequencm de multas Impostas e não pagas, ou por 
outra qualquer causa de responsabilidade da Cia., deverá ela ser inte-
gralizada no prazo de trinta dias, contados do recebimento da comuni-
cação oficial do desconto. Si a cauÇão não fôr completnda no aludido 
prazo, o govêrno terá o di reito de, por funcionarias seus, fiscalizar e ar-
recadar a renda da Cia., até obter a quantia necessaria á intearalização 
da caução. b 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA 

Para a cob~ança das multRs, poder<i o govêrno, si assim o preferir, 
proceder executivamente, quando não seja bastante o saldo da caução 
a que se refere a clausula decima nona. · 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA 

_As duvidas_ ~oi;>re a interpretação das clausulas do presente contrato 
ser~o sempre dmm1das por arbitros; sendo, para esse fim, nomeado um 
arbitro perito na materia, por parte de cada um dos contratantes e caso 
esse_s arbitros não cheguem a um acôrdo, lavrarão seus autos 'e esco-
lherao um arbitro que solucionará o caso em apreço. Não havendo acôr-
do na escolha do terceiro arbitro, será a escolha resolvida por sorte. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA 

Aos assinantes situados fóra da zona urbana fica facultado o di-
reito de construir, por sua propria conta, as linhas que partindo de suas 
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propriedades vão encontrar o primeiro poste da rêde urbana da Cia., 
correndo tambem por conh dos mesmos o custo das instalações e con-
servação dos trechos das linhas por êles construídas, mediante o paga-
mento á Cia. da taxa esta1elecida na clausula nona. Nessas construções, 
as plantas, os materiais a serem usados e os trabalhos a serem executa-
dos deverão ser aprovados e fiscalizados pela Cia. 

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA 

As partes contratantes elegem o fôro deBelo-Horizonte para a 
decisão de qualquer questão resultante de te contrato, renunciando o 
fôro de domicilio. 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA 

O Govêrno do Estado manterá junto á Cia. um engenheiro fiscal, 
que terá o direito de exarrlinar e acompanhar a execução das obras e 
dos serviços da reíerida Cia., bem como conhecer a sua escrituração. 

Pa ragrafo unico-A Cia. logo que inicie os serviços, fará no Te-
souro do Estado, em quotas semestra! de nove contos de réis (9:000$) 
, o deposito da quantia de 18 contos de réis (1 8:000$000) para pagamen-
to anual do engenheiro fiscal . 

«Belo-Horizonte, 10 de abril de 1929. 
Exmo. Sr. Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, D D. Presiden-

te do Estado de Minas-Gerais. 
Diz a A. E. G. C ia. Sul Americana de Eletricidade que, na con-

currencia pública para o serviço telefonico desta Capital e linhas in-
terurbanas (fornecimento de material, montagem, instalação. etc.) tendo 
sido a sua preposta. preferida como a que melhores vantagens ofere-
cia e aceita nos termos do despacho publicado no «Minas-Gerais» de 
4 de janeiro do corrente ano de 1929, competiria á A. E . G. Cia. Sul 
Americana de Eletricidade assinar o respectivo contrato com o Esta-
do de Minas e executar os serviços, Entretanto, co o outra companhia 
se propoz a se encarregar desses ser iços, que seriam em parte modi-
ficados, mas em condições diferentes, que o honrado governo de V. Excia. 
se convenceu de que melhor consultariam os interesses do Estado, pois 
que, em lagar de pagamento em dinheiro, a executora desses servi-
ços passaria a explora-los durante um determinado prazo, amortizando o 
capital empregado e pagando-se com uma porcentagem dos rendimentos 
anuaes, revertendo a outra parte ao Estado, haveria o entrave da acei-
tação da propo::.ta da A. E. G. para que o Estado de Minas pudesse 
agir livre nente, entrando num ajuste naquelas condições,. Eis porque, 
atendendo aos desejos manifestados por V. Excia. a A. E. G. Ca. Sul 
Americana de Eletricidade vem desistir do direito que lhe assiste, em 
virtude do resultado da mencionada concurrencia, de assinar com o 
Estado de Minas o contrato relativo ao serviço telefonico, de ma-
neira que o honrado govêrno mineiro possa mandar executa~lo pela 
forma que melhor aprouver e sem o embaraço de qualquer natureza 
por parte da A. E. G. Nestas condições pede a V. Excia. que, si con-
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cordar com esta desistencia, se digne determinar a restituição da cau~ 
ção prestada para a concurrencia pela A. E. G. e se digne de exonera~la 
de qualquer responsabilidade pelos serviços, que só não executa para 
atender justamente aos desejos do govêrno mineiro. 

Sinceramente satisfeita em atender a vontade de V. Exc. a A. E. 
G. Cia. Sul Americana de Eletricidade aproveita o ensejo para apresen~ 
far a V. Excia. os seus protestos da mais elevada consideração. 

Belo-Horizonte 10 de abril de 1929, A. E. G. Cia. Sul Americana 
dn Eletricidade. 

Assinada sobre uma estampilha de mil réis. A. Sá Pereira e A. 
Engels . 

Para constar, pagou os impostos devidos, conforme talão n. 1.290 
de hoje (449$300) lavrou-se o presente contrato, que depois de lido e 
assinado pelas partes contratantes e testemunhas a tudo presentes Dr. 
Henrique Dumont Villa res e José Albano Moraes. -Gudesteu de Sá 
Pires-Lawrence Hill-Tancredo Martins-A. Sá Pereira-Albrecht En~ 
gels ---Ta. Henrique Dumont Villares-Ta. José Albano de Moraes .. . 

O processo passa a constituir a peça n. 200, distribuída aos srs. 
Israel Pinheiro. P. Matta Machado e Werna Magalhães, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2°. revisores. 

Oficio 
Reclamação da propriedade de terras do « Corrego~Novo• 

(PEÇA N. 201) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas~Gerais 
Oficio n. 528-Belo~Horizonte, 12 de maio de 1933. 
Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas~Gerais . 
Passo ás mãos de V. Excia. novamente, o processo em que An~ 

tonio de Abreu e Silva Brandão e outros reclamam a propriedade das 
terras do «Carrego Novo », para que se digne esse Conselho tomar co~ 
nhecimento do parecer emitido pelo Sr. Advogado Geral do Estado . 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Excia. os meus protes~ 
tos de elevada consideração e estima.-Carlos LuH, Secretario da Agri~ 
cultura. 

Alguns documentos constantes do processo 

Gabinete do Advogado Geral do Estado-N. 652-Belo~Horizonte, 
7 de abril de 1933. 

Sr. Secretario da Agricultura. - Com o parecer do Auxiliar do Advo~ 
gado Geral do Estado, cuja conclusão adoto, devolvo a essa Secretaria 
o incluso processo referente á proposta de acordo formulada pelos 
sucessores de Cypriano Alves Pereira, e de cujos termos se verifica que 
os mesmos aceitam o lote n. 2, situado no município de Raul~Soares, e 
que consta do ed~tal de 16 de janeiro deste ano. 

\ 
I 
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Peço a V. Excia. determinar sejam tomadas as providencias cons~ 
tantes do referido parecer. 
· Com elevada estima e consideração. - Milton Campos, Advogado 
Geral do Estado. 

Exmo. Sr. Dr. Advogado Geral do Estado de Minas-Gerais - Procu-
rador de Antonio de Abreu e Silva Brandão, e dos demais sucessores 
de Cypriano Alves Pereira no acordo proposto por estes para solução da 
pendencia relativa ás terras do Carrego-Novo, ex-cSanto Antonio •, si~ 
t~adas no distrito de Bom Jesus do Galho, m.0 de Garatinga, tive cien-
cm por despacho do Exmo. Sr. Dr. Secretario da Agricultura, publicado no 
orgão oficial do Estado, de que o processo se encontra em mãos de 
V. Excia. 

E, para facilitar uma solução mais rapida da mencionada questão, 
venho declarar a V. Excia. que aceito, em troca das terras dos meus 
constituintes, vendidas pelo Estado e avaliadas em 30:871$500, o lote n. 
2, com o numero de ordem 25, do edital de 16 de janeiro deste ano, com 
uma área de 4.705.000.000 m2, preço de 15:000$000, ocupado por Arnaldo 
de Sá Motta. 

A transação pod~ parecer esvantajosa mas tendo-se em vista o 
o tempo que perderíamos, eu e os meus constituintes para obter outras 
terras devidamente medidas e demarcadas, como as do lote n. 2 acima 
mencionado, ella não deixa de, por todos os princípios, ser conveniente 
aos nossos interesses, dando embora por 15:000$000 o que está avalia-
do em mais de 30:000$000. Saudações respeitosas. 

Belo-Horizonte, 4 de abril de 1933.-P. p. José Grossi. 

Parecer 
Belo-Horizonte, 8 de Abril de 1933 
Sr . Advogado Geral do Estado.-0 presente processo em que An~ 

tonio de Abreu e Silva Brandão e outros reclamam a propriedade das 
terras do «Carrego Novo », volta a este Gabinete após as diligencias so-
licitadas em vosso oficio de fs. 105. 

Como havíamos sugerido, a Secretaria da Agricultura mandou ava-
liar aquelas terras, ás quais, numa área total de 5.145.250 metros qua-
drados, se deu o valor de 30:871$500 . 

Entendeu o encarregado do 1.0 Distrito de Terras, incumbido da 
diligencia, que seria mais conveniente que os interessados indicassem o 
local das terras devolutas que aceitariam em troca das do «Carrego No~ 
vo •, afim de que fossem então avaliadas para se verificar a convenien-
cia da transação. Lembrou, porém, que dos lotes constantes da basta 
pública anunciada para o dia 25 de fevereiro p . passado, os de ns. 1 e 
3 equivaliam áquelas terras e podiam por isso ser concedidos aos pro-
ponentes. 

Os interessados por seu procurador propõem em petição dirigida a 
este Gabinete receber o lote n. 2, que consta do edital da praça a rea-
lizar-se no dia 22 de abril corrente. 

Nosso parecer é que a proposta deva ser aceita por ser evidente-
mente vantajosa. 

4 
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Com efeito, as terras do «Corrego Novo•, cuja propriedade foi re-
conhecida aos proponentes e que foram vendidas pelo Estado, tiveram 
estimação oficial calculada em 30:871$500, ao passo que o lote por eles 
pretendido fo i avaliado em 15:000$000, preço constante do edital publi-
cado no «Mina -Gera·s, de 22 de janeiro de te ano . 

Nossa conclu. ão é assim para que se aceite a proposta depois de 
ouvido o Conselho Consultivo do Estado que, no parecer de fls., protes-
tou por novo exame do processo. 

Antes, porém, de ser este encaminhado áquele órgão consultivo da 
Administração, deverá a Secretaria rla Agricultura providenciar para que 
seja sustada a hasta pública dnunciada para o dia 22 do corrente. em 
relação ao lote n. 2, situado no lugar denominado « Ferrugem ~. municí-
pio de Raul Soares. 

E' o que submetemos á vossa consideração.-Heitor de Souza, Au-
xiliar do Advogado Geral do Estado. 

- O processo passa a constituir a peça n. 201, distribuída aos srs. 
P. Matta Machado, Socrates A:vim e Annibal Gontijo, respectivamente. 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Pagam ento de adicionais á d. Martlza de Assis Ribeiro 

(PEÇA N. 192) 

Secretaria da Educação e Saúde Pública do Estado de Minas-Ge-
rais-12.a Secção-N. 41 - Belo-Horizonte, 10 de Maio de 1933. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Em resposta ao oficio de 
V. Excia. datado de 6 de abril findo, junto remeto o processo que dei-
xou de acompanhar o oficio n. 31, da 12.a secção, de 25 de abril p. 
passado. 

Reitero a V. Excia. meus protestos de elevada estima e considera-
ção.-.Noraldino Lima, Secretario da Educação e Saúde Publica. 

- Ao Exmo . Sr. Dr. Noronha Guarany, Presidente do Conselho 
Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

Requerimento anexo ao oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saúde Pública. - Martha 
de Assis Ribeiro, professora do grupo escolar de Botelhos, apresenta a 
V. Excia. a certidão de seu tempo e pede ordenar-lhe o pagamento da 
gratificação adicional a que tem direito, á boca do cofre da Secretaria 
das Finanças. 

Nestes termos, P. deferimento. 
Belo-Horizonte, 23 de Novembro de 1932.-Pp. Thomaz Naves. 
- Junte-se á peça n. 192. 

l 
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Requerimento 

De F. Theodoro .& Irmão, estabelecidos na Vila de ltanhandú, com 
oficina de automoveis, pedindo permissão para pagarem, sem multa, os 
impostos que devem á Fazenda Estadual. 

- Dirijam-se ao Govêrno do Estado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Lorêto de Abreu apresenta o seguinte 

Parecer n. 177 
Crédito para conclusão e perfeito funcionamento da Usina de Oleo 

de Mamon ' de Diuinopolis 

(PEÇA N. 193) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos-peça 193: 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas Gerais, baseado no re-

latorio retro e no oficio-exposição do sr. Secretario da Agricultura e 
nos orçamentos com que foi instruido, re~olve autorizar a abertura d.o 
crédito solicitado de cento e oitenta e seis contos (186:000$000) desti-
nado á conclusão e perfeito funcionamento da usina de oleo de mamo-
na de Divinopolis . . . 

Sala das Sessões do Conselho Consulhvo, em Belo-Honzonte, aos 
7 de Maio de 1933.- Lorêto de Abreu, relator. 

- O parece:-- é aprovado e, em seguida, assinado por todos os 
srs. Conselheiros. 

- Remeta-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario da Agricultura 

PASSA-SE A' 

Segunda parte da ordem do dia 
Pagamento de adioionais ao 2.0 Tenente Alvaro Gergelin Ottoni 

(PEÇA N. 190) 

E' anunciada o discussão da peça n. 190, sobre abertura de um 
credito especial de 1:096$300, para pagamento de adicionais da lei n. 
425 de 1906, ao 2. 0 Tenente Alvaro Gergelin Ottoni, sendo dada a 
pal~vra ao relator, sr. Werna Magalhães, que procede á leitura do se-
guinte relatorio: 
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Relatorio 

O Sr. Secretario do Interior, em oficio de 24 de Abril do corren-
te ano, solicita ao Conselho Consultivo, que se pronuncie sobre a 
abertura de um credito especial, no valor de 1:09~$300 pa~a paga~~n
to ao 2.0 Tenente da Força Publica, Alvaro Gergelm Ottom, de adiCIO-
nais a que tem direito, por efeito da lei n. 425, de 1906 .. 

O processo está devidamente informado ~ a Secr~tana das Finan-
ças, consultada, opinou pela abertura do ref~ndo ?redito. 

Assim relatado passo o processo ao 1. Rev1sor, Sr. Conselheiro 
Julio Soares. 

Belo-Horizonte, 23 de Abril de 1933. - Werna Magalhães, relator: 

Parecer 

O 8:1!". Werna Magalhães: -Meu parecer é no sentido do 
Conselho se pronunciar favo ravelmente á abertura do credito, em ques-
tão, pois como se verifica pelas informações q_u~ ins_truem o l?r?cesso, o 
peticionaria tem direito ao pagamento dos adiciOnais que sohctta. 

(Muito bem)! 
-0 parecer é aprovado, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o credito especial de 
1:096$300 para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, ao 2.0 

tenente Alvaro Geraelin Ottoni, dentro das possibilidades do Tesouro. 
- Volta o proc~sso ao relator dara redigir o parecer final. 

Pagamento de adicionais a Ulysses Cruz 

(PEÇA N. 195) 

E' posta em discussão a peça n. 195, relativamente a ~f!l ~redito 
especial na importancia 1:436$000, para pagamento de adiCIOnais da 
lei n. 425, de 1906, ao sr. Ulysses Cruz, funcionaria da Imprensa Ofi-
cial e , sendo dada a palavra a relator, sr. Annibal GontiJO, procede 
este á leitura do seguinte: 

Relatorio 

O Sr. Secretario das Finanças, em oficio n. 89 do mês proximo pas-
sado, pede ao Conselho Consultivo de Minas-Gerais pronunciar sobre 
a possibilidade da abertura de um credito especial para pagamento dos 
adicionais da lei n. 425, de 1906, na importancia de 1:436$000, a que 
tem direito o funcionaria da Imprensa Oficial deste Estado, sr. Ulysses 
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Cruz, de acôrdo com a contagem de tempo e certidão da Secretaria 
das Finanças que acompanham o referido oficio. Assim relatada a peça, 
passo-a ao Exmo. Sr. Conselheiro Noronha Guarany. 

Sala das Sessões, Belo-Horizonte, 6 de Maio de 1933. - Annibal 
Gontijo, relator. 

Parecer 

O Sr. Annlbal Gontijo:-Sr. Presidente, de acôrdo com os 
documentos que acompanham o processo, nada se poderá objetar 
quanto ao direito do peticionaria ao pagamento dos adicionais que re-
clama. 

Entendo, pois, que o Conselho deve concordar em que seja aberto 
o credito necessario, a esse pagamento, dentro das possibilidades do 
Tesouro. 

(Multo bem!} 
O parecer é aprovado, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o crédito especial na 
importancia de 1:436$000 para pagamento de adicionais da lei n. 425, 
de 1906, a Ulysses Cruz, funcionaria da Imprensa Oficial. 

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

Pagamento de adicionais ao bacharel Antonio Patriclo 
de Assis 

PEÇA N. 197 

Finalmente é annuncida a discussão da peça n. 197, referente á 
abertura de um crédito especial na importancia de 1:648$500, para pa-
gar, de acôrdo com a lei n. 425, de 1906, adicionais ao bacharel An-
tonio Patrício de Assis, promotor de justiça da comarca de Prados. 

Dada a palavra ao relator, sr. cons. P. Matta Machado, procede 
este á leitura do seguinte re latorio: 

Relatorlo 

A peça numero 197 encerra um oficio do Sr. Secretario do Interior 
pedindo a aprovação do Conselho Consultivo á abertura de um cré-
dito especial na importancia de um conto seiscentos e quarenta e oito 
mil e quinhentos réis, para pagamento de adicionais de dez por cento a 
que tem direito o Promotor de Justiça da comarca de Prados, por con-
tar mais de trinta anos de serviços ao Estado. 
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Acha-se devidamente documentado e provado o direito daquele 
funcionaria e por despacho do Sr. Secretario do Interior lhe foi mandado 
abonar o respectivo pagamento. 

Assim relatado, passo o processo ao - r. Conselheiro dr. Julio Soa-
res, primeiro revisor. 

P. Matta Machado, relator. 

Parecer 

O Sr. P. l'IEUa 1\!achalrllo- Pelos documentos que acompa-
nham o processo, verifica-se estar inteiramente documentada a legali-
dade do crédito pedido. 

O tempo de serviço público prestado ao Estado pelo requerente 
foi apurado devidamente pela secção competente da Secretaria das Fi-
nanças e o Sr Secretario do Interior já despachou, mandando que se fi-
zesse o pagamento. 

Sendo, portanto , inteiramente legal o pedido feito ao Conselho, opi-
no favoravelmente á abertura do crédito de que trata a peça em de-
bate. 

(Mui to bem I) 
-0 parecer é aprovado, sendo odotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja aberto o credito especial na im-

portancia de 1:648$500, para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 
1906, ao bacharel Antonio Patrício de Assis, promotor de justiça da co-
marca de Prados . 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
O Sr. Noronha G u arany-Não havendo mais nenhum assunto 

a se tratar, designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão das peças que, devidamente relata-

das e revistas, forem enviadas á Secretaria com a antecedencia regi-
mental. 

-Está encerrada a sessão. 

A eliminação da clausula "para industria" de alguns lo-
tes cedidos na Capital 
Exposição fe ita perante o Conselho Consultivo pelo dr. 

Set te Camara, advogado da Prefeitura, em 13 de maio de 
1933 . 

O Sr. Selte Vama?a :-Sr. presidente. Srs. conselheiros. Sa-
bem V.V. excias. que o sr. Prefeito, além da alta consideração que dis-

T 
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pensa, pessoalmente, a cada um dos srs. conselheiros, recébe sempre 
as sugestões do Conselho, com o melhor desejo de atendê-las. Acon-
tece, entretanto, que num dos proce sos sujeitos ao pronunciamento do 
Conselho, foi versada uma das questões mais importantes para a Prefei-
tura. Refiro-me a um requerimento do sr. Theotonio Caldeira e outros, 
pedindo que se elimine a clausula c para fim industrial ,. , em lotes de sua 
propriedade. 

O Conselho decidiu, aliás, com alta sabedoria, que em certos casos, 
podia ser eliminada essa clausula, mediante o pagamento da diferença 
entre o preço pago e o valor do lote ao tempo da compra. Mas quan-
do o exmo. sr. Prefeito se dispôs a cumprir as sugestões do Conselho, 
foi a isso obstado por dispositivo de lei municipal, contra a qual não 
era possível decidir. Tornava-se imprescindível baixar um decreto para 
regularizar a situação dos proprietarios de lotes assim clausulados. 

Para atender ao pedido dos requerentes, seria mistér uma lei pes-
soal que talvez não satisfizesse os altos propositos do Conselho. Pen-
sou, então s. excel ocia que melhor seria uma medida de ordem geral. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Parece que houve até da parte do 
Conselho uma sugestão para essa lei geral. 

9 SR. SETTE CAMARA :-Devo dizer que, como advogado da 
Prefeitura, tenho, muitas vezes, me pronunciado a respeito, em pecUdos 
identicos ao do caso em questão. Não são, infelizmente poucos os que, 
nos primeiros tempos da Capital, lograram obter lotes para o estabele-
cimento de industrias e que, depois de instalar pequenas fabricas, dese-
jam agora ter os seus lotes livres da condição que os onera. 

O exmo . sr. Prefeito, antes de baixar um decreto a respeito, man-
da-me ouvir o Conselho, que na sua alta sabedoria procurará, certa-
mente, conciliar os interesses do município com os desejos dos proprie-
tarios assim onerados. 

No meu sentir, ao envez de adotar-se como criterio para a solução 
do caso o preço antigo, poderia resolver-se cada caso, por avaliação, 
observadas as normas processuais referentes ao arbitramento. E a ra-
zão é que muitos proprietarios de lotes para instalações de industria, os 
obtiveram por cessão gratuita; por preços muito baixos ... 

O SR. LORETO DE ABREU: Reduzidíssimos. 
O SR. SETTE CAMARA :-... reduzidíssimos, como diz v. excia., 

preços verdadeiramente vis. De sorte que não seria justo adotar-se 
como criterio da indenizaç-ão o preço dos lotes, ao tempo de sua aqui-
sição. 

Sem querer citar nomes, referindo apenas á localização dos terre-
nos, direi ao Conselho que numerosos lotes e mesmo quarteirões em 
zonas centrais foram cedidos gratuitamente. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Felizmente, a administração atual 
da Prefeitura acabou com esta praxe. 

O SR. SETTE CAMARA :-Baixado um decreto nas condições que 
venho de expôr, iríamos ao encontro dessa aspiração de quasi todos os 
proprietarios de lotes assim clausulados, ao mesmo passo defenderia-
mos os interesses da Prefeitura. Acatadas seriam assim as sugestões 
do Conselho que, estou certo, contribuem para resolver numerosos ca-
sos, iguais aos dos reclamantes. 
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O SR. LORETO DE ABREU :-Peço permissão para lembrar a 
vossa excelencia que seria talvez mais acertado tomar a propria Prefei-
tura a iniciativa de formular um projéto de lei, enviando-o depois ao 
Conselho. 

O SR. NORONHA GUARANY :-Perfeitamente. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO :-E' justamente i to que eu estava 

lembrando ao ilustrado colt::ga que senta-se ao meu lado. . 
O SR. LORETO DE ABREU :-Aliás, tem sido praxe sempre aqm 

secruida o Executivo enviar ao Conselho minutas de decretos para so-o o 

bre as mesmas o Conselho se pronunciar. 
E depois, devemos presumir, ou antes, ter a certeza de que 

a Prefeitura poderá elaborar um projéto mais perfeito e completo 
do que aquele que faria o Conselho, porquanto dispõe_ de _elemen-
tos que não possuímos. Devemos presumir, digo eu, mas nao sei se tra-
duzo bem o pensamento de todos os srs. conselheiros . Pode ser que 
alguns deles entendam de modo contrario. Eu tenho, porém, _:>emp r~ o 
defeito de generalisar. Entretanto, acredito que tod?s c~mcordarao com1g_o 
e poderia mesmo invocar a opinião do dr. Israel Pmheuo, que tem prati-
ca de administração . . . 

A proposito, ocorre-me a lembrança de que o dr. Israel Pmhe_uo 
se achava á frente de um município, como administrador, e eu tive 
mesmo de me pronunciar sobre uma questão que s. exc. pleiteava pe-
rante a Camara Eleitoral, e tive a oportunidade de dar meu voto con-
tra s. exc. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Perfeitamente. E eu tive o prazer de 
vencer. ' 

O SR. LORETO DE ABREU:-Agradeço muito a v. exc: lembrar-
me esta ultima parte. Aliás, eu citei o caso do dr. Israel Pinheiro para 
confirmar a opinião que emitia a proposito do assunto e ao m~smo tem-
po para ver se a minha memoria não falhava . E agradeço mmto .o. apar-
te do nobre colega. lembrando-me que nem sempre eu era um JlllZ gue 
acertava na Camara Eleitoral: Tive ocasião de errar nessa Camara; tive 
ocasião de errar como juiz; tive ocasião de errar como desembargador 
da Camara Criminal achando, porém, que o erro, uma vez emendado, 
é dos homens mais perfeitos. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Errare humanum est. 
O SR. LORETO DE ABREU:-E' dos homens mais perfeitos digo 

eu, porque o homem que erra de bôa fé e depois emenda seu erro,. se 
eleva e se enobrece. Devo presumir que a maioria, nesse recurso eleito-
ral do dr. Israel, estava com a razão; e, juridicamente, mais do que presun-
ção, ha a certeza de que o estava, pois trata-se deres judicata, que faz 
do preto branco e do quadrado redondo. . 

Mas, voltando ao assunto, nós podemos ter certeza de que a Prefei-
tura, com seus competentes funcionarias, entre os quais se destaca o nos-
so amigo, distinto advogado, dr. Sette Camara (apoiado~ gerais), prepa-
rará um projeto de lei muito mais perfeito do que podena faze-lo o. Con-
selho, mesmo porque ha mais um motivo para as nossas falhas: e que 
nós, conselheiros, temos aqui poucas folgas. Os nossos trabalhos no 
seio da Conselho são delicados e complicadissimos. 

O SR. NORONHA GUARANY:-E de muita responsabilidade. 
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O SR. LORETO DE ABREU:-Principalmente em se tratando de um 
projeto de lei. Um projeto de lei importa sempre em uma questão de or-
dem sociologica das mais delicadas, maximé quando se trata de materia 
como essa que o projeto que se tem em vista vai envolver: de ordem fi-
na~ceira e que diz respeito a impostos. Essa materia de impostos é das 
mrus complexas e mesmo, segundo afirmam os compntentes, é a materia 
mais difícil da ciencia economica, tanto que não temos sobre ela sinão 
um pequeno numero de especialistas em nosso pais. 
. ~.endo assim, parece-me estar bem clara a necessidade de vir o pro-
Jeto Ja elaborado da Prefeitura, afim de sobre ele, então, se pronuncia r 
o Conselho (apoiados). 

<? SR. SETTE CAMARA:-Dêvo ainda acrescentar o seguinte: quan-
do afirn:o. a cor:veniencia de se atender ao preço atual é porque só mente 
da ad_mimstraçao do dr. Christiano Machado para cá, os lotes da Prefei-
tura sao realmente vendidos em hasta publica. 
. Autes de 1926, as vendas de lotes se faziam mediante proposta dos 
mteressados, em cartas e oficios. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Confirmo o que v. excia. está dizendo 
e até avanço mais um pouco. Certa ocasião eu pretendia arrematar uns 
terrenos na principal praça de Belo-Horizante. Foi-me respondido, então 
que esses terrenos tinham sido reservados pelo sr. Presidente do Estado. 
E' conveniente que num regime de publicidade se tornem públicas es-
sas causas. 

O SR. SETTE CAMARA:-No regime ora adotado na Prefeitura, sem 
embargo da crise atual, os lotes em bôas zonas, vão sendo arremata-
dos por quinze, vinte e trinta contos de réis, quando antigamente não al-
cançavam a metade desse preço. · 

O SR. LORETO DE ABREU:-Eu alcancei esse tempo. Vou contar a 
historia dos terrenos a que ha pouco me referi, porque a conheço e os srs. 
Conselheiros não poderão contestar-me, pois contra fatos não ha argu-
mentos. Pretendi, ")Orno disse, comprar esses lotes e a mim, que sou tí-
mido foi me respondido que eles estavam reservados pelo Presidente do 
Estado. Pois bem, esses lotes foram todos vendidos pela média de três 
contos e quinhentos. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Na melhor praça da Capital. 
O SR. LORETO DE ABREU:- Na futura melhor praça da Capital, 

que é a praça Raul Soares. 
Pois bem; imediatamente depois, seus adquirentes, que os obtive-

ram por esse preço inferior, passaram a pedir por êles dezenas de contos. 
Posso afirmar isso, porque entrei em negocio desses lotes com os seus 
adquirentes. O preço foi se aumentando num crescendo formidavel e 
os proprietarios andaram fazendo fogo uns aos outros. Os lotes foram 
a dez, a quinze, a vinte, a vinte e cinco, atriota, a trinta e cinco a quarenta, 
a cincoenta, a sessenta, a setenta, a oitenta contos I 

O SR. NORONHA GUARANY: - Quer dizer, foi um bom ne-
gocio. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Foi um bom negocio, não ha du-
vida. 

Eu pretendi adquirir um desses lotes para um filho meu que se 
achava ausente. O proprietario pediu-me quarenta contos; e eu pon-

• 
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dereHhe que achava essa quantia exorbitante e que por esse pr~ço eu 
não poderia adquirir o lote. Não fiz . a oferta, porque o lote nao era, 
como disse, para mím, mas para um filho ausente, e ~ra dos lotes me-
nores . Um dia, poré , o homem ofereceu-me por tnnt~ contos o lo~e 
que lhe havia custado tres co_ntos e guinhentos. Recusei a. oferta! mais 
tarde, êle baixou o preço a vmte e cmco contos; eu ~fereci-lhe vmte e 
dois contos. Isso antes da Revolução de 1930. Depo1s, rebentou a _Re-
volução. Foi uma bomba formidavel. O homem ~nc~ntra-se co.migo, 
volta a conver!!ar sobre o assunto e confesso que fiquei com re~e10 d~ 
que êle me cedesse o lote pelos vinte e . dois co~tos. .o que afinal, fm 
o que sucedeu. Eu pudia fugir do negociO, mas nao o fi z. 

O SR. NORONHA GUARANY: - Manteve a sua pal~vra .. 
O SR. LORETO DE ABR~U :- Sustentei o que h~v1a dito. . E pa-

guei os vinte e dois contos. Quer di.zer, o lote me ficou por vmte e 
cinco contos com as despesas de escritura. . 

Mesmo comprado por vinte e dois contos esse lote, q_ue ~e dos peque-
nos proporcionou ao seu 2. 0 adquirente bom luc:o, pms fora comprado 
por'16 contos; e, como o primeiro adquirente o obtiver~ por tres cont~s e 
quinhentos, veja-se a diferença em pouco temp? haVI~a. Porque dtga-
mos, francamente , a maioria desses lotes era obtida atras da p~rta. 

O SR. NORONHA GUARANY: - De modo que a suges!ao de v. 
excia. é para que a Prefeitura redija a lei e a submeta á aprovaçao do Con-
selho. O SR. LO RETO DE ABREU: - Perfeitamente. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Nessa questão, o ponto de vista da 
Prefeitura é o mesmo em que me coloquei no seio do Conselho. ~as o 
argumento que prevaleceu por ocasião da di~cussão do assunto , fm que 
os adquirentes de tais terre~os .te em pago. os _Impostos durante todo esse 
tempo, de sorte que não sena JUsta a avahaçao pelo. p~eço atual. 

O SR. SETTE CAMARA: - Pode ser feita a avaliaçao pelo preço atual, 
deduzidos os impostos. 

O SR. ISRAEL PlNHEffiO:- Perfeitamente. . 
O SH.. SETTE C AMARA : -E' uma sugestão mais do que JUSta. 
O SR. LO RETO DE ABREU: -A minha memoria é fr~ca~ mas eu 

me lembro de que fui relator desse processo, e que em rela~ao ao preço, 
argumentou-se aqui que se devia tomar. por ponto .de parttda mesmo o 
preço primitivo. Eietivamente, eu achei que se. devta conserv~r o preço 
primitivo pelo fato do comprador ter pago os I~pos~os e os Juros des-
tes e do preço da compra. A mi_nh.a argu~entaçao fm esta: .que, em todo 
o negocio, o adquirente tem o duelto de fi?ar co~ o acresc1mo do J:!reço 
do objeto comprado. Isto é gíria do ~egocw e. nao ha nenhuma le1 e!? 
sentido contrario. Mas eu falei em tese, refenndo-m~ a c.a~os n~rmats 
e não a casos excepcionais como esses de que nos da noticta o ilustre 
advogado da Prefeitura. . . . _ 

Desde que não haja nenhuma le1 bras!leua se op~ndo a que o ad 
quirente fique com direito á elevação do preço. do ob]eto, qualquer .que 
seja a especie- se movei ou imovel- e~se_ obj~to, qualqu~r que seja o 
ponto em que esteja colocado, esse dtreito e do adqmren.te. Esta: 
mos, porém, num regime de Ditadura e. po~e acontecer qu~ haja uma lei 
que traduza a opmião de uma corrente VItonosa que se manifesta no sen-
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tido. ~e s«:_ dar ao Poder Publico- Estado, Prefeitura, União-uma co-
pa~ctpaçao na valorização do objeto comprado, decorrente essa valori-
zaçao. d_e o?ras publicas, o que parece, até certo ponto, de equidade e 
uma Idea digna de estudo. 

O SR. SETT~ CAMARA: -Levarei ao sr. Prefeito a sugestão. E 
valho-me do ensejo para em nome de s. excia., nesse primeiro conta-
cto com o Conselho Consultivo, apresentar aos srs. Conselheiros e ao 
s~u digno Presidente as mais calorosas homenagens do Governador da 
Ctdade. 

Lembrando agora uma frase de V. Excia., Sr. Conselheiro desembar-
~ador Lorêt~ de. Abreu, devo dizer que o atual Prefeito, cujas altas qua-
h~ades de mtehgenci~ e de c~rater todos reconhecem e proclamam, 
nao . tem poupado e nao poupara esforços para conservar-se á altura da 
confiança do Sr. Presidente do Estado, sem embargo das muitas dificul-
dades que o momento oferece ao Governador da cidade. 

As su~estões_ deste Egregio Conselho, constituído pelos altos ex-
poentes da md_ustna, do comercio, da magistn:~.tura, do professorado, serão 
sempre receb1das como uma preciosa colaboração e atendidas por S 
Excta. com especial carinho . 

Aos eminentes membros do Conselho, ao seu ilustre presidente, 
Dr .. Noronha Guarany, valho-me do ensejo para apresentar as minhas 
mrus calorosas homenagens. 
. O SR. LO RETO DE ABREU:- As homenaaens da Prefeitura tem 

sido_ s.emp~e por n_ós correspondidas e V. Excia., 
0
deverá ser o portador 

da otima tmpressao que o Conselho Consultivo está recebendo com o 
seu comparecimento aqui perante êle, comparecimento muito provei-
toso. 

O p~nsamento do Conselho, como tenho observado, e que acredi-
to. traduzu! pelo meno.s com aproximada fidelidade, conforme o per-
mite a mmha memona; o pensamento do Conselho é de colaborar 
com o Sr .. PrefeLa, tanto quanto possível, para o desenvolvimento da 
nossa Capital. 

O SR. NORONA GUARANY: -Apoiado. Para o desenvolvimento 
da Capital e do município. 

O SR. LORETO DE ABREU:- Merece todo o nosso acatamento, Sr. 
Dr. Sette . Cama:a, a Prefeitura, que está atualmente em grandes difi-
c~ldades fi~ance1ras, sabemos disso, devido a circunstancias diversas, 
ctrcunstanctas patentes a todos os olhos, sendo a principal delas a ex-
tensão de Belo-Horizonte. 

A primeira e natural pergunta que ocorre ao forasteiro que visita 
o. alto de uma das verdejantes montanhas que circundam a nossa Ca-
pttal e que se extasia diante da beleza e da vastidão do panorama que 
~os seu~ olhos se desenrola, é esta: a população de Belo-Horizonte não 
e de qumhentas mil almas 7 

~ari~s veze~ tenho eu ouvido essa pergunta. 
Ja h v~ aqm um cunhado. que viajou pela Europa e pela Asia, 

homem mmto observador, que VIU Bagdad, na Asia Menor e que depois 
de galgar comigo. o cimo da montanha onde se assenta a 'caixa d' Agua, 
perguntava-me, l~ do alto, deslumbrado pela extensão infinita da paisa-
gem, se Belo-Honzonte contava quatrocentos mil habitantes. 
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Eu lhe respondi que a população da Capital era, aquela época, com-
putada em cem mil almas. 

Por aí se vê que a Prefeitura não póde, por si só, cuidar do pro-
gresso de nosso cidade, de área tão vasta. Urge que em seu axilio vá 
o Estado, proporcionando-lhe recursos para levar por diante esse pro-
gresso. 

Se a Capital de S. Paulo, Estado mais progressista, em parte devido 
á audacia progressista dos modernos bandeirantes - porque a au-
dacia é uma qualidade peculiar do paulista; - se a Capital de S. Paulo 
não poude se desenvolver sem o au.'Cilio do Estado, como poderá faze-
lo Belo-Horizonte, com os recursos exclusivos da Prefeitura Muni-
cipal? 

O SR. NORONHA GUARANY:- Sem o auxilio do Estado, é im-
possível. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- E note-se que as ruas de S. Paulo 
são estreitiss;mas, e, apesar de ali se terem aberto ultimamente grandes 
avenida8, poucas existirão- se é que existem algumas- da largura da 
avenida Affonso Penna, em Belo-Horizonte. 

O SR. SETTE CAMARA:- Se VV. Excias. soubessem os verdadei-
ros saltos e o trabalho e esforço que tem feito o atual Prefeito, para 
amortização da nossa divida, ficariam assombrados. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Como credor, posso atestar o que V. 
Excia. está dizendo. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: - Ha poucos dias tivemos ocasião de 
fazer essa apreciação-eu, o Sr. Presider:tte e o Sr. Desembargador Loreto. 

O SR. LORETO DE ABREU:- Uma vez que o dignissimo advo-
gado da Prefeitura vem nos proporcionar ensejo de celebrar uma sessão 
que poderemos denominar sessão patriotica, desejo dizer mais algumas 
palavras, com o objetivo de reforçar os argumentos já aqui aduzidos 
em favor da intervenção do Estado para auxiliar a Prefeitura, no sen-
tido de promover cada vez mais o desenvolvimento da nossa Ca-
pital. 

As ruas e aven idas de Belo-Horizonte são, verdadeiramente, a pri-
meira secção das estradas de rodagem do Estado de Minas. 

Belo-Horizonte é o ponto de irradiação das estradas de rodagem 
do Estado; é o ponto em que essas estradas ligam-se com as ruas ; e 
as ruas são estradas e as estradas são prolongamento das ruas. 

Ora, se as ruas são estradas de rodagem, o governo do Estado 
precisa gastar alguma cousa, vir em socorro da Prefeitura para tambem 
se apressar a realização do grande problema, ainda muito em começo, 
do calçamento aperfeiçoado das nossas ruas. Porque. o calçamento a 
"pé de moleque" que ainda têm algumas ruas centrais de Belo-Horizon-
te, é um calçamento já indigno do nome que está gosando a nossa Ca-
pital . 

O SR. SETTE CAMARA : -Basta dizer que lembra um pouco da 
Africa. 

O SR. LO RETO DE ABREU: -Não ha duvida. 
(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. Noronha Guarany:- Terminada a brilhante exposi-

ção do Dr. Sette Camara, agradeço a S. Excia., em nome do Conselho, 
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as referendas que a este f S . 
~i~ss~o r~~~~~~~imqueentodpetela e:fe~~~ç~u~ nd~sE~~l~nl:;:rn:~ s~r~o~~:;!~en~ 

. ermmou a vm a aqui do ·1 tr d d 
~~~=~\~~a~o c~~u0· tad~fi?~m pelo fato de haver facilit~~~ ~ ~n~~a~ã~ ~~ 

e 1 vlO em que nos encontramos. 
Queir~, P?rtanto, o Dr. Sette Camara apresentar ao Sr Prefé" t 

nossos mrus smceros agradecimentos. . I o os 
Muito bem I Muito bem 1 

118.a sessão ordinaria, aos 16 de maio de 1933 
PRESIDENTE:- Sr . Noronha Guarany. 
SECRETARIO:- Sr. Socrates Alvim. 

SUMA.RIO ~uerft~tExpediente-Unific~ção_ do serviço telefônico do Estado-Re-
bert.o mX~v~t: rdod e s~~~:a~J Pm~euo ·_Concessão de diarias ao Sr. Gil-
Parecer final n. 178 -(P~~a;;ent~q~~r~~~~to ~o Sr 

0
Socrates Alvim-

Gergelim Ottoni, ·Segunda Parte-P: ICIOn~ts dao 2. __ ten~nte Alvaro 
de ' zevedo Lemos-Relataria e pa~~~e~ o Se 'kdicwnaJs a Horacio 
Conclusão-Ordem do dia. ' r 0 r. oronha Guarany-

Socr~~sh~tvi~,gi~~~:~l·d:cham-se presentes os Srs. NDr.onha Guarany, 
Pinheiro, Werna Magalha-es Abreu, julio Soares, An)1iba1 Gontijo, Israel e P. Matta Machado. ·· 

-Abre-se a sessão. 
Ata 

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

Expediente 
O Sr. Soerates Alvim traz ao conhecimento d guinte expediente: a Casa o se-

Oficio 
Pagamento de adicionais aos pro-'essores Renato '' Gorgulho Nogueira e Luiza Sydonia M. Prado 

(PEÇA N. 202) 

Secreta~ia da Educação e Saude Pública do E d -12.a Secçao.-N. 44. sta o de Minas-Gerais. 
Belo-Horizonte, 12 de maio de 1933. 

p Srs. Membros do Consei:1o Consultivo do Estado de Mínas-Gerais _ 
eço ? pare?er de Vossas Excelencias sobre a abertur d · ·. 

especi::tl na Importancia de 3·242$952 afim de t d a e um credito 
adicionais a que tem direito: nos te;mos da l:i e: 42er 5aodpeag1906amento de · , , os se-
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guintes professores : Renato Gorgulho Nogueira, do grupo escolar de 
Dôres do Indaiá e Luiza Sydonia Machado Prado, ~o grupo escolar de 
Guanhães aquêle de 4 de fevereiro de 1931 ao fim de dezembro de 
1933, 983$200, e esta, de 29 de setembro de 1927 ao fim de dezembro 
de 1933, 2:259 752, conforme processos que a este acompanham. 

Reitero a Vossas Excelencias, meus protestos de e_!evada estima .e 
consideração.-Noraldino Lima, Secretário da Educaçao e Saude Pu~ 
blica. 

Requerimentos a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Sau~e Pública.--:-~enato 
Gorgulho Nogueira, professor do grupo escolar _d«:_ Dores do lnd~Ja, com 
mais de trinta anos de exercício, conforme certidao de tempo. _1unt?, re~ 
quer a v. Excia. que se digne de mandar abonar~lhe os adiCionais de 
10 o f o a que tem direito. . o abaixo assinado tem procuração do suplicante reg.strada nessa 
Secre~aria. 

P. deferimento. 
Belo~Horizonte, 4 de abril de 1933.-Necesio Tavares. 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação. 
D. Luiza Sydonia Machado Prado, professor_a do grupo escola~ ~e 

Guanhães, contando até hoje, cerca de trinta e. cmco ano~ de exerciCIO, 
vem requerer a V. Excia. se digne pr?':"'ide~c.ar I_l~ sentido d~ lhe ser 
concedida e paga á bôca do cofre a gratiflcaçao ad1c1onal da lei n. 425, 
de 1906 a que tem direito, a partir da data em que compl~tou os 30 ano_s, 
conform'e se vê da inclusa certidão, abrindo~se, par~ tal fi~ •. o n_ecessano 
crédito e incorporada a seus vencimentos a refenda grahflcaçao, desde 
1.0 de corrente ano em diante. 

Pede benigno deferimento. 
Belo~Horizonte, 5 de julho de 1932.-Pp. Hilario S. de Figuei ~ 

redo. 
- 0 processo passa a constituir a peça n. ~02, distrib~ida aos srs. 

Socrates Alvim, Lorêto de Abreu e Annibal Gonti]O, respectivamente, re~ 
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Anulação de um contrato existente entre a municipalidade de Para~ 
guassú e o sr. José Lisbôa de Paiua 

(PEÇA N. 203) 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior.-Belo~Horizonte.-
Em 6 de maio àe 1933.-5.a/11.664. . d "f 

ç:enhor Presidente.- Afim de que esse Conselho se d1gne e Sem~ Ir 
pare~er a respeito, passo ás mãos de V. Excia., em nome do en o r 
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Secretario, o incluso processo sobre anulação de um contrato existe te 
entre a municipalidade de Paraguassú e o senhor José Lisbôa de Paiva. 

Renovo a V. Excia. os meus protestos de estima e distinta consi~ 
deração. 

Pelo Diretor da Justiça, Euaristo Salomon. 
Ao Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 

Exposição do Prefeito de Paraguassu' 

Paraguassú, 17 de Abril de 1933.-Exmo. Sr. Dr. Olegario Dia Ma~ 
ciel, D. D. Presidente do Estado de Minas~Gerais.-0 Prefeito de Para-
guassú e o Conselho ·Consultivo local, baseados no art. 37 do Dec. n. 
9.847, anularnm o coP-trato existente entre esta municipalidade e o Sr. 
José Lisbôa de Paiva, concedendo a Camara Municipal de Paraguassu' o 
privilegio para o serviço telefonico no município. 

Data o dec. permitindo esta instalação de 20 de setembro de 1914, 
e o contrato entre as duas partes, foi lavrado em 9 de maio de 1915. 
O Dec. de anulação do contrato, pela Prefeitura é, todavia de nenhum 
valor, segundo o Dec. Federal de 29 de agosto de 1931 , n. 20.348. 

E ia Prefe itura encaminha, no entretanto, a V. Excia. a justificação 
do ato desta Prefeitura, rogando a intervenção do Governo de Minas~ 
Gerais no sentido de ser anulado o referido contrato pelos motivos que 
passo a expor: 

1.0)--0 decreto municipal, concedendo~rivilegio a José Lisbôa de 
Paiva, datado de 20 de setembro de 1914, 'oispõe no seu artigo 3.0 que 
o contrato será lavrado dentro de 60 dias. Foi passado no entretanto, o 
contrato em 9 de Maio de 1915, contra o texto expresso da .lei, que obri-
gava a assinatura do contrato dentro de sessenta (60) dias: 

2.0 )-A clausula 1.0 do contrato obrigava o concessionario a esta-
belecer rêde telefonica no município e ligar Paraguassú a Eloi-Mendes 
e Varginha; A ligação telefonica de Paraguassú a Varginha e Eloi-Men-
de deixou de existir ha mais de dez (10) anos, não existindo, outrosim, 
rêde telefonica em Paraguassú. 

3.0 )-Pela clausula 3.a do contrato se obriga o concessionario a ins~ 
talar centro telelonico em Paraguassú. Esta instalação não existe. 

4. 0 )-0 concessionario não possue instalado em todo o perímetro 
urbano ou rural um unico telefone publico ou particular, ficando consta-
tado o abandono completo por parte do concessionario, de seus compro~ 
missas firmados em contrato. Este abandono poderá ser comprovado 
pelo depoimento de todos os habitantes desta cidade e município. 

5.0 )-Mantinha o Sr. Romeu Vieira ligação telefonica de Paraguassú 
a Machado. Esta linha foi tambem demolida, não existindo qualquer li-
gação entre os dous muicipios. 

6.0 )-0 contrato de privilegio foi firmado entre a Municipalidade de 
Paraguassú e o Sr. José Lisbôa de Paiva. Havendo falecido, ha mais de 
10 anos o concessionario, foi a empreza transferida para o sr. Romeu 
Vieira, não exist indo todavia, na Secretaria de Paraguassú qualquer co~ 
muni cação de haver sido feita a transferencia . 
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Fica provada portanto a inexistencia de serviço telefonico em Para~ 
guassú, com danos incalculaveis a população, pois, não possuindo tele~ 
grafo ou outro qualquer meio de intercambio, fica isolado o município, 
graças á incnria e abandono do concessionario da rgde telefonica, em 
completo abandono e despreso os compromissos assumidos perante a 
municipalidade. 

Nestas condições recorro~me ao Governo de Minas~Gerais, em nome 
da Prefeitura e rE:presentando toda a população de Paraguassú, pedindo 
sejam cassados os privilegias concedidos a José Lisbôa de Paiva afim 
de ser possível a esta Prefeitura tomar providencias necessarias para res~ 
tabelecimento de meios de comunicação ha mmtos anos interrompidos, 
para o Progresso desta terra e bem estar de seu Povo. 

Paraguassú, 17 de abril de 1933. - Esdras Olyntho do Prado, Pre~ 
feito Municipal. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 203, distribuída aos srs. 
Noronha Guarany, Israel Pinheiro e Julio Soares, ;espectiuamente, rela~ 
tor, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
Serviço telefonico do municipio do P1·ata 

(PEÇA N. 204) 

Secretaria de Estado dos Negocios do Interior. - Belo-Horizonte. - -
5.a/11.609.-Em 5 de maio de 1933. --;- Encaminha um processo de cadu~ 
cidade de privilegio. 

Senhor Presidente.-Afim de que, sobre o mesmo, em parecer, se 
rligne manifestar-se esse Conselho, remeto a Vossa Excelencia, em nome 
do Senhor Secretario, o incluso processo em que o prefeito de Prata piei~ 
têa a caducidade do contrato existente entre o município e a empresa 
telefonica «Cidade do Prata». 

Reitero a Vossa Excelencia os meus protestos de estima e distinta 
consideração. 

Pelo Diretor da Justiça, Evaristo Salomon. 
Ao Senhor Presidente do Conselho Consultivo · do Estado.- Capital. 

Memorial ao Exmo. Snr. Dr. Olegario 111 aciel, Presidente do Estado 
de M inas-Gerais, sobre o estado da Empresa Telefonica «Cida-

de do Prata » de propriedade do Snr. Washington Carvalho 

O atual proprietario da empresa telefonica «Cidade do Prata:., com 
séde nesta cidade, apesar de sucessivos favores recebidos do munici~ 
pio, não cumpriu, até hoje, as obrigações contratuais, principalmente 
as constantes das clausulas 5a. e 7a. do . contrato cuja copia acompa~ 
nha (doc. A). 

O privilegio foi concedido em 1916 ao Sr. Francisco Florindo Coe-
lho, que o transferiu ao atual proprietario, em 30 setembro de 1918, 
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com todos os direitos e onus, e, para esta aquisição, emprestou~lhe o 
município a quantia total de 3:800$000. 

Logo, em 1919, voltou o Sr. Washington de Carvalho á presença 
· da Camara Municipal, alegando dificuldades financeiras, e solicitou mais 

a construção de um trecho de linha telefonica da fazenda da Onça, ao 
distrito de São-Miguel do Verissimo, no município de Uberaba, no 
que foi atendido, dispendendo o . município, em sua construção, mais 
de 10:000$000 (dez contos de ré1s). 

O proprietario da empresa foi descúidando criminosamente do tre-
cho municipal, até o seu quasi desaparecimento, por queima de postes 
e furto de fio. 

Para iludir as administração passadas, fazia as comunicações com 
Uberaba e Uberabinha (hoje Uberlandia,) servindo-se de linhas parti-
culares, até qu ':! em 26 de abril de 1932, o Conselho Consultivo 
deste município, mui acertadamente, deliberou autorizar ao Prefeito Mu-
nicipal a aplicar ao concessionario remisso as penas contratuais até á 
caducidade do privilegio, nos termos da legislação em vigor, ato esse 
provocado pela representação que precede á copia do parecer de 26 
de abril acima citado (doc. n°. 1) e que diz respeito a uma linha telefo~ 
nica particular que existia antes da concessão ao Sr. Francisco Florindo 
Coelho e da qual se servia o concessionario para nos pôr em comuni~ 
cação com Uberlandia, em vez de fazer a ligação direta como preceitúa 
o contrato em sua clausula 5a. 

Por um desentendimento entre o seu proprietario e o Sr. Was~ 
hington de Carvalho, ficámos privados dessa comunicação, até que o 
Dr. Fernando Alexandre Vilela de Andrade, presidente da Cia. Mineira 
Auto-Viação Intermunicipal, gentilmente permitiu que se servisse da 
sua linha telefonica Prata~Monte Alegre Uberlandia (linha tarnbem par~ 
ticular) . 

-Voltando a 11 de maio, á presença do Conselho Consultivo des~ 
te município, solicitou, alivio da multa e prorrogação do prazo conce~ 
dido a 26 de a~ril de 1932 (doc. n. 2), foi atendido em parte (parecer 
do documento c1tado), tendo se lhe concedido o praso de 120 dias 
para as ligações com as cidades de Uberlandia e Uberaba, prazo mais 
que suficiente, si as linhas construídas pelo município não houves-
sem sido abandonadas I 

::__Não tendo podido ainda concluir os serviços, neste prazo, vol-
tou segunda vez ao Conselho Consultivo, solicitando mais 6 mesês 
(doc. 3), e que ainda lhe foi concedido, com a nota de prazo tmpror~ 
rogavel (doc. citado). 

Esgôtado aquele prazo, sem concluir, nem ao menos em parte, 
o seu trabalho, voltou pela terceira vez, e voltaria 4a. ou 5a. vezes, si o 
Con~elho, o deferisse- solicitando mais 120 dias (documento 4), pre~ 
tensau que o Conselho indeferiu, na certeza de que não lhe esGasseava o 
tempo, mas sim .o numeraria necessario para a conclusão de serviço e 
aparelhagem prec1sa a um serviço á altura das necessidades do mu-
nicípio . 

Nestas condições, e de acordo com o parecer do Conselho Con~ 
sultivo (documento n. 1) e, em face do que dispõe o art. 11, letra e 
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do decreto do Govêrno Provisorio, n°. 20.348 de 29 de agosto de 1931, 
venho solicitar de V. Excia. a necessaria autorisação para tratar da con-
ducidade do previlegio e chamar concurrentes para o serviço telefoni-
co do município, de acôrdo com a legislação em vigor, ou tomar ou-
tras providencias, que a V. Excia. pareçam mais acertadas. 

Julgo assim ter exposto claramente a V. Excia. o assunto deste. 
O Prefeito: -Edmundo de Nouaes 
-O processo passa construir a peça n°. 204, destribuidas ao srs, 

P. Marta Machado, Lorêto de Abreu e Werna Magalhães, respetiva-
me;:ite, relator, 1 o. e 2°. revisores. 

Unificação do serviço telefonico do Estado 

PEÇA N. 200 

O Sr. Israel Plnhelro:-Sr. Presidente para emitir parecer sobre a 
peça n°. 200, que trata da unificação do serviço telefonico do Estado, 
afeto á Cia. Telefonica Brasileira, requeiro que se solicite copia do con 
trato celebrado com a mesma Cia., assim como das leis que posterior-
mente modificaram este contrato. 

O requerimento é aprovado, determinando o Sr . Presidente que se 
providencie na fórma do que foi deliberado pela Casa. 

Concessão de diarias ao Sr. Gilberto X. de Alcantara 

(PEÇA N. 198) 

O Sr. Soerates A.lvim - Sr. Presidente, na qualidade de re-
lator da peça n°. 198, relativa a um pedido de Gilberto Xavier de AI-
cantara, chefe de secção da Contabilidade da Prefeitura, verifiquei, 
examinando o assunto, não dispôr a administração municipal de ver-
ba orçamentaria necessaria ao pagamento das diarias solicitadas pelo 
referido fu ncionaria. Mas, parecendo-me de justiça o pedido, requeiro que 
se converta o processo em deligencia para o fim de serem solicitadas ao 
chefe do Executivo Municipal informações sobre si a prefeitura dispõe de 
algum saldo de verba com o qual possa ser satisfeita a pretensão do 
peticionaria. 

Estamos já. no fim do primeiro semestre do corrente ano, sendo, 
por isso, provavel possa o Govêrno Municipal prevêr a existencia de 
saldo em alguma verba orçamentaria, seja em consequencia de econo-
mias feitas ou por motivo de acrescimo de arrecadação. 

O SR. ANNffiAL GONTIJO- V. Excia. não poderia propôr isso 
no proprio parecer? Poderia formular o seu parecer contendo jâ essa 
sugestão. 

O SR, NORONHA GUARANY- O Conselho tendo informação 
antecipada seria melhor, pois, o caso ficaria resolvido com maior co-
nhecimento de causa 

ÊS'Í'ADO DE MINAS - GER...oUS 621 

O SR. ANNIBAL CONTIJO- Mas se o relator está de acôrdo com 
o pedido feito, póde propôr essa sugestão no seu parecer. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Mas é que em torno do caso, que é 
complexo, tenho considerações a fazer ... 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-Ah I Bem. 
O SR. SOCRATES ALVIM: - . . . pelo que acho conveniente a 

vinda da informação que solicito. 
O SR. NORONHA GUARANY: -Então o nobre conselheiro Anni-

bal Gontijo retira a sua sugestão ? 
O SR. ANNIBAL GONTIJO- Desde que o relator tenha conside-

rações a fazer . . . 
O SR. NORONHA GUARANY- Perfeitamente; o relator tem con-

siderações a fazer sobre o caso e julga necessaria a informação solici-
tada. 

-Posto em discussão o requerimento é aprovado, determin3.ndo 
o Sr. Presidente que se providencie na forma do deliberado pela Casa. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Werna Magalhães- apresenta o seguinte: 

Parecer n. 178 

Pagamento de adicionais ao 2. 0 Tenente Alvaro Gergelim Ottoni 

(PEÇA N. 190) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tomando conhe-
cimento do oficio de 24 de abril do corrente ano, do Sr. Secretario do 
Interior, em que pede a abertura de um crédito especial, no valor de 
1:096$300, para pagamento de adicionais ao 2.0 Tenente Alvaro Gerge-
lim Ottoni, resolve, de acôrdo com a lei n. 425, de 1906, conceder a 
autorização, visto contar o referido oficial mais de 30 anos de serviços 
e achar-se a Secretaria das Finanças preparada para atender ao paga-
mento, conforme informação contida no processo que constitue a peça 
n. 190. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em 16 de Maio de 1933. 
-Werna Magalhães, relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os Srs· 
Conselheiros. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relataria e parecer, ao Sr. 
Secretario do Interior. 

Passa-se â 
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Segunda parte da ordem do dia 
Pagamento de adicionais a Horacio de Azevedo Lemos 

(PEÇA N. 194) 

E' anunciada a discussão da peça n. 194, relativamente á abertura 
de um crédito especial de 1:678$200 para pagamento de adicionais (lei 
n. 425, de 1906) a Horacio de Azevedo Lemos, 1.0 oficial da Inspetoria 
Fiscal de Minas, no Rio de Janeiro. 

O Sr. Noronha Guarany ,-relator da peça, apresenta o se-
guinte 

Relatorlo 

O Exmo. Sr. Secretario das Finanças, pelo oficio n. 88, de 29 de 
abril do corrente ano, pede ao Conselho Consultivo a aprovação para 
a abertura de um crédito de 1:678$200 para pagamento de adicionais a 
Horacio de Azevedo Lemos, 1.0 oficial da Inspetoria Fiscal de Minas. 

O processo em que o sr. Horacio de Azevedo Lemos pede o pa-
gamento de tais adicionais, está regular, constando do mesmo a certi-
dão de seu tempo para obtenção dos referidos adicionais, tempo esse 
que em 23 de fevereiro ultimo era de trinta anos, sete mêses e quator-
ze dias. 

Feito o relatorio, passo os autos ao Exmo. Sr. Conselheiro Israel Pi-
nheiro, 1.0 revisor. 

Sala do Conselho Consultivo, aos 2 de Maio de 1933.-Noronha 
Guarany, presidente e relator. 

Parecer 

O Sr. Noronha Guarany :-Como se vê do proprio relatorio, 
consta do processo que, de fato, o requerente tem direito aos adicionais 
que solicita, achando-se, portanto, dentro dos favores concedidos pela 
lei n. 425, de 1906. 

Sou de parecer, portanto, que se aprove a concessão relativa a 
abertura de crédito de que trata a peça em debate. 

-0 parecer é aprovado, senco adotada esta 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o crédito especial de ..... 
1:678$200 para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, a Ho-
racio de Azevedo Lemos, 1.0 oficial da Inspetoria Fiscal de Minas, no 
Rio de Janeiro, dentro das possibilidades do Tesouro. 

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

Não havendo mais nenhum assunto 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 rela-

tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

Levanta-se a sessão. 

119.a sessão ordinaria, aos 20 de maio de 1933 

PRESIDENTE :-Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO :-Sr. Israel Pinheiro. 

SUMAIUO:-Ata-Expediente-AÚ'5encia do Sr. Annibal Gontijo-Comunicação 
-Pareceres finais- N. 179 (pagamento de adicionais ao Bel. Anto-
nio Patricio de Assis).- . 180 (pagamento de adicionais a Horacio 
de Azevedo Lemos). N. 181 (pagamento de odicionais a Ulysses 
Cruz}.- SEGUNDA PA-qTE-Pagamento de adicionais a Antc>nio Lis-
bôa-Relatorio e parecer do sr. Israel Pinheiro-Conclusão-Feira In-
dustrial-Agricola de Belo-Horizonte-Adiamento-Ordem do dia. 

A' hora regimental comparecem os srs. Socrates Alvim, Israel Pi-
nheiro, Lorêto de Abreu, Julio Soares, P. Matta Machado e Werna Ma-
galhães. 

Tendo o sr. Noronha Guarany se ausentado da Capital por 8 ou 
10 dias, na forma do Regimento assume a presidencia o Sr. Socrates AI-
vim, que declara aberta a sessão e convida para secretariá-la o sr. Israel 
Pinheiro. 

Ata 

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

Expediente 

O Sr. Israel Pinheiro -traz ao conhecimento do Conselho o 
seguinte expediente: 

Oficio 
Arrendamento do Teatro Municipal 

(PEÇA N. 205) 

Prefeitura de Belo-Horizonte. - Pela Secretariç.t. - N.0 1.628 --. 
Belo-Horizonte, 16 de Maio de 1933. 
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Exmos. Srs. Membros eo Conselho Consultivo. 
A empresa Cine-Teatral Ltd., com sede nesta Capital, pelo requeri-

mento á fls. 2, do processo anexo n. 132, em fevereiro do corrente ano, pro-
paz-se a tomar conta do Teatro Municipal. permanentemente, obrigando-
se a pagar os vencimentas do zelador, as despesas de iluminação, asseio 
e conservação do predio. 

Ciente de que semelhante concessão dependia de previa audiencia 
desse Egregio Conselho, o qual seguindo sua norma invariavel de pro-
ceder. só aconselharia a concessão mediante hasta pública, desistiu, dias 
após, do pedido. 

A 24 de abril, porém, renova sua proposta, pelo requerimento de 
fls., obrigando-se, além do que havia proposto, a pagar um aluguel men-
sal, modico. 

O Sr. Diretor do Patrimonio, considerando que o Teatro Municipal 
é um pêso morto para a Prefeitura a qual mantem um zelador perma-
nente e operarias auxiliares, além de pagar as despesas de iluminação, 
acrescidas quando ha espetaculos e com a substituição constante de 
lampadas, opina favoravelmente á pretensão da Cia. Cine Teatral Ltd . 

Já observei que não nos é possível explorar o Teatro, como fonte 
de renda, pois, quasi todas as Companhias, aliás de 2.a ou 3.a ordem, 
9~e aqui tem vindo durante nossa administração, acabam alegando pre-
JUizos e mendigando auxílios para poderem retirar-se da Capital, isto 
apezar de terem o Teatro, luz e empregados gratuitamente. 

Ainda hoje, o empresario do grande artista do piano - Rubinstein 
pedindo o Teatro para dois ,concertos, requereu isenção de todos os 

impostos! 
Seria, pois, de vantagem, como entende o Sr. Diretor do Patrimo-

nio, que a Prefeitura adotasse uma medida que a pusesse a coberto dos 
dispendios com a manutenção do Teatro. 

Arrendá-lo a uma empresa idonea, como o é a Cia. requerente, 
seria bom alvitre. 

E' preciso, porém, que seja limitado o prazo de concessão; que a 
concessionaria ou outrem que venha a obter a concessão obrigue-se, 
por contrato, a trazer-nos algumas companhias, por ano e a não cobrar 
pelo aluguel do Teatro uma taxa tão elevada que impeça a vinda de 
outros que se proponham a proporcionar ao público, diversões licitas. 

Tudo isto, além do que já consta da proposta. As vantagens e 
obrigações do concessionario deverão constar de um contrato, em ter-
mos bem claros. 

Dependendo qualquer concessão de audiencia prévia desse Egregio 
Conselho, a seu criterioso exame e parecer, tenho a honra de subme-
ter a proposta. 

Luiz Penna, Prefeito. 

Requerimentos que acompanham o oficio supra 

Ilmo. e Exmo. Sr. Dr. Luiz Penna - D. D. Prefeito Municipal. -E' 
publico e notorio que a conservação do Teatro Municipal constitue para 
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a Prefeitura de Belo-Horizonte, um onus pesadíssimo, sem que daí pro-
venha a menor parcela de renda para os cofres da municipalidade. 

Constantemente vê-se o Exmo. Sr. Prefeito obrigado a ceder gra-
tuitamente esse proprio municipal a particulares ou a empreras de fóra 
da capital, que aqui veem realizar conferencias, concertos ou diverti-
mentos públicos, correndo por conta da Prefeitura as despesas de luz 
e substituição de lampadas além do reparo dos estragos ocasionados 
pelos ocupantes provisorios. 

A Empreza Cine Teatral Limitada, com o capital realisado de Rs· 
4 . 500:000$000 (quatro mil e quinhentos contos de réis) e que, além do 
"Cine Teatro Brpsil", adquiriu agora a propriedade dos seis cinemas 
da antiga Empresa Gomes Nogueira. vem propor á Prefeitura tomar 
conta permanente do Teatro Municipal, pagando á sua custa os orde-
nados do zelador nomeado pela Prefeitura, bem como todas as despe-
sas de luz, asseio e conservação do predb, e continuando o Teatro á 
disposição da Prefeitura e do Govêrno do Estado, para qualquer ato 
público que ali seja preciso realizar-se. 

Está claro que a suplicante, que já paga pesados impostos á Prefei-
tura e ao Estado, r.ão póde oferecer outra remuneração além do paga-
mento das despesas acima mencionadas, mas, além da cessação das 
despesas, a renda municipal será provavelmente muito aumentada 
com a vinda aqui de bôas companhias que a Empresa ha de procurar 
trazer a esta capital. 

A Suplicante pede a V · Excia. o favor de estudar o assunto com 
a sua habitual solicitude, e espera que será atendida a sua proposta. 

Pede deferimento. 
Belo-Horizonte. 4 de Jaueiro de 1933.- Pela Empreza Cine Teatral 

Limitada, os Diretores:- Sebastião Augusto de Lima, Juventi1W Dias 
Teixeira, Aniello Anastasia e Manoel Ferreira Guimarães. 

Ilmo. e Exmo. Sr. Dr. Luiz Penna, D. D. Prefeito da Capital. 
E' publico e notorio que a conservação do Teatro Municipal consti-

tue para a Prefeitura de Belo-Horizonte um onus pesadíssimo, sem que 
dai provenha a menor parcela de renda para os cofres da municipali-
dade. 

Constantemente vê-se o Exmo. Sr. Prefeito obrigado a ceder gra-
tuitamente esse proprio municipal a particulares ou a empresas de fóra 
da Capital. que aqui veem realizar conferencias, concertos ou diverti-
mentos públicos, correndo por conta da Prefeitura as despesas de luz 
e substituição de lampadas, além do reparo dos estragos ocasionados 
pelos ocupantes provisorios. 

A empresa Cine Teatral Limitada, com o capital realisado de rs. 
4.500:000$000, e que, além do "Cine Teatro Brasil", adquiriu agora a 
propriedade dos seis cinemas da antiga Empresa Gomes Nogueira, vem 
propor á Prefeitura tomar conta permanente do Teatro Municipal, pa-
gando á sua custa os ordenados do Zelador nomeado pela Prefeitura, as 
despesas de luz, asseio e conservação do predio, bem como um alu-
guel mensal a combinar-se, sendo que esse aluguel deve ser bem mo-
dica, porque o Teatro não vai ser utilisado permanentemente e sim 
sómente quando a empresa encontrar companhias dignas de trabalhar 
para o público de nossa Capital. 
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O Teatro continuará á disposição da Prefeitura e do Govêrno do 
Estado para qualquer ato público que ali seja preciso realizar-se. 

Com a proposta feita, além da cessação das despesas que pesam 
sobre a Prefeitura, e além do aluguel que se prontifica a pagar, a ren-
da municipal será seguramente muito aumentada com a vinda aqui de 
bôas companhias que a empresa ha de procurar trazer a Belo-Horizonte. 

A Suplicante pede a V. Excia. o favor de estudar o assunto com a 
sua habitual solicitude, informando-lhe oportunamente a importancia do 
aluguel mensal exigido pela Prefeitura. 

Pede deferimento. 
Belo-Horizonte, 24 de Abril de 1933. - Pela Empresa Cine Teatral 

Limitada, os Diretores. - Juventino Dias Teixeira, Antonio M. Guima-
rães, Sebastião Augusto de Lima e Aniello Anastasia. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 0 205, distribuída aos srss. 
Israel Pinheiro, P. Matta Machado e Lorêto de Abreu, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
Requerimento do ce.l. José Gabriel Marques 

(PEÇA N. 163) 

Secretaria de Estado dos Ne~ocios do Interior. Belo-Horizonte. 
3.a/12.205. - Devolvendo um processo. 
Em 16 de Maio de 1933. Senhor Presidente. Tenho o prazer de 

devolver a V. Excia., devidamente informado, o processo referente a um 
pedido de pagamento feito pelo senhor coronel José Gabriel Marques, 
de vencimentos como oficial da Força Publica, quando á disposição do 
Govêrno Federal. 

Sirvo-me da oportunidade para renovar a V. Excia. protestos de 
meu alto apreço. 

O Secretario do Interior, Gustavo Capanema. 
Ao excelentissimo senhor presidente do Conselho Consultivo. -

Capital. 

Parecer do dr. Advogado Geral do Estado 

Gabinete do Advogado Geral do Estado de Minas-N. 664-Belo-
Horizonte, 8 de Maio de 1933. 

Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior.- Tenho o prazer de passar 
ás mãos de V. Excia. o parecer que emiti sobre o pedido de pagamen-
to de vencimentos do Cel. José Gabriel Marques, atendendo á solicita-
ção do Conselho Consultivo. 

Com toda estima e consideração.-Milton Campos, Advogado Ge· 
ral do Estado. 
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Parecer 

1-0 Sr. Cel. José Gabriel Marques pediu ao Conselho Consultivo 
do Estado o pagamento dos vencimentos de que esteve privado ~u
rante o tempo em que ficou á disposição do Govêrno Federal, servm-
do na Interventoria do Amazonas. 

Examinando o caso, o Conselho Consultivo fez da especie o seguin-
te relatorio, minucioso e fiel : 

cO requerente, quando ainda 1.0 tenente da F. Pública do Estado, 
foi, em 7 de novembro de 1924, posto á disposição do Govêrno daRe-
publica, afim de servir com o Interventor Federal, no Es~ado do A~ma
zonas, sem que tivesse sido solicitada por êle tal res?luçao do Gove:~o 
do Estado. Desde quando fosse oficialmente comumcado o exerciCIO 
do Interventor, deixaria o requerente de ter vencimento por conta dos 
cofres cte Minas. Efetivamente, consta do documento sob n. 2, que o 
1.0 -tenente José Gabriel Marques, durante o tempo da comissão {de de-
zembro de 1924 a novembro de 1925-doc. n. 2) deixou de perceber, 
na Força Publica, os vencimentos de seu posto. Alega e prova o re-
querente que o tenente-coronel Antonio Francisco Vieir~ Christo foi pos-
to á disposição do Govêrno Federal, com a declaraçao de que o era 
sem prejuízo de seus vencimentos. . Junta o requerente quadr? d~mons
trativo de que deixou de perceber, durante o tempo da comissao, .. .. 
6:62~$800. O Sub-Chefe do E. M. reputa justa a pretenção do reque-
rente. A secção, depois de mostrar que o caso do requerente nã? é o 
mesmo do tte. cel. Vieira Christo e depois de ponderar que o defenme?-
to do pedido constituirá prece~e~te, faz _varias con_s~derações p~u~ afir-
mar que «será evidentemente InJusto pnvar os militares do direito ao 
soldo • . 

O requerimento do cel. José Gabriel Marques é datado de _7 de ja-
neiro de 1933 e o ultimo vencimento que deixou de perceber e de no-
vembro de 1925, isto é, a reclamação foi feita sete anos depois do dia 
em que seria devido o pagamento. ,. - E deliberou converter a decisão 
em diligencia «para que- si houver- seja reunido ao processo o ~uto 
de notificação do Estado para interrupção da prescrição. Nesta hipo-
tese, deseja ainda o Conselho o parecer do Sr. AdvogadC? Geral d_o Es-
tado, que dirá sobre si esse áto constitue realment~ uma mterrupç~o de 
prescrição, assim como tambem dirá sobre o mento da pretençao do 
requerente.>> 

-§-

li-Quanto á prescrição. Sendo de novemb_ro ?e 1925 o ultimo 
vencimento que deixou de perceber e sendo de ]anetro do ~o:rente a_no 
a reclamação em exame, é claro que se consumou a prescn<;ao de em-
co anos em favor do Estado. E não houve interrupção, porque como tal não 
póde ser considerado o requerimento feito . a9 Congr_esso. Este; COJ? 
efeito, em 1930, chegou a aprovar a propos1çao de lei n. 590, CUJO arti-
go 4. 0 dispunha: «O Govêrno do Estado mandará contar, para todos 
os efeitos legais, o tempo de serviço durante o qual o tenente cel. da F. 
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Pública José Gabriel Marques esteve á disposição do Govêrno Federal 
para servir com o interventor do Amazonas, no período de 7 de no-
vembro de 1924 a 20 de novembro de 1925». Mas essa proposição foi 
vetada pelo Presidente do Estado e não chegou a converter-se em 
lei. 

Nessas condições, o requerimento ao Congresso valeria como sim-
ples reclamação administrativa, a qual, aliás, feita em 1930, não com-
preenderá, para o efeito interruptivo da prescrição, os vencimentos de-
vidos anteriormente a cinco anos, a contar da data do requerimento. 

Sob esse aspéto, já tive oportunidade de examinar caso identico-
o do sr. José Bernardes de Paula Aroeira. E eis como me pronunciei: 

«A controversia se resume em saber si a reclamação admi· 
nistrativa interrompe a prescrição de cinco anos instituída pelo 
Codigo Civil em favor da União, do Estado e do Município. 
Como a questão já está exaustivamente esclarecida pelos de-
bates forenses e pelas decisões dos tribunais, limitar-nos-hemos 
a examiná-la á luz da jurisprudencia. · 

O Cod. Civil, no art. 172, enumerando as causas que in-
terrompem a prescrição, não incluiu entre elas a reclamação 
administrativa. Com isso, ficou excluída essa causa, por ser 
taxativa a enumeração, ou póde ela entender-se compreendida 
na enumeração, por ser esta meramente exemplificativa ? Al· 
guns tribunais, como a Relação de Minas (veja-se, por exem-
plo, o acórdam na «Revista Forense• ··-XLVIII, 369), pronun-
ciam-se pela primeira &olução. Mas alega o requerente que 
pela segunda se manifésta o Supremo Tribunal. 

Realmente, muitos são os acórdams daquela suprema Côr· 
te decidindo pela idoneidade da reclamação administrativa co-
mo meio de interromper a prescrição. Entretanto, ultimamen-
te essa jurisprudencia se alterou. Já em acórdam de 29 de 
março de 1930, se decidia que 

cNão a interrompe (a prescrição), na vigencia do art. 172 
do Cod. Civil, a circunstancia de o funcionaria lesado pelo áto 
administrativo requerer ao Govêrno o atenda na pretenção 
aludida ,. (Kelly, o: Anuario de Jurisprudencia Federal • , 1930, n. 
601, p. 151). 

Mais recentemente ainda, em acordam de 28 de abril deste ano, pu-
blicado no «Jornal do Comercio • de 23 de novembro ultimo, julgou· 
se da mesma forma. Eis como se manifestou o relator, ministro Soriano 
de Souza: 

c A jurisprudencia deste Tribunal, anterior ao Codigo 
Civil, realmente, ás vezes, adotou, como um dos casos de 
interrupção quinquenal, o fato da reclamação administra-
tiva feita pelo interessado. Mas, depois do Codigo Civil, 
parece-me que a jurisprudencia modificou-se, muito embo-
ra possa ainda haver algum juiz que continue a sustentar 
outro ponto de vista. Afigura-se-me fóra de duvida que o 
Codigo Civil, regulando, como disse, ab integro, toda essa 

r 
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materia relativa á prescrição, não pode deixar de ser apli-
cavel tambem a um caso de prescrição que se acha nele 
previsto, como é o da prescri ção quinquenal em favor da 
fazenda Publica. 

E acrescenta mais adiante: 
cO Codigo enumera os casos-são estes e aqueles-

taxativamente estabelecidos e cem nenhum deles pode 
SER ACOLHIDO O DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRA-
TIVA". 

Ainda neste caso, corno no invocado, poder-se-ia alegar que o a to 
do Congresso, votando a proposição de lei n. 590, tinha o efeito de in-
terromper a prescrição, porque foi um cáto inequívoco •, que ~ im
portou reconhecimento do direito do devedor» (c. c. art. 172, n. V). 

A essa alegação caberia a resposta já dada no caso precedente 
«A alegação é improcedente. O devedor, no caso, era o Estado. E o ato 
de que se trata, foi do Congresso, que é um dos poderes do Estado 
mas nã~ é o Estado: Para que o ato fosse deste, seria preciso que: 
como lei, houvesse s1do votado pelo Legislativo e sancionado pelo Pre-
sidente. Então, sim, a manifesta\ ãO da vontade ficta do Estado se teria 
verific~do de _form.a ~egular e seria um ato inequívoco. Enquanto, porém, 
a manifestaçao fOI somente do Congresso, não havia ainda ato inequí-
voco, mas apenas elemento ou projeto de ato •. 

. Do exposto ,_ P<;>rtanto, concluo que, prejudicialmente, estaria pres-
cnto qualquer d1re1to que o requerente tivesse contra o Estado. 

III-Quanto ao merito, não me parece que o reclamante tenha di-
r~ito ao que requer. O ato do Governo do Estado, que o poz á disposi-
çao do Governo Federal para servir com o interventor no Amazonas, 
decl~ro~ expressamente, referindo-se a êle e a seus companheiros de 
com1ssao: 

." ... contin~arão mantid<_>s nos seus empregos na Força 
Publica e terao seus vencimentos abonados integralmente, 
em folha, até a data em qne for oficialmente comunicado 
o exercício do interventor, ocasião em que não terão mais 
vencimento algum por conta dos cofres deste Estado• . 

T~ndo recebido a ?omissão sob essas condições, é claro que não 
podera reclamar os vencimentos. Nem lh e aproveita o precedente do te-
nente coror.el Antonio Francisco Vieira Christo, pois, quanto a este, o 
ato que o. p~:>z á disposição do Governo Federal expressamente resalvou: 
."sempreJ1.ttZo dos seus vencimentos•. As situações, como se vê, não são 
Idenhcas, mas inteiramente diversas. 

-Outro precedente, agora invocado pelo sub-chefe do Estado 
Maior, em seu oficio de 20 de fevereiro deste ano, é o do tenente co-
ronel Elpidio Campos do Amaral, o: que atualmente está á disposição do 
Ministerio da Educação, no Rio de Janeiro, percebendo todos os venci-
mentos». Para que esse caso constitaa precedente para o caso em exa-
me, é pr~ciso saber si a designaçã.o. do ofi~ial foi feita com prejuízo 
dos venCimentos, ou sem esse preJUIZO. E Isso não consta do processo. 



630 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Como quer que seja, porém, os precedentes, ainda que ocorresse_!ll 
verdadeiramente como tais, poderiam inspirar para o caso uma soluçao 
de equidade, mas não determinariam um direito para o requerente. 

E', salvo melhor juizo o que me parece. 
Milton Campos-Advogado Geral do Estado. 
-Junte~se á peça n. 163, feita a seguinte destribuição: relator, con~ 

selheiro P. Matta Machado; 1.0 revisor, conselheiro Israel Pinheiro; 2.0 

revisor, conselheiro Werna Magalhães. 

Ausencla do Sr. Annlbal 6ontljo 

O Sr. Socrates .A.Ivim justifica a ausencia do sr. Annibal Gontijo• 
que foi representar o Conselho no banquete hoje oferecido pelo Gover~ 
no do Estado ao ilustre General Góes Monteiro. 

-A Casa fica ciente. 

Comunicação 
O Sr. Israel Pinheiro comunica já lhe ter sido presente a co~ 

pia que solicitou em sessão anterior, do contrato celebrado com a Cia. 
Telefonica Brasileira e das leis que o modificaram. 

-Inteirado. 

Apresentação, aprovação e fiSSinatura de pareceres finais 

O Sr. P. Matta Machado apresenta o seguinte 

Parecer n. 197 

Pagamento de adicionais ao bacharel Antonio Patrício de Assis 

PEÇA N. 197 

O Conselho Consultivo, tendo examinado os documentos que acom~ 
panham o oficio do Sr. Secretario do Interior, pedindo sua aquiescen~ 
cia á abertura de um credito especial de 1:648$500 para pagamento de 
adicionais ao bacharel Antonio Patrício de Assis, promotor de Justiça da 
Comarca de Prados, verificou que é legal o direito do referido promo~ 
tor e assim opina pela abertura d0 referido credito nos termos pedidos. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, aos 16 de maio de 
1933. 

P . Matta Machadn-Relator. 
-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os 

Srs. Conselheiros presentes, sendo votos vencedores os dos Srs. No~ 
ronha Guarany e Annibal Gontijo. 

-Remeta~se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario do Interior. 

63i 

O Sr. Israel Pinheiro, em nome do relator da peça n. 194, 
apresenta o seguinte 

Par~cer n. 180 
Pagamento de adicionais a Horacio de Azevedo Lemos 

(PEÇA N. 194) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas~Gerais, tomando em con-
sideração o oficio n. 88, de 29 de abril do corrente ano, e tendo em 
vista, como está provado no processo, que o sr. Horacio de Azevedo 
Lemos, 1.0 oficial da Inspetoria Fiscal de Minas, tem mais de 30 anos de 
serviços prestados ao Estado, é de parecer que seja aberto o crédito para 
o pagamento de seus adicionais, no valor de Rs. 1:678$200, dentro das 
possibilidades do Tesouro. 

O relator, por motivo de viagem, pede ao Exmo Sr. 1.0 revisor que 
apresente o processo em mesa para discussão. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas~Ge~ 
rais, aos 20 de maio de 193~{.-Noronha Guarany, presidente e re~ 
lator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs . 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Annibal Gontijo. 

-Remeta~se a peça, acompanhada do relataria e parecer, ao sr. Se-
cretario das Finanças. 

O Sr. Julio Soares, em nome do relator da peça n. 195, apre~ 
senta o seguinte 

Parecer n. 181 
Pag;;zmento de adicionais a Ulysses Cru• 

(PEÇA N. 195) 

O Conselho Consultivo de Minas~Gerais, atendendo a solicitação do 
Sr. Secretario das Finanças, em oficio n. 89 do mês proximo pdssado, re-
solve aquiescer na abertura do crédito especial de 1:436$100 para paga-
mento dos adicionais a que, de acôrdo com a lei n. 425, tem direito o 
funcionaria da Imprensa Oficial, sr. Ulysses Cruz. 

Não podendo comparecer á sessão, passo ao 2. 0 revisor para apre~ 
senta~lo. 

Sala das Sessões, Belo~Horizonte, 20 de maio de 1933. Annibal 
Gontijo, relator. 

-0 parecer é aprovado, e em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Noronha Gua-
~y. . 

-Remeta-se a peça, acompanhada do relataria e parecer, ao sr. Se~ 
cretario das Finanças. 

Passa~se á 
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Segunda parte da ordem do dia 
Pagamento de adicionais a Antonio Lisbôa 

(PEÇA N. 191) 

E' anunciada a discussão da peça n. 191, relativamente á abertura 
de um crédito especial de 400$000 para pagamento de adicionais (lei n. 
425, de 1906), a Antonio Lisbôa, chefe da Portaria da Camara dos Depu-
tados, sendo dada a palavra ao relator, sr. Israel Pinheiro, que procede 
á leitura do seguinte 

Relato rio 

O Sr. Secretario das Finanças encaminha ao Conselho o processo 
em que o sr . Antonio Lisbôa, chefe da Portaria da Camara dos Depu-
tados solicita o pagamE:nto da imp(lrtancia de 400$000 de adicionais a 
que tem direito. 

Solicita o Sr. Secretario que o Conselho se manifeste sobre a aber-
tura d~ um crédito especial para o referido pagamento. 

Ao processo acompanham certidões de contagem de tempo de ser-
viços prestados pelo peticionaria ao Estado e que declaram tE:r o mesmo 
completado 30 anos de serviço em 28 de fevereiro de 1933, tendo, por-
tanto, direito aos adicionais de 10 o f o, a contar de março do mesmo 
ano. 

Assim relatada, passo a peça ,ao 1.0 revisor, Sr. Conselheiro Socra-
tes Alvim. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, em Belo-
Horizonte, 16 de maio de 1933. 

Israel Pinheiro, relator. 

Parecer 

O Sr. Isr ael Pinheiro:- Sr. Presidente, a abertura de crédito 
:Jara pagamento de adicionais a funcionarias públicos é assunto já por 
demais ventilado no seio do Conselho, de tal arte que me dispenso de 
aduzir quaisquer considerações a respeito. 

O caso de que se trata é perfeitamente normal e meu parecer é no 
sentido do Conselho se manifestar favoravelmente á abertura do crédito 
em questão. 

(Muito bem!) 
Sem debate é aprovado o parecer, adotando-se esta 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o crédito especial de . . . 
400$000 para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, ao sr. An-
tonio Lisbôa, chefe da portaria da Camara dos Deputados. 

-0 processo é devolvido ao relator para redigir o parecer final. 

• 
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Estando ausente o Sr. Cons. Noronha Guarany, relator da peça n. 
199, que diz respeito á concessão dos favores do decreto n. 10.465, de 
20 de agosto de 1932, aos organizadores da Feira-Industrial Agrícola de 
Belo-Horizonte, fica adiada a discussão. 

Ordem do dia 

O Sr. Soerates Alvbn: -Não havendo mais nenhum assunto 
a se tratar, designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PPJMEIRA PARTE: - A regimental . . 
SEGUNDA PARTE: -Discussão da peça n. 199 (concessão dos fa-

vores do decreto n. 10.465, de 20 de agosto de 1932, aos organizado-
res da Feira Iudustrial-Agricola de Belo-Horizonte) e de outros quais-
quer processos que, devidamente relatados. e re~istos, forem enviados á 
Secr~taria do Conselho com a antecedenc1a regimental. 

- E3tá encerrada a sessão. 

120.a SESSÃO ORDINARIA, AOS 23 DE MAIO DE 1933 

PRESIDENTE - Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO- Sr. Israel Pinheiro. 

SUMAIUO& - Ata- Expediente- Comunicaçao do Sr. Aníbal Gontijo- Pa-
recer final - N. 189 (Pagamento de adicionais a Antonio Lisboa). 
Segun1a Parte- Concessao de favores á Feira Industrial-Agrícola 
de BeloHorizonte - Nova Distribuiçao-Pagamento de adicionais 
á d. Martha de Assis Ribeiro.-Relatoriu e parecer do sr. P. Matta 
Machado.-Conclusao-Pagamento de adicionais a Renato Gorgu-
lho Nogueira e d. Luiza Sydonia Machado Prado-Relatari a e pare-
cer do sr. Socrates Alvim. - Conclusao. - Ampliaçao e unifica-
ção do serviço telefonico do Estado. - Relataria do s r. Is rael 
Pinheiro - Memorial - Requerimento do sr. P. Matta Machado, 
solicitando vista do processo - Ordem do Dia . 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Socrates Alvim. Israel 
Pinheiro, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo, Julio Soares, Werna Ma-
galhães e P. da Matta Machado, faltando, por motivo justificado, s sr. 
Noronha Guarany. 

Assumindo a presidencia, o sr . Socrates A! vim declara aberta a ses-
sãs e convida para secretariá-la, o sr. Israel Pninheiro. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão antece-

dent~. 
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Exp~diente 

O Sr. Israel Pinheiro traz ao conhecimento da Casa o seguin-
te expediente: 

Oficio 
Unificação de contratos da Sociedade Industrial Hulha Branca 

PEÇA N. 206 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior.- Belo Horizonte. - Em 
19 de maio de 1933. - 5. a, f 12. 366. - Encaminha um processo, para 
ser submetido a exame. 

Senhor Presidente,- Afim de que esse Conselho se digne de emitir 
parecer a respeito, remeto a Vosso Excelencia, em nome do Senhor Se-
cretario, o incluso processo em que a Sociedade Industrial Hulha Bran-
ca pleitêa a unificação de diversos contratos, assinados com as prefei-
turas de Diamantina, Sete Lagôas, Curvelo e Bomfim. 

Reitero a V. Excelencia os protestos de minha estima e distinta con-
sideração. 

Pelo Diretor da Justiça - Evaristo Salomon. 
Ao Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Estado. -

Capital. 

Algumas peçasconstantes do processo 

Exmo. Sr. Presidente do Estado de Minas Gerais. - Belo-Hori-
zonte. 

A Sociedade Industrial Hulha Branca organizada nesta cidade em 
25 de junho de 1923, tem por fim a exploração de força e luz eletrica 
nos municípios de Diamantina, Curvelo, Sete-Laguas e Bomfim, com 
cujos governos tem os contratos respectivos em pleno vigor. 

Acompanhando a evolução da Sociedade, os contratos com os diver-
sos municípios foram fechados em tempos e condições diferentes, sendo 
as diferenças especialmente nas tabelas de preços consideraveis apesar 
de tratar-se de lugares com condiÇões comerciais e economicas 
iguais. 

Estas diferenças causam não sómente dificuldades grandes á admi-
nistração da Sociedade e prejudicam os interesses dos consumidores 
que reclamam para si com muita razão as vantagens de que goza a popu-
lação de município vizinho, mas um dos contratos está até em desa-
côrdo com as leis atuais do govêrno estadual. 

Acompanhando a discussão levada ao seio do Conselho Consultivo 
do Estado, em recurso da Cia. de Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, 
em que se emitiu tão brilhante parecer, como qual V. Excia. se confor-
mou plenamente, decretando a unificação dos contratos, os diretores 
da Saciedade Industrial Hulha Branca recorrem aralto criterio de V. 
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Excia, no sentido de conceder a esta, a mesma unificação dos seus 
contratos. 

Estribado na equitativa decisão do honrado govêrno de Minas e 
alegando apenas a soma de beneficios que tem prestado ha 9 anos as 
cidades em que mantem o serviço de força e luz, a Sociedade Indus-
trial Hulha Branca, genuinamente mineira em seu capital e em seus in-
teresses, pede o reconhecimento do contrato cuja minuta annexamos em 
substituição dos contratos diversos atualmente em vigor. 

Para a melhor clareza juntamos um historico abreviado desta So-
ciedade, copias dos contratos em vigor, a minuta do contrato cujo re-
conhecimento pedim<'s bem como uma tabela comparativa dos preços 
de força e luz. 

Estamos seguros, de que, a exemplo do que concedeu a Cia. Força 
e Luz Cataguazes-Leopoldina, certamente ainda em melhores condições, 
nos concederá a unificação dos contratos acima pedida. 

Belo Horizonte, 4 de outubro de 1932.- Pela Sociedade Industrial 
Hulha Brrnca. -R. Seiner, Diretor. 

Circular 
Em 20 de Janeiro de 1933. 5.a / 7.003 - Submete a exame um re-

querimento da SociedadE. «Hulha Branca • . 
Senhor Prefeito.- Havendo a Sociedade Industrial «Hulha Banca• , 

que explora os serviços de iluminação publica e particular nos mun icí-
pios de Diamantina, S~te-Lagôas, Curvelo e Bonfim, pedido, em reque-
rimento dirigido ao Sr. Presidente, lhe fosse concedida por ato do Go-
vêrno do Estado, a unificação de tarifas e dos prazos concessões, deter-
minou o senhor Secretario fosse o caso submetido ao exame dos muni-
cípios interessados. 

Assim, transmitindo-vos copia dos documentos apresentados, soli-
cito-vos a fineza do vosso estudo e informação a respeito. -Saudações 
cordiaes. 

O Diretor da Justiça, Arthur Eugenio Furtado. 
Ao Senhor Prefeito Municipal de Sete-Lagôas. 
Prefeitura Municipal de Diamantina - N 366-Diamantina, 1.0 de 

fevereiro de 1933.-Exmo. Sr. Dr. Arthur Eugenio Furtado, M. D. Dire-
tor da Justiça, Secretaria do Interior, Belo-Horizonte. 

Acusando em Il!ãos o vosso oficio n. 7 .002, de 20 de janeiro ul-
timo, a que acompanham documentos alusivos a uma proposta dirigida 
ao Sr. Presidente do Estado pela Sociedade Industrial Hulha Branca, em 
resposta, comunico-vos que esta Prefeitura de Diamantina nenhum con-
trato tem com a referida Sociedade, para a exploração de luz e força 
neste município. Comprovam esta minha afirmação as contas de luz 
pública desta cidade, que são extraídas em nome da firma Ramos, 
Guerra & Cia., a quem são elas pagas. 

Atenciosas saudações. -Francisco Netto Motta, Prefeito do muni-
cípio de Diamantina. 

Prefeitura Municipal de Sete Lagôas - Secretaria e Contadoria-
Exmo. Sr. Secretario do Interior.-Cordiais saudações. 
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Em resposta ao prezado oficio de V. Excia. em que tem a bonda~ 
de de submeter a esta Prefeitura a petição da Hulha Branca relativa á 
modificação do contrato em vigor com esta e outras Prefeituras, infor~ 
mo que, lida a petição em reunião do Conselho Consultivo, foi votada 
uma moção unanime no sentido de entender-se o Prefeito junto ao Go~ 
vêrno do Estado, afim de evitar ser concedido o desejo daquela So-
ciedade. Acresce que o contrato vigente, por varias vezes desrespeita~ 
do pela Companhia, conforme oficios desta Prefeitura, já favorece por 
demais aquela Sociedade, a qual deseja maiores beneficios, em prejuizo 
dos interesses municipais, como: aumento da tabela de preços, prorro~ 
gação do prazo de contrato e de pagamento de impostos. 

Rogo o interesse, portanto, de V. Excia. afim de não ser deferida a 
petição, conforme o pensamento unanime do Prefeito e membros do 
Conselho Consultivo.-Nestor Foscolo, prefeito municipal. 

Sete-Lagôas, 17 de fevereiro de 1933. 
Gabinete do Advogado Geral do Estado-N. 643.- Belo-Horizonte, 

21 de março de 1933.-Exmo. Sr. Secretario do Interior. 
Tenho o prazer de remeter a V. Excia., com o processo referente 

ao assunto, o meu parecer sobre o pedido de unificação de contratos 
feito pela Sociedade Industrial Hulha Branca ao Sr. Presidente do Es-
tado. 

Com toda estima e consideração, Milton Campos, Advogado Ge· 
ral do Es tado. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado-Belo-Horizonte, 21 de 
março de 1933. 

Parecer 
A Sociedade Industrial Hulha Branca, que explora os serviços de 

eletricidade nos municípios de Diamantina, Curvelo, Sete~Lagôas e Bom-
fim, por força de contratos concluídos e em vigor com os respectivos 
govêrnos municipais, requer ao Sr. Presidente do Estado a unificação 
dos seus diversos contratos, com uniformização de tarifas e prazos. Jun~ 
ta, alem de outros documentos, a minuta do contrato que pleitea, e 
invoca o precedente da Cia. Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, á 
qual se fez concessão identica á ora pretendida pela requerente. 

Encaminhando o processo á Secretaria do Interior, em seguida foi 
remetido á da Agricultura, onde o Inspetor de Eletricidade emitiu pa-
recer técnico sobre o caso, opinando para que a requerente fosse aten~ 
dida, introduzindo-se no contrato modificações, que especificou. 

Depois disso, foi a materia submetida ao exame dos municípios 
interessados, colhendo-se as seguintes respostas : do Prefeito de Sete-
Lagôas, informando que, lida a proposta da requerente ao Conselho Con-
sultivo, este votára moção unanime para que o Prefeito se entendesse 
com o Govérno do Estado no sentido de evitar fosse satisfeita a preten-
são da requerente e do então Prefeito de Diamantina, informando que 
a Prefeitura não tem contrato algum com a Sociedade Hulha Branca 
para fornecimento de luz e força eletrica. Ultimamente, estando o pro-
cesso sob meu exame, recebi a carta junta do atual Prefeito de Dia-
mantina, o qual insiste em afirmar a inexistência de qualquer contrato 
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entre a Prefeitura e a sociedade requerente e impugna a unificação re~ 
querida, que considera prejudicial aos interesses do município. 

Como a Sociedade Industrial Hulha Branca invoca o precedente 
da Cia. Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, recordarei os pareceres 
que emiti sobre o caso dessa última Companhia. 

Quando foi apresentado o pedido de unificação dos contratos ao 
Govêrno, o então Advogado Geral interino deu longo e fundamentado 
parecer, concluindo que ~ o Govêrno do Estado tem competencia, in-
dependentemente de autorização dos municípios, para fazer a conces-
são requerida pela Cia. Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, em fa~e 
do disposto nos decretos federal 19.398 e estadual 9.874" ; Depms 
disso, promulgou-se o decreto n-. 10.012, de 12 de agosto de 1931; 
que concedia áquela empresa privilegio por vinte e. cinco ~?~ par~ 
produzir, tran·smitir, distribuir e vender, dentro de vanos mumctptos da 
Zona da Mata, energia eletrica para luz publica e particular, para força 
e outros fins . Logo depois, porem, como recebesse reclamações de ai.: 
gun~ municípios, d~libero~ o Governo Acconsiderar de novo ? a~sunt? : ~ 
e divulgou essa dehberaçao a 18 de agosto de 1931, pelo orgao ofiCI"' 
ai. Foi então que tive oportunidade de me pronunciar sobre o caso. 
A Prefeitura de Miraí havia, por lei municipal, feito concessão dos 
serviços de eletricidade á Empresa Industrial Miraí. 

Reclamou á Cia. Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, contra essa 
concessão, argúindo-lhe a nulidade e insistindo para que o município de 
Miraí ficasse compreendido no privilegio outorgado pelo dec. n. 10.012. 

Nessa reclamação, opinei no sentido de se anular não só a con-
cessão da lei municipal como tambem a concessão do decreto estadual. 
Eis um trecho do meu parecer de 10 de dezembro de 1931 : 

"Não resta duvida que, no regimen transitório sob que es-
tamos desde a revolução de outubro de 1930, a autonomia mu-
nicipal, como a dos proprios Estados, é pouco mais do que uma 
reminiscencia. E compreende-se que muitas vezes, o governo do 
Estado, que dirige os municípios por delegados seus, tome em 
beneficio da coletividade iniciativas e providências que competi-
riam ao município autonomo. Mas, em regra e até onde fôr pos-
sível, deve confiar a seus delegados e aos órgãos do govêrno 
municipal a solução dos casos que digam respeito ao peculiar in-
terêsse do município. E dessa natureza são os privilegias para 
fornecimento de energia eletrica. Tratando-se de empresas como 
a recorrente, de reconhecida idoneidade e mesmo benemerita 
pela contribuição com que vem cooperando no progresso do Es-
tado, e dada a extensão da zona em que já estão instalados os 
seus serviços, nada de mais haveria em que o govêrno estadua.l 
chamasse a si a função de examinar e conceder um privilegio 
que já existia abrangendo varios municípios. 

Num destes, porém, surge réclamação. Nele existe outra em-
presa pleiteando o privilegio. Acentua-se o peculiar interêsse 
municipal na solução do caso. Nessa hipotese, melhor seria o 
sistema da concorrência ampla, o qual, sem duvida, permitindo 
a emulação entre duas ou mais empresas que pretendam o ser· 
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viço, trará maiores vantagens para o interêsse publico. Porque, 
nesse caso, haveria o Estado de intervir com o seu poder entre 
varias pretendentes 7 Que razão o levaria a subtrair ao municí-
pio a faculdade de, segundo processo regular e garantidor, deli-
berar sobre uma questão que afeta muito particularmente o seu 
peculiar interêsse 7 Em suma: nos municípios onde se estabele-
ceu, ainda que tacitamente, a aprovação ao privilegio constante do 
dec n. 10.012, é razoavel que este prevaleça. Não assim, porem, 
naqueles em que se manifes tou o desacôrdo, através de reclama-
ções precedentes, tal como no município de Miraí, em que ha 
outra empresa disputando a mesma concessão~. 

Impugnando essas conclusões, a Cia. Força e Luz Cataguazes- Leo-
poldina representou ao Sr. Presidente do Estado pedindo fosse assinado 
o contrato decorrente do dec. n. 10.012. Ouvido sobre a representação, 
dei o parecer de 7 de maio de 1932, em que sustentei as conclusões 
do anterior: 

• Quanto ao mais, ainda uma vez reafirmo as conclusões do 
parecer de 10 de dezembro de 1931. Ahi se mostra que, embo-
ro, no regimen vigente, possa o Estado tomar iniciativas e pro-
vidências que competiriam, no regimen anterior, ao município 
autonomo,-nem por isso haverá conveniência em tirar dos ór-
gãos do governo municipal a solução dos casos que digam res-
peito ao peculiar interesse do município. Embora desaparecida a 
autonomia municipal, o interêsse municipal permanece; e os mu-
nicípios foram mantidos, com orgãos proprios de direção embora 
diverso o processo da inv.estidura. O pensamento contido na le-
gislação vigente é ainda permitir aos municípios a organização 
dos proprios serviços, si bem que sob o contrôle dos poderes 
do Estado, por via de recurso ou mesmo por iniciativa direta. 
Assim, a intervenção do Estado nos assuntos de caráter pecu-
liarmente municipal só se justifica excepcionalmente, quando mo-
tivos imperiosos aconselham a quebrar a tradição municipalista do 
nosso direito público. 

Ora, esses imperiosos motivos não ocorrem no caso em apre-
ço. Dai a sugestão, feita do ponto de vista do interesse coletivo, 
de se alterar o dec. 10.012, o qual só deverá prevalecer naqueles 
municípios que, pelos seus orgãos competentes, dêem sua apro-
vação ao privilegio decorrente do referido decreto. 

Diante dessa recapitulação. só me resta aplicar ao caso da 
Sociedade Industrial Hulha Branca a mesma conclusão a que 
cheguei no caso da Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopol-
dina, a saber: o privilegio só deverá ser concedido naquelles mu-
nicípios que, pelos seus orgams competentes, lhe deem sua apro-
vação. 

Verifica-se n<t especie que, dos quatro municípios servidos pela 
requerente, dois impugnam a concessão pleiteada-os de Sete Lagoas 
e Diamantina. Silenciaram os outros dois-Curvelo e Bonfim. Assim 
como, no caso da Cia. F. e Luz C.-Leopoldina, foi excluído da conces-
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são o unico município que a impugnou-o_ de Miraí, t~bem da uni-
ficação requerida pela Hulha Branca deverao ser exclmdos os mumci-
pios que manifestaram o seu desacordo. _ 

Quanto aos outros dois municípios, que na? responder_am ~ consul-
ta da Secretaria do Interior, ou se entendera o seu silenCio co~o 
aprovação tacita, ou se exigirá dos respectivos prefeitos a necessana 
resposta. _ 

E, si esta for favoravel, poderá ser outorgada a concessao pret~~
dida uma vez que a considera vantajosa, o sr. Inspetor ~e Eletn~I
dade, tecnico no assumto. Para isso, porem, é necessana a preVIa 
audiencia do Conselho Consultivo (Dec. n. 20.348, de 29 de agosto de 
1931, art. 10, letra d) . -Milton Campos, Advogado Geral do Estado. 

Exposição feita aos exmos. membros do Conselho Con-
sultivo do Estado de Minas-Gerais pela Sociedade 
Industrial Hulha Branca S. A. 

A Sociedade Indu trial Hulha Branca S. A., concessionaria d_os 
serviços de eletricidade em Diamant'na, Curvelo, Sete-~agoas e Bon!rm 
pleiteia a substituição dos contratos que mantem com diversas ~refeitu
ras por um contrato com o resultado da unificação dos pr!~il~g~os ~os 
prasos e das tabelas de preços, existentes nos quatro mun1Cip1os aoma 
mencionados. · 

Organizada em 1923, a Sociedade Industrial Hulha Branc~ é uma 
empresa brasileira, com o capital de rs. 2.500:000$000 exclusiVamen_te 
mineira, e que estabeleceu a sua atividade industrial em pleno coraçao 
de Minas. 

Trabalhando com afinco, com esforço, com honestidade, ha dez 
anos, a Sociedade não conseguiu distribuir dividendo algum, n~m pode 
aterider aos serviço:; dos juros da divida social, que conta, runda em 
cerca de 2.600:000$000. 

A situação da Sociedade, lamentavel, na iminência de uma fale_?-
cia, provocada por credores extrangelros, só poderá encontrar soluçao 
que lhe permita se d~sembaraçar ~as ape~ras m~mentaneas, n.o. am-
paro dos poderes publlcos. A Sociedade nao tem s1~0 mal admtmst~a
da, a divida enorme porque responde, provem da us1_na poderosa feita 
em beneficio do município de Curvelo, e dos consecutivos. au~ent?s das 
installações de Sete-Lagoas e Bonfim. A_ diferença camb1~l mflum de-
cisivamente para o desconcerto das suas fmanças, por ter s1do forçada a 
adquirir mercadoria extr~ngeii~_a. . . . 

A continuar nessa s1tuaçao, com a renda msufioente para atender a 
juros e amortisação da divida, corre ? r!sco de uma falenc~a. com pre-
juízo total para os acionistas, todos mm~uos e en!t"e os qurus ha meno-
res, associações pias, cahindo a concessao em ma~s _de pod:r.osa~ com-
panhias extrangeiras, que, pela força de seu~ ~apitrus e pnVIleg~os P_9-
dem impor ás populações a que servem. cond1çoes e contratos que vao 
muito alem das que a Sociedade pleitea. . 

A Sociedade dirigiu-se ao honrado governo, rece1ando que as pre-
feituras, em cujas mãos se encontram os contratos, atendendo somente a 
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interesses locais, momentaneas, queiram negar amparo a sua reclamação, 
esquecendo-se das consequencias futuras, provocadas pela negação da 
reforma contratual. 

Com a proteção governamental nenhum onus advirá para o Estado, 
ao passo que um patrimonio mineiro ficará livre do perigo de ir parar 
em mãos estrangeiras. 

O que solicita a Sociedade é assunto já estudado longamente e o 
precedente da concessão a outra empresa é recente. Nada mais se pede 
do que o que se concedeu a outrem. 

A reforma pedida não onera, de forma alguma, as Prefeituras e os 
consumidores ao contrarío, proporciona economia aos cofres munici-
pais, e quanto aos particulares, as tabelas propostas são muito modestas 
e inferiores as de muitas outras sociedades que exploram o serviço de 
eletricidade. 

O que a Sociedade quer é em primeira linha a substituição dos 
seus contratos defeituosos e mal redigidos por um contrato claro e 
garantido para que, apoiada no mesmo, possa procurar auxilio finan-
ceiro de bancos e particulares, que nas condições atuais e por razões 
muito compreensíveis não n'a podem atender. 

De fato, ha contratos inteiramente falhos, de uma disparidade cho-
cante, acarretando enormes dificuldades para a administração que se 
refletem no desinteresse publico. 

O contrato com a Prefeitura de Curvelo, de acôrdo com um oficio 
da Secretaria da Agricultura emitido em agosto de 1932, já foi consi-
derado nulo pelo não cumprimento do contrato da concessão da Ca-
choeira do Paraúna por parte da Prefeitura. 

O contrato com a Prefeitura de Diamantina continua ainda em 
nome da firma Ramos, Guerra e Cia., apesar desta firma ter vendido 
e!ll 1923 tod?s os seus ber:is e direitos referentes á Empresa de Eletri-
cidade á Sociedade Industrial Hulha Branca, conforme a certidão da 
venda junto ao processo. 

Em Sete-Lagoas a Sociedade foi forçada a manter tambem um 
mau contrato preexistente, tão pouco claro, que já deu origem á uma 
serie de desinteligencias prejudiciais á ambas as partes. Recentimen-
te_ ainda esta Sociedade foi acusada pela Prefeitura de Sete-Lagoas, de 
nao ~er cumprido o seu contrato em vigor, não podendo portanto a 
Prefeitura tomar em consideração uma renovação do contrato. Apu-
rando a questão, o advogado da Prefeitura, o sr. dr. Alberto Deodato, 
deu plena razão a Sociedade, e o sr. Prefeito, dr. Nestor Foscolo, num 
senso louvavel de justiça, mandou publicar com satisfação da Socie-
dade o aviso cuja copia juntamos. Mais ainda, o sr. dr. Nestor Fos-
colo pediu agora que a Sociedade apresentasse por inicativa da propria 
Prefeitura uma proposta para modificação do contrato em vigor. Acha-se 
~a poucos dias novamente em mãos do sr. dr. Nestor Foscolo o pro-
Jeto para um novo contrato igual ao que está anexo ao processo. 

Juntamos mais uma exposição detalhada sobre a significação dos 
novos preços, salientando, que para a Sociedade a questão dos preços 
novos não é a primaria, mas sim a reforma da parte comercial e jurídi-
ca. Caso os novos preços para a luz particular constituam obstaculo a 
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aceitação da reforma solicitada, estamos prontos a aceitar a alternativa 
para luz particular mencionada na tabela anexa, começando com Rs. 
500 por KW hora. 

Preços para força e luz 

A primeira vista sobre o quadro comparativo dos preços 
para força e luz, em vigor nos 4 municípios, demonstra, que as 
tabelas são as mais variadas e confusas possíveis. Demonstra 
mais, por exemplo, que um consumidor de luz com medidor em 
Diamantina paga quasi tres vezes mais que o mesmo em ~ete
Lagoas, e que o consumidor de força neste lugar paga ma1~ do 
que o dobro do consumidor em Curvelo. Em geral pode-se dizer, 
que os preços para luz em Diamantina são mais altos do que a 
media geral, e os para força são regulares. Em Curvello os pre-
ços da luz são regulares, os da- força exageradamente baratos. 

Sete-Lagoas tem preço para força regular e preço para luz 
muito abaixo da media. Bonfim já tem os preços que propomos 
como definitivos. 

As differenças e os efeitos da nova tabela sobre as diver-
sas categorias de luz e força ~erão os seguintes : 

Luz publica 

A nossa tendencia foi abaixar geralmente o preço da luz 
publica, porque nos muitos anos que a Sociedade já vem pres-
tando os seus serviços publicas, sempre ficou provado que os 
cofres das Ml'nicipalidades estão lutando com as maiores dificul-
dades para liquidar os seus compromissos provenientes da ilu-
minação publica, apezar desta deixar ainda em todos os casos 
muito a desejar. Para melhorar estas condições, propomos 
mudar em primeira linha nas cidades maio res, isto é, em Dia-
mantina e Sete-Lagoas, o sistema de vela mês para medidor como 
em Curvelo desde o inicio. Como preço fixo por vela mez as 
Prefeituras pagam sempre a mesma quantia, mesmo se por defei-
to uma ou outra lampada ficar escura ou se por sobrecarga ou 
outro motivo as lampadas não tenham a voltagem correta, for-
necendo então menos luz. 

O medidor porem acusa com exatidão matematica qualquer 
anormalidade, fazendo por si mesmo o respectivo desconto na 
conta mensal, como o mais correto fiscf\1 do consumidor. 

O preço proposto para o KW hora é de 200 rs. quasi 30°/o 
mais baixo do que o preço atual em Curvelo. Para comparar 
os preços de Diamantina e de Sete-Lagoas, é necessario converter 
os preços de vela mez em KW hora, que se faz na suposição, 
que as lampadas ficam acesas 12 horas em 30 dias por mês, e que 
uma vela corresponde á O, 70 Watt. 
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Desta forma o preço atual de Diamantina corresponde a 
400 reis por Kwh e o de Sete-Lagoas a 200 reis por kwh. Dia~ 
mantina fará portanto uma economiu. de 50 ° I 0 e Sete-La-
gôas ficará com o mesmo preço. 

Sobre este preço da luz em Sete-Lagoas adotado agora 
para todas as cidades servidas pela Sociedade convem salientar, 
que no parecer do tecnico da Secretaria da Agricultura, emittido 
sobre o objetivo do decreto n 10 . 012 do Governo Esta-
dual e publicado no «Minas-Gerais » de 28 de julho de 1932, o 
preço de 90 rs . por vela mês da iluminação pública foi decla-
rado cirrisorio • , principalmente para as lampadas de menos in-
tensidade. Ora o preço da Sociedade em Sete-Lagôas, é apenas 
pouco mais do que a metade deste, cpreço irrisorio · tendo ex-
clusivamente lampadas de menos intensidade. 

A unica iluminação publica, que por razões de economia 
ficará com o sistema de vela mez, é a de Bonfim. Para esta 
fizemo5 um abatimento de 20 o I 0 • 

Estamos convencidos que, com esta nova regulação dos pre~ 
ços da luz pública, que respeita amplamente a exigencia da ma-
xima economia nos gastos de dinheiro público, teremos ido ao en-
contro dos desejos de todos os municípios servidos por nossa 
Sociedade. 

Luz particular 

A tabela proposta é uma média entre as tabelas atualmen-
te em viaor e fica ainda abaixo dos preços da maior parte das 
cidades ~o Estado de Minas servidas por empresas particulares, 
como dados existentes na repartição competente da Secretaria da 
Agricultura podem provar. 

A modificação dos preços de vela mês é favoravel aos con-
sumidores, pois este sistema é geralmente adotado para as casas 
de pequeno c::msumo, isto é, para gente de pouco recurso. Nes-
te caso, 42 °/0 dos consumidores ~osarão d'um abatime~to de 
20 °10 , 7 °10 ficarão com o preço malterado e 51 °lo terao um 
aumento de 17 o I o para os consumidores á vela mês, cuja maio~ 
ria é obrigada á maxima economia, torna-se mais importante a 
taxa mínima que deixamos quasi inalterada e abaixada bastante 
para quasi a metade das ligações, . . 

O efeito da nova tabela sobre estes consumidores ma1s mo-
destos será o seguinte: 42 ° I o de todos pagarão menos 27 o I o. 37 ° I o 
ficarão inalterados e 26 ° I 0 serão elevados por somente 7 o I o· 

Não negamos que a nova tabela dos prec;os da luz parti-
cular aumentará a renda geral da Sociedade em limites muito mo-
destos, devemos porem dizer que os aumentos foram feitos sobre 
preços no momento absolutamente fora do comum, como o preço 
de Sete-Laaôas por exemplo, de 300 reis, kwh, e que de outro 
lado abaix~os o preço de 800 reis de Diamantina apesar _deste 
hoje poder ficar como uma boa media entre os preços eXJsten-
tes_.em outros) ugares. 
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Preço para força 

Os preços para força motora ficam em geral inalterados. 
A tabela de Bonfim é identica á tabela nova, e os preços 

de Diamantina e Sete-Lagoas correspondem tambem á media da 
tabela nova. Somente em Curvelo, aonde os preços ficam os 
mesmos, propomos a modificação dos numeros dos kwh, pelos 
quais regula a tabela progressiva. A tabela de Curvelo na sua 
forma primitiva, que constava da proposta da Sociedade, era 
graduada conforme o numero dos kw, montados em mo-
tores, em cada installação. Por engano na redação do con-
tráto escreveu-se KWH, em vez de Kw, de forma que ficou uma 
crráduação que torna irrisoria a tabela progressiva, valendo pra-
ticamente para todos os consumidores o preço mínimo de 80 
reis. Um motor .de 2 cavalos por exemplo, trabalhando 10 ho-
ras por dia em 25 cUas do mês, já cai na taxa mínima, o que de 
fato não estava no espírito de ambas as contratantes. A cor-
reção desta tabela, deixando inalterados os preços primitivos, 
tornará a mesma de fato progressiva protegendo os consumido-
res grandes e facultando a industria por preços baratos sem sa-
crificar demasiadamente os interesses do forr-,ecedor, dignos do 
mesmo respeito que os dos consumidores. 
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Comunicação 
O Sr. A.nnlbal Oontljo comunica ter se desempenhado da in~ 

cumbencia que lhe foi conferida de representar o Conselho no ban~ 
quete oferecido pelo sr. Presidente do Estado ao general Góes Monteiro. 

O SR. SOCRATES ALVIM declara que a Casa fica ciente e mani~ 
festa ao sr. conselheiro Gontijo os seus mais vivos agradecimentos. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Israel Pinheiro apresenta o seguinte 
PARECER N. 182 

P a.gamento de adicionaes ao sr. A ntonio Lisbôa. 
Peça n. 191 

Ao Conselho Consultivo foi presente um oficio do sr. Secretario das 
Finanças, enviando o processo que constituiu a peça n. 191, relativa~ 
mente á abertura de um credito especial de 400$000 para pagamento de 
adicionais ao sr. Antonio Lisboa, chefe da Portaria da Camara dos De~ 
putados. 

Depois de examinar o assunto e verificar o direito do peticionaria, 
o Conselho se pronunciou favoravelmente á abertura do credito referido. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas Gerais, Belo~Ho
rizonte, 23 de maio de 1933. 

Israel Pinheiro, relator . 
- O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes. 
- Devolva~se a per;a, acompanhada do relatorio e parecer, ao s r. 

Secretario das Finanças. 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Concessão de favores á Feira lndustrial~Agricola de Belo~Horizonte 
(Peça n. 199) 

O Sr. Soerates A.lvlm :-Da segunda parte da oràem do dia 
consta, em primeiro lugar, a discussão da peça n. 199, sobre a conces~ 
são dos favores do decreto n. 10.465 de 20 de agosto de 1932, aos o r~ 
ganizadores da 2a. Feira Industrial~Agricola de Belo~ Horizonte. 

Sendo, esta, porém, a segunda sessão a que não comparece o reJa~ 
tor, sr. conselheiro Noronha Guarany, de acôrdo com o Regimento, 
passará a relatar a mesma peça, o 1.0 revisor, sr. P. Marta Machado, ocu~ 
pando o lugar deste o sr. conselheiro Julio Soares e designo para com-
pletar a revisão o sr. conselheiro Werna Magalhães. 

Pagamento de adicionais á d. Martha de Assis Ribeiro 
Peça n. 192 

O S r . Soerates A.lvim: -Segue~se a discussão da peça n. 192, 
relativamente á abertura de um credito especial de 870$799, para paga-
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menta de adicionais á d. Martha de Assis Ribeiro, professora do grupo 
escolar de Botelhos. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro P. Matta Machado. 
O Sr. P. Matta Machado: - E' este o relatorio (lê): 

Relato rio 

A peça n. 192, contem um oficio do sr. Secretario da Educação e 
Saude Publica, pedindo a aprovação do Conselho para a abertura de um 
sredito especial de 870$799 réis, para pagamento de adicionais á d. Mar~ 
tha de Assis Ribeiro, professora do grupo escolar de Bote1hos. O pe~ 
dido acha-se devidamente justificado, com os documentos que provam o 
direito da referida professora, em face da lei; e assim, o sr. Secretario 
da Educação concedeu o pagamento adicional, para cuja realização se 
faz mistér a abertura do credito mencionado. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro, dr. Julio Soa~ 
res, primeiro revisor. 

P. Matta Machado, relator. 

Parecer 

O Sr. P. Mat_a Machado:- Os revisores tiveram conheci-
mento do relato rio, concordaram com o IJlesmo e julgo inteiramente inuteis 
quaisquer palavras para justificar a aprovação da autorização pedida 
pelo sr. Secretario da Educação e Saúde Pública, porque do relatorio vê-se 
que está inteiramente provado o direito da professora d. Martha de Assis 
Ribeiro á percepção do& 10 °/0 adicionais, que a lei concede aos fun-
cionarias que teem mais de 30 anos de serviços prestados ao Estado. 

Voto portanto, por que se conceda autorização para a abertura do 
credito solicitado. (Muito bem ! ) 

- Sem debate é aprovado o parecer, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja dada a necessaria autorização 
para abertura do credito solicitado pelo sr. Secretario da Educação e 
Saúde Pública, constante da peça n.0 192, dentro das possibilidades do 
Tesouro . 

-Volta o processo ao relator para dirigir o parecer final. 

Pagamento de adicionais a Renato Gorgulho Ribeiro e Lul•a Si-
donio Machado Prado. 

PEÇA N. 202 

O SR. Socrates A.lvim:-Vai entrar em discussão a peça n.0 

202, que · diz respeito a abertura de um credito especial, para pagamen~ 
to de adicionais aos professores Renato Gorgulho Nogueira, Ido grupo 
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escolar de Dores do Indaiá, e Luiza Sidonia Machado Prado do grupo es-
colar de Guanhães . 

Sou o relator da peça e sobre a mesma apresento o seguinte re-
latorio {lê): 

Relatorio 

O sr. Secretario da Educação e Saúde Pública, em oficio n. 44, de 
12 do corrente, que faz parte desta peça, solicita o parecer do Con-
selho Consultivo sobre a abertura, pelo governo do Estado, de um cre-
dito especial na importancia de tres contos duzentos e quarenta e dois 
mil novecentos e cincoenta e dous réis, destinado ao pagamento de 
adicionais a que têm direito, nos termos da lei n. 425, de mil nove-
centos e seis, os professores sr. Renato GorguJho Nogueira, do grupo 
escolar de Dores do Indaiá, e d. Luiza Sidonia Machado Prado, do gru~ 
po escolar de Guanhães; aquele no período de 4 de fevereiro de 1931 
a 31 de dezembro de 1933, na importancia de 983$200 e esta no pe-
riodo de 29 de setembro de 1927 a 31 de dezembro do corrente ano, 
na importancia de 2:259 752. 

Constam do processo as certidões de fls. 3, relativa á peticionaria 
d. Luiza Sidonia Machado Prado, e dois verso, referente ao sr. Renato 
Gorgulho Nogueira, mostrando que ambos contam mais de 31 anos de 
serviço ao magisterio estadual, donde se evidencia o direito dos peti-
cionarias. A Secretaria da Educação e Saúde Pública incluiu no pro-
cesso, igualmente, os quadros demonstrativos das irnportancias a serem 
pagas a cada um dos peticionarias, quadros que demonstram o acerto 
das quantias computadas na importancia global de 3:242$952, acima re-
ferida. 

Assim relatado o processo, passo-o ao sr . conselheiro Lorêto de 
Abreu, 1.0 revisor. 

Belo~Horizonte, 18 de maio de 1933. -Socrates Aluim, relator. 

Parecer 

O SR. Soerates A.lvim:-0 meu parecer é por que o Conse-
lho conceda a autorização solicitada, visto, que se trata de funciona~ 
rios, ambos contando mais de 31 anos de serviço prestado ao Estado 
e que, por isso mesmo, se encontram, dentro das exigencias da lei 
n. 0 425, de 1906. (Muito bem!) 

-0 parecer é aprovado sem debate, adotando-se esta 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o credito especial de 
que trata a peça n.0 202, solicitada pelo sr. Secretarío da Educação e 
Saúde Pública, para pagamento dos professores Renato Gorgulho No~ 
gueira e d. Luiza Sidonia Machado Prado, dentro das possibilidades 
do Tesouro. 

-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

• 
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Ampliação e unificação do serviço Telefonico do Estado aféto á 
Companhia Telefonica Brasileira . 

{PEÇA N. 200) 

Finalmente é anunciada a discussão da peça n.0 200, que trata da 
ampliação e unificação do serviço de comunicações telefonicas do Es~ 
tado, que se acha aféto á Compania Telefonhica Brasileira. 

E' dada a palavra ao relator, sr. conselheiro Israel Pinheiro, que 
procede á leitura do seguinte. 

Relatorlo 

O sr. Secretario da Agricultura em oficio ao sr. presidente do Con-
selho Consultivo submete á apreciação do Conselho o resultado dos 
estudos que mandou fazer, no sentido de ser ampliado e unificado o 
serviço de comunicações telefonicas do Estado, que se acha aféto á 
Companhia Telefonica Brasileira. 

Para isso junta um memorial do sr. inspetor de Eletrecidade. a 
minuta de um decreto que modifica algumas disposições do regulamen-
to de 1913 e do contrato a ser lavrado, juntamente com um mapa dos 
serviços a serem executados. 

O decreto se refere a alteraç6es a serem feitas no regulamento 
aprovado pelo decreto n. 3.961, de 19 de julho de 1913, para con-
cessões de linhas telefonicas, modificando o artigo 7, e revogando os 
artigos 9, J O e 21, com o fim de permitir a concessão nos termos do 
contrato combinado com a Compania. 

O contrato estabelece as seguintes bases para a concessão que 
poderá abranger todas as ligações inter-municipais; inter-urbanas e inter-
estaduais: 

1.0 ) Praso de 6 mêses a 2 anos para a construção dé 1.700 qui-
lometros de linhas telefonicas em diversas zonas do Estado. 

2. 0
) Direito de preferencia para a construção e exploração de 

toda nova linha inter-municipal. 

3.0
) Privilegio por 25 anos com direito a Companhia de continuar 

a explorar a concessão com os mesmos favores mas com privilegio 
findo este prazo. 

4. 0
) Garantia de um lucro liquido minimo de 12°/0 • 

5.0
) Isenção de impostos estaduais municipais, taxas e direito de 

desapropriação. · 
6.0

) Taxa basica de 30 réis por quilomentro e 3 minutos de liga-
ção com direito a um aumento de 50°/0 em casos determinados. 

7.0 ) Direito de transferencia sem limitação e sem onus para a Com-
panhia. 

Belo-Horizonte, 22 de maio de 1933. - Israel Pinheiro da Silva, 
relator. 

O Sr. Israel Pinheiro- Sr. Presidente, ao estudar este assunto, 
devéras complexo e que depende do exame de leis e de contratos an-
teriores da Companhia Telefonica Brasileira, achei conveniente modifi-
car um pouco o sistema de discussão adotado até aqui no seio do Con-
selho, desejando sobre isso ouvir a opinião de meus colegas. 

Assim, em lugar de emitir parecer verbal, escrevi um memorial a 
cuja leitura vou proceder, entendendo que a discussão se fará melhor 
na sessão seguinte, quando os srs. conselheiros já terão se inteirado 
suficientemente da materia. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Após a leitura a que vai proceder 
o nobre conselheiro residente em Caeté e que a Casa ouvirá com muito 
prazer, seria conveniente tirar-se copia do memorial para ser fornecida 
aos srs. conselheiros, porquanto o assunto é na verdade complexo e de 
grande importancia, como diz s. excia. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Era justamente essa a proposta que 
eu ia fazer: teminada a sessão, a Secretaria tirará copia do memorial 
que será fornecida a todos os srs. conselheiros, á Secção Técnica da 
Secretaria da Agricultura e, si se julgar conveniente, á propria Compa-
nhia. Desse modo, o assunto poderá ser amplamento ventilado e escla-
recido (Apoiados gerais). 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- Pelo memorial, ficará o Conselho 
conhecendo o contrato da Companhia? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- V. Excia. bem compreende que não 
me seria possível transcrever integralmente no memorial os contratos 
da Companhia. Entretanto, será facil tirar-se copias dos mesmos se assim 
se julgar necessario. 

Passo agora a fazer a leitura do memorial, redigido nos seguintes 
termos (lê): 

Memorial 

Decreto 

-Esse decreto se refere a alterações a serem feitas no re-
gulamento aprovado pelo decreto n. 3.961, de 19 de julho de 1913 para 
concessões de linhas telefonicas. 

Modifica o artigo 7 que determina o limite maximo das concessões 
que não poderiam abranger mais de 20 municípios e estabelecia o direito 
de preferencia para o prolongamento dessas concessões ao seu conces-
sionario. 

A alteração consiste em permitir ao Governo fazer uma concessão 
geral se assim julgar conveniente. 

E' razoavel tendo em vista a natureza do serviço e as vantagens 
que se poderá obter em uma concessão de· maior vulto. 

Revoga os artigos 9, 10 e 21. 
O artigo 9 se refere ao uso gratuito pelo governo das linhas tele-

fonicas. 
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O artigo 10 se refere ao abatimento de 25 a 50° I o para a imprensa. 
O Govêrno ao conceder o privilegio deverá procurar obter para o 

interesse publico o maior numero de vantagens possíveis que o conces-
sionario possa conceder. 

Essas exigencias no entanto de utilização dos seus serviços gratui-
tamente ou com redução são sempre difíceis de serem obtidas e com 
razão, tendo em vista a incerteza do numero desses serviços e principal-
mente o abuso que sempre se dara' nesses casos. 

O artigo 21 -fazia continuar em vigor a lei e as disposições do 
regulamento aprovado pelo decreto n. 1.018, de 1897, contendo disposi-
tivos que não se aplicam ao atual desenvolvimento desse sistema de 
comunicações. 

Conclusão 

Acho que deve ser aprovado o referido decreto. 

Contrato 
-Para melhores esclarecimentos na discussão do contrato, é 

necessario fazer um historico preliminar do contrato atual em vigor 
da Companhia Telefonica Brasileira com o Estado. 

O Estado de Minas desejando remodelar a sua instalação telefonica 
e ao mesmo tempo ligar a Capital ao Distrito-Federal pos em concur-
rencia publica a construção dessas rêdes sendo julgada de meltores van-
tagens a proposta da Companhia A. C. G. P. Posteriormente por enten-
dimento entre as partes o Estado assirlou com a Companhia Telefonica 
Brasileira e em vista da desistencia da A. E. G. um contrato não só para 
a construção mas tambem para a exploração do serviço telefonico local 
em Belo-Horizonle e ligação interurbana á rêde geral da Companhia no 
Distrito-Federal. 

Esse contrato é datado de 12 de abril de 1929 e foi lavrado com as 
seguintes bases: 

!)-Privilegio por 30 anos com opção de compra pelo Estado findo 
este prazo. 

2) -Garantia de lucro liquido mínimo de 9° I 0 , sendo a metade do ex-
cedente dividido em partes iguais com o Estado. 

3)-Isenção de direitos, impostos e direito de desapropriação. 
4) - Preços e taxas de serviços estipulados. 
Esse foi modificado em 22-1.0 -31, concedendo prorrogação de prazo 

para acabamento das instalações. Posteriormente em 22-7-31 nova mo-
dificação foi feita modificando a clausula referente ao lucro mínimo. A 
Companhia, com essa nova modificação abriu mão da garantia do lucro 
mínimo para o serviço interurbano ficando unicamente mantido para o 
serviço local, mas assim mesmo com a restrição do limite maximo do 
preço, em Belo-Horizonte ser o preço cobrado pela mesma Companhia 
no Distrito-Federal. 

Concedeu mais a Companhia 50 telefones gratuitos á administração 
pública que no contrato eram cedidos apenas com 50° I o de desconto. 

O Estado por sua vez abriu mão da metade do excesso de lucro. 
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Essa é a situação atual da Companhia que deseja com o novo con-
trato, que vamos discutir, o privilegio para construção e exploração de 
varias linhas telefonicas no Estado e o direito a preferencia nas mesmas 
condições do contrato para todas as ligações intermunicipais e tambem 
interestaduais. 

Passando á discusão, devemos considerar primeiramente 2 prelimi-
nares: 

1) Necessidade de concurrencia publica. 
2) Concessão com privilegio. 

Não sou fanatico pelas concurrencias públicas, que na maioria das 
vezes não correspondem na prática ao elevado fim que se tem em 
vista. 

O recentíssimo exemplo da concurrencia realizada na Rêde de Via-
ção Mineira é um exemplo frizante . Aliás o que tem mais c<;mcorrido 
para a desmoralisação desse sistema, são as reformas postenores aos 
contratos que alteram completamente as condições iniciadas sempre a 
favor dos contratantes. 

Geralmente em certa natureza de serviços a concurrencia pode ba-
ratear o custo, mas prejudicará a qualidade ou a construção. A fiscali-
zação é muito relativa. E assim se explica que para um projeto orçado 
por uma comissão idonea e competente apareçam concurrentes dando 
40° I o e mais de abatimento. . . 

Mas mesmo admitindo que na falta de outro sistema melhor, amda 
seja a concurrencia o unico meio de evitar preferencias condenav.eis . e 
conseguir serviços mais baratos, no caso presente acho que ela e dis-
pensavel pelas seguintes razões: 

1) Trata-se de uma Companhia especializada no assunto e idonea. 
2) Essa Companhia já tem com o Estado um contrato semelhante 

e vem desempenhando o serviço com geral satisfação pública. 
3) Essa Companhia já tem varias linhas no nosso Estado e nos 

Estados visinhos, havendo a seu favor a vantagem de uma uniformida-
de de serviços. 

Acho no entanto que devemos, ao discutir o presente contrato, ter 
em vista as condições basicas do primeiro contrato assinado com o 
Governo pela Companhia e para fins semelhantes. 

Conclusão 

Podemos conceder independente de cocurrencia. 

Privilegio 

-O privilegio é sempre uma concessão adiosa que só deve 
ser admitido em 2 casos: 1) Quando as condições economicas 
do serviços são de tal ordem que nenhum capital se arriscaria no em-
preendimento sem essa vatagem de exclusividade: 2) Quando as con-
dições técnicas dos serviços a explorar não permitem a concurrencia si-

7 



652 CONSELHO CONSULTIVO DO 

multanea de varias empresas sem graves inconvenientes e mesmo em 
alguns casos a impossibilidade absoluta dessa ação em conjunto. As-
sim, por exemplo, os serviços de abastecimento de agua, distribuição de 
energia eletrica etc. 

Fóra desses casos é uma concessão odiosa e incompativel com as 
tendencias modernas que se inclinam mesmo nesse casos especiais a 
considerar que ao Estado deve caber a exclusividade de exploração des-
ses serviços especiais privilegiados. 

Admiti:,do-se no entanto que as nossas atuais condições adminis-
trativas ainda não nos permitem, com bons resultados praticas, a explo-
ração direta pelo Estado desses serviços, é aconselhavel a concessão 
desses direitos a terceiros que com mais eficiencia exploram a conces-
são, melhores serviços prestando á coletividade. 

Mas dentro desse ponto de vista é indispensavel reservar ao Esta-
do uma opção de compra de todo o serviço ao terminar o prazo do 
privilegio. 

No caso de linhas telefonicas que temos em vista, o privilegio se 
justifica, portanto, considerando que a natureza do serviço e as condi-
ções economicas do empreendimento se ajustam perfeitamente nos dois 
casos considerados. 

Conclusão 

Pode-se conceder esse privilegio, mas com a condição de reversão 
ao Estado, mediante avaliação. 

Estabelecidas essas duas preliminares, passemos a apreciação das 
diversas clausulas do contrato. 

A clausula I se refere a ligações que a Companhia se obriga a fazer 
de 1.790 quilornetros de linhas telefonicas, ligando municipios de diversos 
Estados com uma despesa aproximada de 7.000 contos de réis. O 
prazo será de 6 meses a 2 anos. 

Não há duvida que é urna grande vantagem para o Estado o esta-
belecimento dessa vasta rêde telefonica e tambern que a inversão de um 
capital desse vulto exige garantias especiais. 

Por outro lado, não devemos nos seduzir por vantagens, maiores 
que sejam a ponto de aprovar condições que mais tarde anularão por 
completo essas vantag~ns, transformando-as em verdadeiros onus. E' 
exêmplo _frisante o que aconteceu com a eletricidade em nossa Capital. 
Belo-Honzonte h& anos atraz não tinha energia eletrica suficiente, o que im-
pedia o seu desnvolvimento industrial. 

. Tendo e.~ vista es~a necessidade premente, transferiu-se a Compa-
nhta de eletnctdade e tais foram as vantangens oferecidas no aumento ra-
pido da energia disponível e a transformação completa a se fazer em 
todos os serviços que não se estudou devidamente as condições do con-
trato no seu ponto essencial, do custo dessa energia, e chegamos hoje 
em dia a uma situação ainda mais grave: Belo-Horizonte não só não 
poderá des~nvolver as suas. industrias, mas muitas delas serão obriga-
das a paral1sar os seus servtços logo que a Companhia estabeleça o preço 
maximo que lhe foi autorizado. 
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Devemos, pois, discutir com toda atenção as diversas clausulas do 
contrato que representa interesses superiores a 100.000 contos e afetará 
a economia de todo o Estado. 

Conclusão 

Reconheçamos as grandes vantagens que nos são oferecidas, mas 
verifiquemos com todo cuidado o preço que nos pedem pelas mesmas 
agora e principalmente para o futuro. 

As clausulas ll, m e IV determinam a intenção do contrato e o !i-
mite das concessões que abrangerão : 

a) Todas as linhas constantes da clausula I com prazo determina-
do para construção; 

b) todas as linhas que já posstle na data da assinatura do con-
trato; 

c) 
d) 

deral. 

todas as linhas que vier a construir ou adquirir; 
todas as linhas de ligação com os Estados vizinhos e D. Fe-

O parágrafo unico da clausula /V-Especifica a natureza da con-
cessão que é outorgada com privilegio pelo prazo de 25 anos e estabe-
lece que findo esse prazo a Companhia poderá continuar a exploração 
d serviço nos termos do contrato mas sem privilegio e mantendo a 
propriedade, uso e goso das suas linhas, etc. 

No final da clausula /l-determina que a Companhia terá preferen-
cia para construção e exploração de qualquer linha intermunicipal no 
Estado, tendo para esse fim um prazo de 90 dias. Findo esse prazo, o 
Estado poderá conceder livremente a terceiros a sua construção e ex-
ploração. 

Já concluimos ao considerar a questão do privilegio que este só 
deverá ser concedido com a clausula de reversão ao Estado. 

Acresce notar que no contrato de 1929 a clausula correspondente 
estabelece claramente essa condição de opção ao Estado para compra 
.:te todo serviço mediante avaliação. 

Admitindo a clausula tal como está, poderíamos para maior clareza 
modificar a sua redação, mantendo o mesmo sentido da seguinte forma: 
O Estado faz á Companhia Telefonica Brasileira uma concessão perpe-
tua nos termos do presente contrato, sendo que nos 25 primeiros anos 
a Companhia gosará privilegiadamente dessa concessão. 

Deixo a cargo dos srs. Advogados do Conselho dizer sobre a parte 
jurídica de tal clausula, sendo que, considerando a propria natureza da 
concessão pelo seu lado real, o privilegio que teoricamente será abolido 
no fim de 25 anos, praticamente será mantido indefinidamente com a 
concessão. 
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Conclusão 

O parágrafo unico da clausula IV deverá ser modificado e redigido 
de acôrdo C?~ a_clausula co_rrespondente do contrato de 1929 que esta-
belece o pnv1leg10 com opçao de compra, ao findar a concessão. 

Um outro ponto a considerar se refere ao final da clausula li sobre 
a preferencia para a Companhia na exploração de todas as linhas inter-
municipais do Estado. 

A grande vantagem do presente contrato será dotar o Estado de Mi-
~as de uma rêde geral intermunicipal por todo o Estado, quer nas zonas 
ncas e florescentes, quer nas suas zonas ainda em desenvolvimento de 
modo a facilitar e incrementar esse desenvolvimento. ' 
. Vê-se clarame~t~ que o fim que _se teve em vista, ao redigir esse 

final de clausula, foi JUStamente garantir ao Estado no caso de não con-
v!r ~ Companhia a instalação de uma rêde telefonica intermunicipal, o 
d1~elto ?e explora-la ?~ c~>ncedê-la a _outro nas condições que entender. 
E~ras redes mtermumc1prus podem nao apresentar as condições econo-
micas compensadoras bastantes para sua exploração mas razões varias 
de Estado poderão torna-las necessarias. 

Essa liberdade de construção ae uma determinada linha é um ponto 
essencial. 

Esta~ conv~ncido no entanto qu~ sem a obrigação do trafego mu-
tuo, essa mtençao da clausula considerada poderá ser completamente 
falseada. 

Consideremos para isso um caso concreto : 
Suponhamos que a Com'panhia, valendo-se de sua preferencia, es-

tabeleça u_ma linha de telefone privilegiada até Sete-Lagôas, passando por 
Santa-Luzm, Matozinhoc;;, Pedro-Leopoldo, etc . 

. Admitamos agora que ao Estado convenha a ligação de Curvêlo á 
Capi_tal. Consultada a q_ompanhia, ela poderá, abrindo mão da sua prefe-
r~ncm, respond~r que nao l?e co~vem a ligação. Esta recusa tanto pode-
ra ser pela razao de Curvelo nao apresentar condições economicas re-
munerado.ras ?a instal~~ão , como tambem pela situação no momento da 
Companhia nao permitir novas construções. 

O Estado terá, pois, de construir ou conceder a terceiros a explora-
ção da linha Curvêlo-Belo-Horizonte. 

Evidentemente a ligação direta a Belo-Horizonte é economicamente 
i~J?OS~iv_el, tendo_ e~ v~~ta a impossibilidade de explorar os serviços mu-
mcipais mtermedmnos ]a em poder da Companhia. 

A unica solução será, portanto, a ligação a Sete-Lagôas, para, em 
trafego mutuo com a Companhia, alcançar Belo-Horizonte. 

A c?lo~ação de l;lma estação receptora em Sete-Lagôas, destinada á 
retransmissao pelas lmhas da Companhia, evidentemente nada solucio-
na, pois o valor do telefone está justamente na possibilidade da fala di-
reta, permitindo discussão pessoal do assunto. 

~ Co~panhia Telefonica, pelo contrato, não é obrigada a conceder 
essa hgaçao em trafego mutuo, e concluiremos portanto, dentro da letra 
do contrato, que a ligação Curvêlo-Belo-Horizonte ficará ao criterio 
absoluto da Companhia e falseada terá sido a intenção da administra-
ção ~o redigir a clausula li. 
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Poderão argumentar, para justificar: a não obrigação do trafego mu-
tuo, que são necessarias condições técnicas determinadas na rêde a ser 
ligada. Será facil sanar essa questão, bastando estabelecer que a Com-
panhia só será obrigada a conceder o trafego mutuo quando a rêd~ apre-
sentar condições técnicas iguais a da Compa'1hia, adotando as mesmas 
especificações e sob a fiscalização do Estado. 

Não se argumente tambem que a Companhia terá todo interesse 
em dar ligação em Sete-Lagôas em traíego mutuo, aumentando a sua 
renda, pois se assim é, nenhum inconveniente lhe trará a obrigação em 
contrato com a restrição indicada. 

Ainda mais, ao se discutir um contrato deve-se sempre admitir as 
peiores hipoteses e quem nos garantirá que a Companhia, não podendo 
ou não lhe convindo no momento construir a linha Sete-Lagôas-Cur-
vê!o, por um motivo qualquer, preferisse negar o trafego mutuo, afim 
de, impossibilitando a construção por outrem, lhe assegurasse para o fu-
turo, quando lhe fosse conveniente, a sua construção e exploração? 

Conclusão 

Deverá ser incluída no contrato uma clausula que obrigue a Compa-
nhia a conceder a ligação em trafego mutuo a toda linhE~ inter-munici-
pal, que, sob fiscalização do Estado, obedeça ás mesm ::ts especificações 
técnicas da Companhia Telefonica Brasileira. 

Ainda se verifica na mesma clausula um esquecimento relativo ao 
prazo para construção, que deverá ser concedido á Companhia no caso 
de, valendo-se do seu direito de preferencia, resolver construir e explo-
rar a nova linha. 

Clausula VII - Esta clausula estabelece o preço de 30 réis por qui-
lometro e3 minuto~ de ligação, e acrescenta: cque a taxa acima esti-
pulada aplica-se a ligação simples entre o telefone que chama e o telefo-
ne chamado, desde que, porém, para estabelecer uma ligação inter-mu-
nicipal ou inter-urbana, tenha a Companhia de desempenhar serviços 
espechis que utilizem o seu aparelhamento ou exijam trabalho de seus 
empregados por tempo maior do que o das ligações simples entre um 
telefone que chama e um telefone chamado; a Companhia terá direito a 
uma compensação adicional por esses serviços especiais, a qual não poderá 
exceder de 50°/0 da taxa de ligação pedida. 

Isto quer dizer que, se ao pedir uma ligação fôr especificado que se 
quer falar com determinada pessoa, já fica a taxa sujeita ao aumento 
maximo de 50° f 0 . 

A ligação a que se refere a dita clausula, de telefone que chama e 
telefone chamado, só se verifica, portanto, em recados e transmissão de 
noticias. 

O que se depreende da leitura da clausula acima, é que para o 
«pagamento dos serviços especiais que utilizem seu aparelhamento ou 
exijam trabalho de seus empregados, a companhia terá direito a uma 
compensação adicional equiv&Iente, 
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Tratando-se, pois de pagamento, deverá ser estabelecido propor-
cionalmente ao valor desse servi<;:o. 

Justamente é o que não acontece. Imaginemos uma pessoa utilizando 
o telefone para falar com outra pessoa determinada no Rio. Admita~ 
mos uma palestra correspondente a um pagamento de 10$000 (na ta'Ca 
de 30 réis). 

Tendo determinado a pessoa, a Companhia poderá cobrar mais 
5$000. 

Imaginemos agora o mesmo chamado e as mesmas condições e, 
portanto, desempenhando a Companhia o mesmo «serviço especial», 
mas em vez de falar o tempo do caso anterior, teve palestra muito 
mais longa e correspondente a um pagamento de cem mil reis . 

. A Companhia, de acôrdo com a clausula referida, poderá cobrar 
mrus 50$0~ E cheg:amos á conclusão de permitir o contr::tto que a 
Companhta cobre a titulo de compensação por um «mesmo serviço es~ 
pecial» de uma vez a importancia de 5$000 e de outra 50$000. Duvi~ 
dando dessa minha interpretação, procurei pessoalmente me certificar 
com a Companhia, que confirmou, em absoluto essa interpretação. Alega 
que a intenção da clausula é estipular uma taxa real de 45 réis, 
~end? que a Companhia concederá o desconto de 33 o I 0 no caso da 
hgaçao de telefone que chame e telefone chamado. Na verdade esta seria a 
redação clara e precisa. Devemos, pois, discutir sobre a taxa basica de 45 
réis e não 30. Para decidir sobre esse ponto, assim esclarecido seria 
necessario conhecer as diversas taxas usuais nas varias companhias que 
exploram es~e serviço no Brasil, afim de se verificar qual o valor ra~ 
zoavel e aceitavel por ambas í;lS partes. Não tive tempo de conseguir 
esses valores, sendo mais facil á administração publica verificar esses 
dados e justificar o mais conveniente. 

O contrato atual da Companhia com o Estado tem clausula identica 
a esta, mas não podemo.s nos basear nos preços que a Companhia, 
atualmente, cobra, para JUlgar do valor da taxa de 34 réis , porque ela 
adotando uma tarifa diferencial e tabelas especiais para as diversas mo~ 
d~lidad.es de c~amados, reduz de muito essa taxa basica nas grandes 
distancias. Assim,. por exemplo, pode~se falar 3 minutos para o Rio, pa~ 
gando 9$600 ou seJam 20 por quilometro mais ou menos. 

Mas, isto não poderia servir de argumento para justificar o limite 
maximo que o contrato autoriza, porque tanto a tarifa diferencial como 
as reduções da sobret~a, ela as faz por conveniencia propria, no 
mo~ento, mas nada a rmpede para o futuro, quando outra fôr a popu~ 
laçao do nosso Estado, e outro o seu desenvolvimento economico co~ 
brar não os 9$600, mas até 20$000 para uma ligação de 3 minutos' com 
pessoas determinadas. 

Evidentemente, é exagerado. 

Conclusão 

A clausula deve ser modificada na sua redação de acôrdo com o 
seu sentido real, adotando~se uma taxa que se justifique em vista das 
d~versas taxas que. são cobradas em Aserviços semelhantes no Brasil, pelas 
dtversas companhias que exploram redes telefonicas. 

ESTADO DE MINAS -GERAIS 657 

Clausula IX - Estabelece essa clausula a garantia de um lucro mi~ 
nimo de 12 o 1 o ao ano, lucro liquido depois .d~ ~escont<;tdas todas as des~ 
pesas calculadas de acôrdo com tabelas oficiais amencanas. 

Essa garant!a se faz mediante autorização á Companhia <;~e. aume~~ 
tar as suas taxas, desde que não seja al cançado esse lucro m1mmo. Po~ 
de~se considerar como uma verdadeira garantia de juros, porque sendo 
uma concessão privilegiada o aumento de preço corresponderá a um 
pagamento em especie obrigatorio. 

No primeiro contrato com o Estado essa mesma Companhia acei~ 
tou a garantia de 9 °/0 e com a divisão de . I_ucro _excedente , o que e 
muito mais razoavel. Posteriormente a adm1mstraçao Estadual em com~ 
binação com a Companhia modificou essa clausu~a, como já most~ei 
a brindo mão de lucro em excedente, mas consegumdo em compensaça.o 
50 telefones gratuitos retirando dessa garantia a li_nha interurbana e li-
mitando o preço de Belo~ Horizonte ao preço do Rio . 

Assim demonstrado que a C'ompánhia para ficar <;~eso~rigada da 
clausula que determina a divisão do lucro excedente abn u mao ~e van~ 
tagens não pequenas como justificar que essa m~s~~ Companhia para 
serviços semelhantes deseje agora 12 °/ 0 sem diVISao do lucro exce~ 
dente 7 

Conclusão 

Deverá ser mantida no maximo a taxa de 9 ° I o· 

Clausula X-Conceder a Companhia o direito ~e exigir uma cauç~o 
ou deposito rasoavel de todos aqueles que a seu Juizo devam garantir 
previamente o pagamento das contas de serviço, etc. 

Evidentemente apresenta esse texto duas condições inaceitaveis: 
A primeira, pm caber á Companhia a determinação de pess.oas que 

a seu j .. izo não mereçam credito. Ou a rewa é geral ~ se eXIge uma 
caução de todos ou então tambem deve ser Igual o credito. 

A segunda deixando ao criterio da Companhia a importan~ia a ser 
exigida dessas pessoas que a juizo da Cia. não mereçam credito, com 
a unica limitação de razoavel que é vaguissima. 

Conclusão 

Acho desnecessaria a caução em vista do direito que é concedido a 
Companhia de negar nova ligação a quem estiver em debito. . 

Sendo um privilegio essa penalidade é suficiente para garantir os 
interesses da Companhia. 

Clausula XIII-determina que o Governo do Estado de Minas~Ge~ 
rais se obriga a auxibar a Companhia a conseguir-ou a obter por si pro~ 
prio, por meio de desoproriação-se isso se tornar necessano-os ter~ 
renas para construção das estações telefonicas, direitos de passagem, etc. 
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Duas considerações a se fazer: 1) Qual a natureza desse auxilio 
á Companhia que o Governo de Minas se obriga a dar para conseguir 
os terrenos 7 

2) O Governo é obrigado, por si proprio, por meio de desapro-
priação a conseguir os terrenos, etc. 

Terá portanto que promover todo o processado e ocupar os seus 
advogados sendo certo que a Cmpanhia nem au menos será obrigada 
a indenizá-los por esses serviços especiais . E muito principalmente ar-
cará com a odiosidade que naturalmente trará ao Governo que promo-
ver a execução. 

Considerando por outro lado a clausula correspondente ao contrato 
de 1929 que diz: A Companhia terá o direito de desapropriação para 
conseguir os terrenos, etc. 

Con clue-se: que a clausula XIII deve ser redigida nos termos da 
sua correspondente do contrato de 1929. 

Clausula XVII-A Companhia terá o direito, independente de qual-
quer onus, de arrendar ou transferir a presente concessão e todos os 
seus bens, obrigações, direitos e vantagens na forma desse contrato, á 
Companhia ou Empresa, nacional ou estrangeira que convenha á Com-
panhia, etc. 

No primeiro contrato esta clausula dizia: «que convenha a ambas 
as partes contratantes ,. . 

Este é um ponto tambem 'de importancia, tendo em vista a idonei-
dade da Companhia adquirente e mesmo r.azões internacionais. 

Aliás o artigo 6 do decreto numero 3.961 é élaro sobre esse ponto, 
proibindo a transferencia sem anuencia do Estado. 

Concluo pela necessidade de manter essa clausula igual a do con-
trato de 1929. 

rinalmente a clausula XXII estabelece a caução de 20:000$000 
para garantia dos pagamentos das multas. O contrato de 1929 estabe-
lece a importancia de 50:000$000 para fim identico. 

O contrato de 1929 abrangia apenas a rêde urbana da Companhia 
e a interurbana para o Rio; o atual será, portanto, de muito maior vulto, 
não se justificando essa diferença. 

Belo-Horizonte, 23 de maio de 1933.-/srael Pinheiro. 

VIsta do processo 

O Sr. P. Matta Machado :-requer vista do processo, o que 
é concedido, ficando, de acôrdo cqm, o Regimento, adiada & di~cussão 
para ~ sessão seguint~, 
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Ordem do dia 

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 da peça n. 199 (concessão dos fa-

vores do decreto n. 10.465, de 20 de agosto de 1923, aos organ~zadores 
da 2.a Feira Industrial-Agricola de Belo-Horizonte) e das matenas que, 
devidamente relatadas e revistas, foram enviadas á Secretaria do Con-
selho com a antecedencia regimental. 

-Levanta-se a sessão. 

12·1. .. Sessão ordinaria, aos 27 de maio de 1933 

PRESIDENTE:-Sr. Socrates A.Wim. 
SECRETARIO:--Sr. Israel Pinheiro. 

SUMARIO:-Ata-Expediente--Pareceres Finais- N. ~83 (Paga~ento de adicio-
nais a Renato Gorgulho Nogueira e d . Lmza Sydoma ~· ~ra~o).
N 184 (Pagamento de adicionais á d. Martha de Ass1s Ribe~ro)
SEGUNDA PARTE Concessão de favores á Feira lndustridi -Agricola 
de Belo-Horizonte.-Relatorio e parecer d? . sr. P. Matta .Machado-
Discussao-Conclusao- Ampliaçao e umficaçao do serviÇO telefo-
nico do Estado.-Discursos dos srs. P . Matta Machado, Wema Ma-
galhães e Israel Pinheiro-Adiamento-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os sr.s. Socra.~es Alvim' 
Israel Pinheiro Lorêto de Abreu , Julio Soares, Anmbal GontiJO, Werna 
Magalhes e P .' Matta Machado, faltando com causa participada o sr. 
Noronha Guarany. 

-Abre-se a sF.ssão. 

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

Expediente 

O Sr . Israel Pinheiro-traz ao conhecimento da Casa o se-
guinte expediente: 

Oficio 
Concessão de diarias á Gilberto Xavier de A/cantara 

(PEÇA N. 198) 

Prefeitura de Belo-Horizonte-?ela Secretaria N. 38-Belo-Horizon-
te, 26 de Maio de 1933. 
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Exmo. Sr. Dr. Noronha Guarany.-M. D. Presidente do Conselho 
Consultivo. 

De ordem do Sr. Prefeito tenho a honra de devolver a esse ilustre 
Conselho, devidamente informado, o incluso oficio relativo ao pedido do 
Sr. Gilberto Xavier de Alcantara, sobre concessão de diarias. 

Reitero a V. Excia. protestos de estima e consideração.-João Lucio 
Brandão, Secretario. 

Informações 
Não existe saldo de qualquer verba por cuja conta possa, sem pre~ 

juizo da previsão orçamentaria, ser processado o pagamento do auxi~ 
lio para locomocação, pleiteada pelo funcionaria acima. 

Entretanto, si o Sr. Prefeito decidir da necessidade e justiça da pro~ 
moção, ora formulada , poderá a titulo precario, autorizar que as des~ 
pesas dela decorrentes sejam empenhadas no saldo da verba 16, do § 
2. 0

, verba Eventual. 
Cont.a, 20 de mnio de 1933.- Paulo Melo. 
De pleno ac ~ rdo. A unica verba que póde comportar a despesa em 

analise é a de Eventuais. 
A' Secretaria.-20-5-933.-Longobardo. 
Devolva-se com a Informação ao Conselho Consultivo.-24-5-1933. 

-Luiz Pena.-Junte-se á peça n. 198. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
, finais 

O Sr. Soerates A.lvim apresenta o seguinte 

Parecer n. 183 
Pagamento de adicionais a Gorgulho Nogueira e d . Luiza Sydonia 

Machado Prado 

(PEÇA N. 202) 

Atendendo á solicitação contida no oficio n. 44, de 12 de maio cor-
rente, do Sr. Secretario da Educação e Saúde Pública,-resolve o Con~ 
selho Consuliivo do Estado de Minas-Gerais aquiecer na abertura do 
crédito especial de rs. 3:242$952, destinado ao pagamento das gratifica-
ções adicionais a que têm direito, de acõrdo com a lei n. 425, de 1906, 
os professores srs. Renato Gorgulho Nogueira, do Grupo Escolar de 
Dôres do Indaiá, e d. Luiza Sydonia Machado Prado, do Grupo Esco-
lar de Guanhães, dentro das possibilidades do Tesouro. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, 24 de maio de 1933. 

Socrates Alvim, relator e presidente substituto. 
-O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes. 
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- Remeta~se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario da Educação e Saúde Pública . 

O Sr. P. Matta Maehado apresenta o seguinte 

Parecer n. 184 
Pagamento de adicionais á d. Martha de Assis Ribeiro 

(PEÇA N. 192} 

O Conselho Consultivo é de parecer que seja autorizada a abertura 
do crêdito especial de réis 870$799 para pagamento de adicionais á d. 
Martha de Assis Ribeiro, professora do Grupo Escolar de Botelbos, que 
provou ter direito á gratificação adicional aos funcionarios com mais de 
trinta anos de serviço, e por lhe haver sido a mesma concedida pelo 
Sr. Secretario da Educação e Saúdé Pública. 

S. S. do Conselho Consultivo, 27 de maio de 1933. - P. Matta 
Machado, relator. 

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

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao Sr. 
Secretario c:ta Educação e Saúde Publica. 

Segunda parte da ordem do dia 
Concessão de favores á Feira lndustrial-Agricola de Belo-Horizonte 

(PEÇA N. 199) 

E' anunciada a discussão da peça n. 199, sobre concessão á Se-
gunda Feira Industrial-Agricola de Belo-Horizonte, dos favores constan-
tantes do decreto n. 10.465, de 20 de agosto de J 932, sendo dada a pa~ 
lavra ao sr. P. Matta Machado, relator da peça. 

O Sr. P. Matta Machado: - O relatorio confeccionado pelo 
nosso ilustre presidente, sr. conselheiro Noronha Guarany, relatorio que 
adotei integralmente, é o seguinte {lê}: 

Relatorio 

O Exmo. Sr. Secretario das Finanças, em oficio sob n. 146, de 11 
do corrente, remete a este Conselho, para que, sobre o assunto, emita 
o seu parecer, a representação em que os organizadores da Segunda 
Feira Industrial-Agrícola de Belo-Horizonte pedem para a mesma os fa-
vores que foram concedidos a identico certame, que promoveram em o 
ano findo. 

Consta do processo que, de fato, o Conselho Consultivo foi favora-
vel á isenção dos impostos de industrias e profissões e bebidas e ta-
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xas de diversões, pavilhões de jogos permitidos e de comercio localiza~ 
dos no seu recinto. 

Depois do parecer do Conselho, foi lavrado o Decreto n. 10.465, 
de 20 de agosto de 1932, sendo a isenção por 40 dias, como consta do 
mesmo decreto. 

Vistos e examinados os autos, passo~os ao primeiro revisor, sr. con-
selheiro P. Matta Machado. 

Belo~Horizonte, 15 de Maio de 1933.-Noronha Guarany, presiden~ 
te e relator. 

Adoto integralmente o relatorto supra.-P. Mata Machado. 

Parecer 

O Sr. P. Matta Macbado:-Como os senhores conselheiros sa~ 
bem, á Primeira Feira Industrial-Agrícola de Belo-Horizonte, realizada o 
ano passado, foram concedidos diversos favores, como se póde ver do 
decreto n. 10.465, de 20 de agosto de 1932. 

Os organizadores do segundo certame, prestes a ser instalado nesta 
Capital, pedem tambem que a eles sejam concedidos iguais favores, a 
meu ver insignificantes em vista do exito que vai ter o empreendimento 
industrial. 

Nessas condições, o meu voto é inteíramente favoravel a concessão 
solicitada. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-V. Excia. se refere á isenção de i m~ 
po~os? . 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Sim senhor. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:- De todos eles? 
O SR. P. MATTA MACHADO:-De todos, mas só durante o fun-

cionamento da feira. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Em quanto montarão esses impostos? 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Não sei. O que posso, entretanto, 

informar é que são os mesmos cuja isenção foi concedida á Primeira 
Feira, realizada nesta Capital, o ano passado. 

Os organizadores do certame pedem tambem a isenção de impos~ 
tos de industrias e profissões e de taxas de diversões, mas sómente 
para as que funcionarem no recinto da exposição. 

Não é uma novidade o que solicitam, porquanto, cmno já disse, fa-
vor igual foi concedido a Primeira Feira, o ano passado. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Voto contra porque achei o preceden-
te mau e mesmo porque todos os centros de diversões da cidade pagam 
essas taxas. 

O SR. JULIO SOARES:-Realmente o precedente é mau. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-E o Conselho já negou pedidos 

identicos. . 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Na feira do ano passado não houve 

isenção de impostos 7 
O SR. ANNIBAL GONTUO:-Não houve. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Houve, tanto que o relator declarou 

isso no seu relatorio. 
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O SR. SOCRATES ALVIM:-Não será conveniente verificarmos o 
que de fato houve relativamente ao assunto? (_pausa) . T~nho lembr~ça 
de que na Feira do ano passado os seus organizadores nao pagavam Im-
postos. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Mas para isso houve uma causa-a 
revolução irrompida em São-Paulo. Alegando tal fato os orga!lizadores 
do ultimo certame pediram a isenção de impostos afim de que pudessem 
atenuar um pouco o grande prejnizo que tiveram. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-E esse pedido veiu ao Conselho 7 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Veiu. 
O SR. P. MATTA MACHADO-Então V. Excia. poderá pedir o adia~ 

mento da discussão para verificar na realidade o que houve. _ 
O SR. ANNIBAL GONTIJO: A materia está em discussão e nao 

quero que seja adiada. Mas posso garantir que tivemo~ dois pedid?s ~e 
isenção na mesma ocasião-o da Primeira Feira Industnal e o do Vlgano 
de Carlos-Prates. E nós negamos essas isenções a~hando que ela~ se~ 
riam um mau precedente porque, de futuro, podenam al?arecer tden-
ticos e, entre eles, do Cine-Brasil e Empresa Gomes-Nogueua. 

O SR . SOCRATES ALVIM, - Posso informar á Casa que por oca-
sião da primeira Feira Industrial-Agricola de~ta Capital, dirig! um 
café cPró-Lazaros .. , cujos proventos eram destinados a construçao ~o 
preventorio São Tarcizio. Vendíamos ali leite, café, biscoutos etc., e nao 
pagavamos imposto algum. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO- Na primeira Feira 7 
O SR. SOCRATES ALVIM- Sim, senhor, e, como disse, não pa~ 

gavamos impostos. 
O SR. P. MATTA MACHADO:- Esse caso, sr. Presidente, já não 

foi resolvido 7 
O SR. SOCRATES AL VIM - Não, porque estamos esperando o 

resultado das pesquisas que estão sendo feitas, a esse respeito, no 
processo relat;vo á Feira do ano passado. 

O SR. P. MATTA MACHADO- Mas já não se votou? _ 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - Ainda não; eu pelo menos ainda nao 

votei. 
O SR. SOCRA TES AL VIM- Creio que podemos dispensar o ~e~ 

sultado das pesquisas, porque, na Feira passada, é fato, ouve m-
senção . d"t 0 SR. ANNIBAL GONTIJO - Mas eu só vendo para .acre 1 ar 
e mesmo para poder dar o meu voto completamente esclarecido. 

O SR. P. MATTA MACHADO- Então temos de esperar mui~ 
to tempo, a noite inteira, talvez. . . _ 

O SR. SOCRATES ALVIM -Póde-se adiar a discussao. 
0 SR. ISRAEL PINHEIRO- Passemos então á di~cussão ~a pe-

ça imediata, uma vez ela terminada voltaremos a questao da Feua In~ 
dustrial . . - d o SR. P. MATTA MACHADO-Ou então peçamo~ a mver.~ao a 
ordem do dia. O nosso ilustre colega, cons~lheuo _Anm~al GonhJ?• 1~~ 
vantou objeções relativamente á concessão de ~nsençao de Impostos a Pn~ 
meira Feira lndustrial-Agricula de Belo-Honzonte, _quando o que e 
fato é que existe um decreto fazendo tal concessao. 
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O Sr. ANNIBAL GONTIJO- V. Excia. veja o processo. 
O SR. P. MATTA MACHADO-Assim pois, teve razão o nosso 

Presidente, relator da peça, quando elaborou o relatorio que adotei. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO- O Conselho negou o pedido; consta 

dos Anais. 
O SR. P MATTA MACHADO-- Mas o nosso caro Presidente disse 

que o decreto existia e, assim sendo, a questão está perfeitamente es-
clarecida. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO- Continuo, entretanto, votando con-
tra. Se amanhã aparecerem aqui pedidos identicos, estamos na obriga-
ção de aceitai-o. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Mas em se tratando de Feira Industrial, 
o caso é especialíssimo. 

O SR. P. MA TT A MACHADO -Assim sendo, sr. Presidente, o meu 
voto é no sentido de se conceder a isenção solicitada pelos organiza-
dores da Segunda Feira lndustriai-Agricula de Belo-Horizonte 

(Muito bem ! Muito bem ! 
O Sr . .A.nnibal Gontijo -Requeiro a V. Excia. Sr. Presidente, 

quando devolver ao governo os papeis referentes á peça que discuti-
mos, os faça acompanhar das respectivas notas taquigraficas. 

O SR. SOCRATES ALVIM- O nobre conselheiro será atendido. 
O SR. SOGRA TES AL VIM - Ninguem mais pedindo a palavra, 

vou encerrar discussão (pausa). Está encerrada. 
Submetido a votos é o parecer aprovado, sendo adotada a se-

guinte. 

Conclusão 

- O Conselho Consultivo é de parecer que se conceda aos organi-
zadores da Segunda Feira-Industrial Agrícola de Belo-Horizonte, os favores 
constante do decreto n. 10.465, de 20 de agosto de 1932. 

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

Ampliação e unificação do serviço telefonico do Estado 
afeto à Companhia Telefonica Brasileira 

(PEÇA N. 200) 

O Sr. Soerates .A.Ivim:-Continúa em discussão a peça n. 200, 
que trata da unificação do serviço telefonico do Estado, afeto á Compa-
nhia Telefonica Brasileira. 

Tem a palavra o relator para emitir seu parecer verbal. 
O Sr . .A.nnibal Gontijo:-Não fala em primeiro lugar o 1.0 re-

visor que pediu vista? 
O SR. SOCRATES ALVIM:-De acôrdo com o Regimento, fala em 

primeiro lugar o relator para emitir seu parecer. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Ia dizer justamente isso: que tendo pe-

dido vista o conselheiro P. Matta Machado, 1.0 revisor, a êle cabia falar 
em primeiro lugar ... 
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O SR. SOCRATES ALVIM:-Perfeitamente; mesmo porque o conse-
lheiro Matta Machado não se opõe ás exigencias regulamentares. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-No momento só tenho a declarar 
que o meu voto é, conforme consta do memorial á cuja leitura procedi 
na sessão passada, isto é, que o contrato deve ser aceito com as modi-
ficações que apresentei a 8 clausulas. · 

O SR. SOCRATES AL VIM:-Tem, pois, a palavra o sr. conselheiro 
P. Matta Machado. 

O Sr. P. Matta Maehado:-Para formarmos juizo seguro e jus-
to sobre o contrato que o governo pretende firmar com a Companhia 
Telefonica Brasileira para ampliação e unificação do serviço de comuni-
cações telefonicas do Estado, devemos considerar previamente: 

1.0
) Verificando o governo do Estado, principalmente durante a re-

volução paulista, 0s graves inconvenientes da falta de comunicação das 
linhas telefonicas do Estado a cargo da Companhia Telefonica Brasileira, 
muitas de cujas ligações são feitas por intermedio de Estados diferentes, 
tomou a iniciativa de entendimantos com aquela Companhia, não só para 
a ampliação de suas linhas a diversos municípios, como para a unifica-
ção e ligação de todas elas; 

2. 0 ) Assim agiu o governo do Estado pela confiança que merecida-
mente conquistou a Companhia Telefonica Brasileira, cujos serviços, é 
de justiça proclamar, tão perfeitos são, quanto o permite a contigencia 
humana. 

Firmadas as duas preliminares, entramos com animo sereno e justo 
na apreciação da minuta do contrato que o sr. Secretario da Agricultura 
submeteu á opinião do Egregio Conselho . 

Relator do parecer sobre ela emitido, o nobre conselheiro, residen-
te em Caéte, com o zelo e proficiencia que todos lhe reconhecem, for-
mulou duvidas e objeções, que não nos parecem razoaveis. Vamos aten-
de-las individualmente, procurando esclarecer as duvidas e mostrar que 
as objeções nfto têm fundamento. 

Concordando com as primeiras clausulas do contrato a se firmar, 
admite o ilustre conselheiro a concessão de privilegio, por vinte e cinco 
anos, mas afirma- «é indispensavel reservar ao Estado uma opção de 
compra de todo serviço ao terminar o prazo do privilegio ". 

Não pudemos descobrir as vantagens dessa exigencia, mas enxer-
gamos logo bem claramente os inconvenientes que a condenam. 

Comprando as linhas telefonicas da concessionaria, que, é de pre-
sumir, daqui a vinte e cinco anos se estendam por todo o territorio mi-
neiro, teria o Estado de empregar vultosa quantia para adquirir um ser-
viço de carater genuinamente particular e que o Estado, sob pena de au-
mentar a sua burocracia ás raias do inverosímil e de explorar um ramo 
inteiramente extranho ás suas funções,teria forçosamente de t rans-
ferir a uma companhia particular. E qual outra poderia melhor desem-
penha-lo que aquela que já tem hoje seus serviços ótimamente organi-
zados ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A' custa de um privilegio. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-... e nesses vinte e cinco anos os 

aperfeiçoará pela experiencia, pelo conhecimento pleno do negocio, pela 
especialização dos seus numerosos empregados, pela ordem, metodô e 
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disciplina, sem os quais não poderia manter uma extensa linha telefoni-
ca pelo vasto territorio do Estado. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Daqui a vinte e cinco anos já se aca-
bou o privilegio, tratar-se-á de uma casa de comercio. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Mas não podemos discutir aqui com o 
pensamento da Companhia; devemos discutir nos termos do contrato. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Mas eu estou autorizado a inter-
pretar os termos do contrato nos seus casos obscuros. Do contrario não 
poderia captar os votos dos meus distintos colegas Seria isso um ab-
surdo. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Esses casos obscuros é que procurei es-
clarecer. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-A clausula está mal redigida. Fica 
consignado que terminado o contrato cái a Companhia no regime co-
mum. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-·Então neste ponto deve haver modifi-
cação da clausula: com opção do Estado para a compra. 

O SR. P. MATTA MACHADO: -- Não concordo com isto. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO -Pergunto sr. Presidente, se a discus-

são deve ser feita no correr do voto do conselheiro Matta Machado, ou 
iniciada depois de terminado o seu discurso. 

O SR ANNIBAL GONTIJO - Vamos primeiramente ouvir o 
orador. 

O SR. JULIO SOARES- V . ex c. acha que ha vantagem em se 
discutir de uma vez tod6 o processo 7 

O SR. P. MATTA MACHADO- Mesmo porque, se houver reque-
rimento em contrario, pedirei o adiamento da discussão, porque teríamos 
que ficar aqui o resto da noite. 

O SR. JULIO SOARES- Então teríamos de repetir novamente a 
discussão, porque em muitos pontos concordamos com v. exc e em ou-
tros, entretanto, podemos divergir . 

O SR . SOCRATES ALVIM-Peço aos nobres conselheiros que não 
interrompam o orador, impedindo-o de prosseguir em seu discurso. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO- Mesmo porque êle conta, apenas, 
com poucos minutos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Mas, em se tratando de assunto de ta-
manha importancia como este, devemos ser mais liberais do que nunca. 
Estou pronto a falar duas horas, discutindo uma clausula, se isso se fizer 
necessario aos interesses do Estado. Não é possível que em 15 minutos 
se discuta um contrato do valor deste . 

O SR. ANNIBAL GONTIJO- Mas, pó de haver prorrogação. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO -- Então, pedirei prorrogação afim de se 

discutir clausula por clausula 
O SR. P. MATTA MACHADO- Continúo a minha exposição. 
Dar opção ao Estado para compra de todo o serviço, mediante ava-

liação, como quer o integro conselheiro, seria crear-lhe despesas, traba-
lhos e dificuldades inuteis; seria suspender os serviços, embaraça-los e 
complica-los até que a nova companhia os regularizasse. 
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Vemos, assim, que a continuação dos serviços telefonicos pela mes-
ma Companhia, findos os vinte e cin~o anos do privilegio, é fato kgico 
que decorre de uma situação natural e por ela se impõe. 

Quanto ao fato de continuar a Companhia a explorar o serviço tele-
fonico do Estado, sem privilegio, não ha objeção a formular, pois, sendo 
êle permanente e imprescindível, cada vez mais, aquela ou outra qual-
quer terá de continua-lo. 

Outra censura, levantada pelo nobre conselheiro, refere-se ao trafe-
go mutuo com as linhas municipais, pois exige êle que se inclua no 
contrato cuma clausula que obrigue a Companhia a conceder a ligação 
em trafego mutuo a toda linha intermunicipal, que, sob fiscalização do 
Estado, obedeça ás mesmas especificações técnicas da Companhia Tele-
fonica Brasileira• . 

Ainda aqui não encontramos razão para a exigencia, pois o trafego 
mutuo depende de um conjunto de circunstancias que só as partes in-
teressadas podem avaliar, agindo livremente consoante aos seus interes-
ses; não é possível, pois, forçar a qualquer das partes a realização de um 
contrato que póde ou não convir aos seus interesses. E' patente que, 
na conjunção destes, o trafego mu uo será forçosamente estabelecido. 

Objeta mais o ilustre relator á clausula setima da minuta, que se re-
fere a taxa a ser paga pelos serviços telefonicos, e ainda ai não tem ra-
zão, porque essa taxa é a mesma adotada pela Companhia Telefonica 
para todas as suas linhas na Capital Federal e nos díversos E tados a 
que serve. Taxa, aliás, modica e variavel segundo a distancia, pois dimi-
nue sensivelmente para um maior percurso. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- A Companhia adota a tarifa diferencial 
por conveniencia momentanea, mas não sendo obrigada por contrato po-
derá modifica-la quando entender. 

O SR. P. MATTA MACHADO- Sendo uniformes as tabelas da 
Companhia para toda sua vasta rêde telefonica, é claro que medicas e 
razoaveis são elas. 

O SR. ISMEL PINHEIRO -O nobre conselheiro tem copia das 
clausulas referentes a este contrato? Tenho muita vontade de exami-
na-las. 

O SR. P. MATTA MACHADO- Digo a v . exc.: Tenho informa-
ções a este respeito e de toda a confiança. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Todos inspiram confiança, entretanto, 
estamos discutindo clausulas de um contrato e não nos devemos afastar 
delas, porquanto temos muita responsabilidade no assunto. 

O SR. P. MATTA MACHADO- Perfeitamente. Mas tenho em vista 
informações de pessoas que me merecem inteira confiança. 

Sobre a clausula nona do contrato a se firmar, o parecer impugna c a 
garantia de um lucro mínimo de 12 °10 ao ano • , e conclue que deve ser 
mantida ca taxa de 9 °10 , estipulada no primitivo contrato ». 

Quanto a esta impugnação, alega a interessada, com bons funda-
mentos, que o lucro liquido de 12 o I o talvez lhe seja inferior ao de 9 ° I 0 , 

pois agora terá ela de concorrer com um e meio por cento da sua renda 
bruta para a Caixa de Aposentados ... 

O SR . ISRAEL PINHEIRO - Isso é descontado do lucro bruto, por-
que o lucro liquido nada tem que vêr com isso. 

8 
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O SR. P. MA TT A MACHADO- .. . e que essa percentagem sobre o 
total da sua renda será maior de 3 ° f o, anulando, assim, o excesso apa-
rente. 

O SR. SOCRA TES ALVIM- Maior do que a diferença de 9 
para 12. 

O SR. P. MATTA MACHADO-A clausula decima concede á Com-
panhia o direito de exigir uma caução ou deposito razoavel de todos 
aquêles que a seu juizo devam garantir préviamente o pagamento das 
contas de serviço. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO ··· V. exc. acha que a Companhia tem o 
direito de escolher quem deva fazer caução ou não? Quem é o honrado 
ou não? 

O SR. P. MATTA MACHADO-Tem completo e absoluto direito. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO -- De escolher que o conselheiro Matta 

Machado deva depositar 100$000 e que o conselheiro Annibal Gontijo 
não precisa ! 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: ·-Mas, a Companhia não vai fazer 
isso. A intenção dela não é essa. 

O SR. lSRAEL PINHEIRO :-Mas, nós não discutimos intenções, 
discutimos o contrato. Porque então não se propõe uma caução geral? 

O SR. ANNIBAL GONTIJO : -Mas o contrato já prevê isso. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :- O conselheiro Annibal está equivo-

cado. 
Não se trata aqui de telefone urbano e sim de ligações intermu-

nicipais. 
O SR. LORETO DE ABREU:- Perfeitamente. Parece que é geral. 
O SR. SOCRA TES AL VlM: -Peço não interromperem a interes-

sante exposição que está sendo feita pelo oraáor. 
O SR. P. MATTA MACHADO: -A Companhia tem todo o direito 

de escolher quem faça caução, porque o povo é quem o diz- confiança 
não se impõe. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Isso em se tratando de empresa par-
ticular e não de empresas que jogam com serviços publicas privilegiados. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- A Companhia como credora precisa 
verificar a possibilidade de seus clientes. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Mas, para satisfazer essa exigen-
cia precisava de ser lavrado um decreto ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : -A Companhia de eletricidade já tem 
decreto identico. Isso é que é exceção. 

O SR. P. MATTA MACHADO-Como confiança não se impõe . • . 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Exija-se de todos. 
O SR. P. MATTA MACHADO:- . .• a Companhia tem todo o di-

reito .. . 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Isso é odioso. 
O SR. P. MA TIA MACHADO:- . . . de exigir caução da pessoa 

que não lhe inspi re confiança. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-E no valor que entender I Inacredi-

tavel! 
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O SR. P. lVlATTA UACHADO :-Está claro que a Companhia não 
vai exigir uma monstruosidade, de vez que ela se esforça em bem des-
empenhar os serviços publicas. 

Com as hipoteses levantadas pelo ilu tre conselheiro seria impossí-
vel fazer-se um contrato. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Deve-se fazer o melhor possível. 
O SR. LO RETO DE ABREU: - E a Companhia precisa de ficar ga-

rantida contra os calotes. 
O SR. P. MATTA MACHADO: -Com essas filigranas é impossível 

se lavrar um contrato. 
Julga o nobre relator do parecer cdesnecessaria a caução, em vista 

do direito concedido á Companhia de negar nova ligação a quem esti-
ver em debito•. 

E nós reputamos mais suave e menos aspero prevenir por modica 
caução o uso dos aparelhos do que dele privar aos assinantes duvi-
dosos. 

Em relação á clausula decimarterceira basta esclarecer que ela con-
signa apenas o auxilio do Estado para que a Companhia obtenha di-
retamente dos interessados ou por meio de desapropriações, os terre-
nos para construção das estações telefonicas, direito de passagens, etc. 

Será puramente graciosa a intervenção do Estado-·peço a atenção 
para este ponto-auxiliando a Companhia com seu prestigio e torça 
moral, pois as despesas com os processos de desapropriação e o preço 
delas serão pagos pela Companhia. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-A clausula não esclarece esse ponto, 
tendo sido justamente uma das duvidas que levantei no meu memorial. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- V. excia. ainda não ouviu o resto 
da minha argumentação. V. excia. me faz lembrar o que disse o conquistador 
das Galias a respeito dos francezes valentes. 

Está implicito na clausula 13.3
, pois auxiliar não quer dizer chamar 

a si a maior obrigação de um negocio. Todavia é conveniente, para se 
evitar duvidas, acrescentar na referida clausula, depois qas palavras c se 
isso se tornar necessario•-as seguintes «Correndo as despesas por con-
ta da Companhia • , e o mais como está. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- O Estado é que irá promover a des-
apropriação e não a Companhia. Mesmo que a Companhia pague tudo, 
ao Estado fica sempre a obrigação de promover a desapropriação. 

Depois essa clausula é clara na lei que regula o assunto : O Estado 
tem o direito de desapropriação mas não pode desapropriar por si 
proprio. 

O SR. P. MATTA MACHADO: - E' erronea a interpretação. O Es-
tado apenas auxilia prestando seu apoio e sua força moral á Compa-
nhia, correndo toda a despesa pur conta dela. 

A clausula decima setima que dá a Companhia o direito de arren-
dar ou transferir a concessão, os seus bens, obrigações e direitos, exi-
ge o relator que seja subordinada á conveniencia da outra parte contra-
tante, isto é, do Estado. 

Não vemos razão que justifique a intervenção do governo em um ato 
puramente comercial, estando ele armado do poder de fiscalização e do 
grande recurso da desapropriação, inerente ao seu imperio, para fisca 
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Iizar, corrigir e remediar quaisquer inconvenientes que os serviços pos~ 
sam apresentar. 

Termina o relator a sua impugnação, achando pequena a caução de 
20:000$000? 

O SR. ISRAEL PI1JHEIRO: - Perfeitamente. 
O SR. LORETO DE ABREU : - V. excia. é pelo deposito de . •• . . . 

50:000$000? 
O SR. ISRAEL PINHNIRO : - De acordo. 
O SR. P. MATTA MACHADO: - Como dizia, o relator achou pe-

quena a caução de 20:000$000 para garantia dos pagamentos das mul-
tas em que a Companhia venha a incorrer. Essa impugnação cái ante 
a clausula vigesima terceira, que manda integrar no prazo de trinta dias, 
contados da data da comunicação oficial, qualquer desconto que a refe--
rida caução possa sofrer com o pagamento das multas. 

Organizada a minu ta do contrato na Secretaria da Agricultura, (por~ 
que o governo do Estado fo i que entrou em conversações com a Com-
panhia mandando chamar o seu diretor e com ele confabulando), sob 
as vistas do respetivo titular, com a assistencia do tecnico, engenheiro 
fiscal dos serviços de eletricidade, era de presumir-se que nela se har-
monizassem os interesses do Estado, do publico e da Companhia e foi ... 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Estando esgotado o tempo regi men-
tal de que dispõe para falar o nobre conselheiro, poderemos conceder 
uma prorrogação de 10 minutos para a conclusão do seu brilhante dis-
curso. 

O SR. P. MATT A MACHADO : - Para eu terminar basta meio mi-
nuto apenas. ' • 

Era de esperar-se, dizia eu, que na minuta de contrato se harmo-
nizassem os interesses do Estado, do publico e da Companhia, e fot, 
de fato, o que se deu e bem se vê com os devidos esclarecimentos e 
a justa interpretação das clausulas do esboço do contrato, 

Assim, pois, é meu parecer que seja ele aprovado. 
(Muito bem ! Muito bem!) 
O S r. Werna Magalhães : -Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES AL VIM:- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. WERNA MAGALHÃES : -Sobre o contrato em questão, que 

constitue uma iniciativa interessante, e util , por isso merecedora de enco~ 
mios, farei pequenas observações que submeto ao juizo do Conselho. 

Refiro-me primeiramente, á clausula 9.a, que dispõe que, durante o 
prazo da concessão, a Companhia terá o direito a um lucro mínimo de 
12 o f 0 , na rêde inter-municipal e inter-urbana, depois de deduzidas todas 
as despesas, inclusive as de depreciação. 

A legislação, em geral e outros países em contratos desta natureza, 
já têm estatuído que as empresas concessionarias de serviços públicos, 
dividam o excesso do lucro com o Estado. E' um preceito salutar que 
é possível seja incorporado á nossa legislação. E a medida justifica-se 
plenamente. Na realidade quem mais lucra é o povo, pois a primeira 
preocupação das empresas, quando não lhes fôr dada auferir lucros ex-
cessivos, será a de reduzir suas tarifas e os contribuintes serão benefi-
ciados. 
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Acresce que a propria Companhia Telefonica no contrato que 
estabeleceu com o Estado, em 1929, isso reconheceu em sua clausula 8.8

, 

fixando as partes contratantes que a concessionaria teria direito a um 
lucro mínimo de 9° f 0 , e , sobrevindo excesso, seria dividido em partes 
iguais entre o Estado e a Companhia. 

Lembro pois a conveniencia da modificação desta clausula, ficando 
a Companhia com o direito ao lucro mínimo anual de 9° /o, como pensa 
o relator e como é do contrato de 1929, e, sempre que o lucro verifica~ 
do seja superior a 12° f 0 , reverta o excesso em beneficio do Estado. 

Será uma compensação justa. Se a Companhia por efeito do con~ 
trato gosa do amparo de uma verdadeira garantia de juros, quando lar-
gamente recompensada pode abrir mão de uma parcela em beneficio 
do Estado que lhe concede o privilegio. 

Na clausula 13.a o governo se obriga a auxiliar a Compa-
nhia a conseguir ou a obter por si proprio, por meio de desapropriação, 
se isto se tornar necessario os terrenos para construção das estações te-
lefonicas, etc. ~ 

A esta clausula deve ser dada uma redação mais clara, mais explíci-
ta, deve fica r bem positivado que todas as despesas de desapropriação , 
se isto tornar-se necessario correrão, exclusivamente, por conta da Com-
panhia. Sobre as demais clausulas do contrato, nada tenho a dizer. 

Coucluindo, voto pela aprovação do contrato com as modificações 
que 'proponho e que se prendem ás clausulas 9.a e u a. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. ls!"ael Pinheiro : -Pela ordem, Sr. Presidente. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Tem a palavra, pela ordem, o nobre 

conselheiro relator. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Proponho, Sr. Presidente, que as 

clausulas impugnadas em meu Memorialal sejam postas em discussão e 
votação cada uma de per si. 

E' aprovado o requerimento. 

Discussão 

PRIVILEGIO 

Clausua V . .. 

Paragrafo unico. A presente concessão é outorgada com 
privilegio pelo prazo de 25 anos, contados da data da assinatura 
do presente contrato. Findo esse praso, a Companhia poderá 
continuar a exploração do serviço nos termos deste contrato, mas 
sem privilegio, mantendo a propriedade, uso e gozo das suas 
linhas, instalações, bens e aparelhos utilizados no mesmo ser~ 
viço". 
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O Sr. Soerates.A.Ivim:-A' Yista do que acaba de ser delibe-
ra~o pela Casa, vai entrar em discussão o paragrafo unico da clausula 
qumta, que é a primeira disposição do contrato impugnado pelo relator. 

O Sr. Israel Pinheiro: - Sr. Presidente, o ilustre Conselheiro 
~r. P. Matt~ Machado entende que desde que o privilegio seja concedido 
a C?mpanhm por ~5 anos, decorr.idos os quais se estabelecerá o regime 
da livre concorrencm, conforme diz S. Excia. não haverá inconveniente 
algu":l em ser mantida a modificação proposta pela Companhia, resalva~ 
da, e bem de ver, a questão de isenção de impostos. Quer dizer 
pelo. V?to de S. Excia., do período final do paragrafo unico seriam' 
s_upnmidas as palavras, «nos termos deste contrato, mas sem privilegio", 
ficando o mesmo período assim redigido: 

_"Findo es.se prazo, a Companhia poderá continuar a explo-
r.açao d.o serv1~0, mantendo a propriedade, uso e gozo das suas 
linhas, mstalaçoes. bens e aparelhos utilizados no mesmo serviço ". q SR. P .. MATTA MACHADO:- Prefeitamente. Será estabelecido 

o reg1me da hvre concorrencia. 
<? SR. ISRAEL PINHEIRO:- Quer dizer a Companhia ficará sujei-

ta a Imposto~, etc. Mas, ~ergunto ao nobre Conselheiro: e a questão 
da taxa maxima que ela pode cobrar, continua 7 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Isso, não faz parte do contrato. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Faz parte, pois não. 

_ O SR. P. MATTA MACHADO :-A taxa estará sujeita a modifica-
çoes constantes. 

O SR. !SR~EL PINHEIRO:- A prevalecer a opinião de V. Excia., 
a Companhia, findos os 25 anos, continuará possuidora de suas linhas 
mas poderá cobrar a taxa que bem entender. ' 

. O SR. ~· MATT.A MACHADO:- Será estabelecido então, como eu 
disse, o regime d~ livre concorr.encia Aliás, nem vale a pena cuidar-
mos ~? q~e se . v~1 . pas~ar daqm a 25 anos pois, a esse tempo, o ho-
me!ll ]a nao existira mms sobre a terra. Em 25 anos os homens já se 
terao matado uns aos outros e o planeta estará girando, deshabitado no 
~~~· ' 

~ SR. ~SRAEL PINH?IRO : - Se, terminados os 25 anos, a Com-
panhi~ contmua na propnedade, uso e gozo das suas linhas, como se 
podera faze.r a outref!l a concessão do mesmo serviço 7 

.o serVIç~ telefomco, por sua propria natureza não é daqueles que 
admitem duahdade de concessões. 

O ~~· ~NNIBAL GONTIJO :-Depois de extinto, o contrato, não ha 
mais pnVIlegw. A Companhia poderá agir da maneira por que bem en-
tender e o governo tarnbem. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Mas porque VV. Excias. não concor-
dam. em que se dê a essa parte do contrato urna redação clara e 
precisa 7 

O SR. AN_NIB:AL GONTIJO :-A re-dação dessa clausula é precisa. 
Qual a converuencm que ha em modifica-la, uma vez que, ve-ncidos os 
25 anos.' se ~stabe~e~e o regime da livre concorrencia e a exploração 
do serviço vm adqumr um carater comercial? 

. O SR. ISRAEL P~NHEIRO:-Ha engano de V. Excia. Não se po-
dera estabelecer o regime da livre concorrencia, uma vez que a Compa-

'l 
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nhia mantenha a propriedade, · 1 o e gozo d.e suas J!nhas. Co~o se 
poderão instalar simultaneamente em Belo-Honzonte, digaJl!os, as linhas 
telefonicas de duas companhias diferentes para a exploraçao do mesmo 
serviço 7 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Uma vez que a Companhia nos sirva 
bem e cobre um preço razoavel, não ha necessidade de se estabelecer 
a concorrencia. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - O artigo 2.0 do decreto 3.961, de 19de 
Julho de 1913, que regula a concessão de linhas telefonicas Ligando muni-
cípios do Estado, estabelece o seguinte: 

"As concessões pelo governo do Estado poderão ser feitas 
com privilegio ou sem este e constituem propriedade perpetua dos 
respectivo~ concessionarios, desde que não gozem de favores pe-
cuniarios do mesmo Estado". 

E' uma disposição claríssima. Se a Companhia goza de isenção de 
impostos, não póde ter concessão perpetua. _ . 

O SR. ANNIBAL GONTlJO: - Nem é perpetua a concessao, po1s o 
contrato é apenas por 25 anos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Se, entretanto, a Companhia, decorri-
dos esses 25 anos continua de posse, uso e gozo de suas linhas. · . . 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :- A esse tempo já se achará o extin-
to o contrato. O SR. P. MATTA MACHADO: ··· O que deseja o nobre Conse-
lheiro residente em Caeté é que o Estado despeça a Companh!a, 9-ue, 
está íazendo o serviço bem feito, que dispõe de longa expenencm e 
de todo o pessoal necessario chamando-se, então, uma outra para co-
meçar de novo. O SR. ANNIBAL GONTIJO -- Terminado o contrato, póde chamar. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Nem mesmo ao cabo dos 25 anos, se 
vencedora a opinião de vossas excias., o Estado poderá chamar . outr~ 
companhia para fazer concorrencia á atual, uma vez que esta co?tinuara 
no uso e gozo das suas linhas, e cobrando os preços que mmto bem 
entender. O SR. JULIO SOARES-O Estado poderá permittir a outra compa-
nhia construir as suas linhas ao lado das da Companhia atual. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-Perfeitamente. Para isso bastará que 
a Companhia Telefonica Brasileira cobre preços exagerados. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Como se poderá fazer o serviço tele-
fonico na m~;sma cidade, simultaneamente com duas companhias 7 Os 
cabos aerios vão se sobrepôr uns aos outros ou correr paralelamente, 
assim como os cabos subterraneos 7 

O SR. LORETO DE ABREU-A clausula é defeituosa, não ha du-
vida. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Porque não estabelecer, portanto, ames-
ma clausula que a Cia. aceitou no contrato relativo a Belo-Hor~zonte 7 
Nesse contrato Iicou estabelecido que, findo o prazo pelo qual fOI a con-
cessão outorgada, o Estado terá o direito de ~pção para compr~ <:!_a rêde 
de Belo-Horizonte pelo preço que á mesma for dado por avaliaçao. 
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A tendencia moderna em se tratando de privilegio, é que este so-
mente ao Estado deva pertencer. Como, entretamo, as nossas condi-
ções administrativas ainda não permitem a P. x , oração diretamente pelo 
Estado desses serviços, é natural que seja ~. ~~: a concessão outorgada 
a empresas particulares sempre, porém, por =-~:-:-: prazo dt;!terminado e 
ficando garantido ao Estado o direito de opção para compra das ins-talações. 

Por sua propria natureza, o privilegio é sempre odioso e não se har-
monisa em absoluto com as tendencias modernas, devendo somente ser 
concedido pof um prazo delimitado. 

Não vejo. pois, por que não se poderá adotar para o caso que va-
mos discutindo a mesma clausula que já foi aceita pela Cia. por o~sião 
do seu contrato celebrado para o serviço telefonico desta Capital e que 
dará ao Estado inteira liberdade de ação ao findar os 25 anos do privi-legio. · 

Em resumo: o conselheiro P. Matta Machado acha, que terminados os 
25 anos, a Cia. poderá continuar no uso e gozo de todas as suas linhas 
instalações, etc., sem favores pecuniarios do Estado. ' 

O SR. SOCRATES ALVIM-Estabelecer-se-á livre concorrencia. E' 
a expressão empregada por s. exc. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Mas não haverá, de fato, essa liv1e con-
correncia, conforme jà deixei perfeitamente evidenciado, porquanto não é 
po::s ivel contratar-se ao mesmo tempo com duas companhias diferentes 
o serviço telefonico de uma só cidade. Isso iria de encontro ás leis 
técnicas relativas ao assunto. 

Eu proponho, portanto, que se mantenha para o caso a mesma clau-
s~tla ~o contrato assina~o pela Cia. em 1929 . A ela será concedido o pri-
vilegiO por 25 anos e, findo esse tempo, o Estado terá opção para com-
pra da rêde. Se, a esse tempo, o Govêrno achar que a Cia. está agin-
do bem, que os preços são razoaveis, manterá ou reformará o contrato. 

A opção de compra, assegurada ao Estado, conforme pensamento do 
conselheiro Matta Machado, não quer dizer que o Estado ficará obrigado 
a explorar diretamente tal serviço. Ele poderá transferi-lo a outra com-
panhia, ou adotar outro sistema, agindo, enfim, conforme lho ditarem as 
conveniencias púb licas do momento. Terá inteira liberdade de ação. 

Daqui a 25 anos quantos habitantes poderá ter Belo-Horizonte? Di-
gamos quinhentos mil. E sendo assim, esse contrato da Telefonica não 
poderá ser na verdade magnífico? 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-Estará extinto. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Ainda uma vez v. exc. atenda para o 

seguinte : a Cia., conforme o desejo de vossas excs., continuará no uso 
e gozo de suas linhas. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-Não ha compromisso. 
O SR. IS~EL PINHEIRO-Como se poderão, repito ainda uma vez, 

colocar duas lmhas telefonicas, pertencendo cada uma delas a uma 
companhia diferente, na mesma cidade? Isso não é possível ; é contra 
todos os preceitos da técnica. 

O SR. P. MATTA MACHADO-O Estado, em qualquer momento poderá desapropriar. ' 
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o SR. ISRAEL PINHEIRO-A desapropriação s6mente poderá ser 
feita por motivo muito pondervso e justifi~ad_o. Poder-se-á f~er um~ 
desapropriação sem motivo de interesse publico de ordem mmto ele 
vada? . _ o SR. ANNIBAL GONTIJO-Se a Cla. nos serve tao bem para que 
fazer a desapropriação? . - c· 

O SR P MATTA MACHADO-Desde que haJa razoes para a . ta. 
· · · - V ficar não continuar, o Govêrno póde fazer ~ des.apropnaçao. amos 

aqui o resto da noite a discutir cousas mutets. . . o SR. ISRAEL PINHEIRO-Não considero cousas mut~Is aguelas 
que dizem respeito a interesses ~cerais do Estad_?, e na dt~cussao das 
mesmas estou pronto a ficar aqm o tempo que for necessa~IO. _ 

O SR. P. MATTA MACHADO-Discutindo co~sas futets, na?. E.u 
sou quasi septuagenario e v. exc. é jovem . Só discuto o que e pra-
tico e util. . 

0 SR. ISRAEL PINHEIRO-Desde que o assunto afete o I~teress.e 
público, é pratico e util, e neste caso se acha aquele qu_e ora e venti-
lado no seio do Conselho. E depois a mocidade ~em, nao raro.' nobres 
e arrojados ideais que, as mais das vezes, converti~os em. realirlade e 
postos em prática, são afinal abraçados pela propna velhtce conserva-
dora e austera. · d 

0 SR. P. MATTA MACHADO-E' mesmo o ver?or da moctda e 
que empresta a V. Ex~. tão vivo _entusiasmo. .AJiás, Isso SOJ?ente ser-
ve para me fazer inveJa... a_m1m e ao ~esemb.argador Loreto. . 

O SR. WERNA MAGALHAES - Mmto obngado a v. exc . (R~-

sos). . · - d 
O SR. JULIO SOARES - O motivo que determmar a rec1s~o _ o 

contrato ao fim de 25 anos poderá dar lugar ta~b~m a_ de~aprop~açao. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - A desapropnaçao nao e med1da d.a 

qual se possa a vontade lanl,lar mão. Que o diga o nobre conselhei-
ro sr. desembargador Lorêto. Se as taxas forem altas,_ ao Govêrno 
será licito desapropriu a Cia. pelo fato de estar a mesma obtendo 
grandes lucros? _ . 

O SR. LORETO DE ABREU -No fundo, parece nao haver ~Iver
gencia entre aqueles que se empenham neste debat_e. O cons.elhetro P~ 
Matta Machado entende que, findos os 25 anos, sera estabelec1~0 o re 
gime de concorrencia; v. exc. entende que o Governo ~eve ficar com 
opção de compra ao termo da concessão. Dá tudo quas~ que, fun~a
mentalmente, na mesma cousa. Seria talvez ~ais c~aro ficar o Gover-
no com a faculdade de resgatar, de chamar a ~I a C1a . . 

O SR. P. MATTA MACHADO-Se o Gover::10 praticasse essa lou-
cura estava doido varrido, mais doido do que os govêrnos da cVelha•. 

O SR. LORETO DE ABREU - Acho que se deve~a tornar. a clau-
sula mais clara. Ficar o Estado com a opção, não eqmvale a dizer que 
êle seja obrigado a fazer isso. Ele não tomará essa medida. um~ v~z 
que não haja conveniencia pública. Agora se houver c<;>nv:emencta pu-
blica, êle poderá -não quero empregar nenhum t:rm.? tecmco-chamar 
a si a Cia. indenizando-a conforme o preço da avahaçao. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Perfeitamente. De modo que meu pa~e
cer é no sentido de ser modificado o paragrafo unico da clausula qmn-
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ta, que deverá .ser redigido de acôrdn r; m a clausula correspondente 
do ~ontrato assmado pela Cia. em 1929, que estabelece o privilegio com 
opçao d_e compra por parte do Estado, mediante avaliação ao termo da 
concessao. 

<? SR. LO RETO DE ABREU:- Parece que a clausula do contrato 
antenor a que v. ~xc. se refere, estabelece o privilegio pelo prazo de 30 
anos. Ora, se a Cm. se contenta com 25, não devemos ir além do que 
ela pede. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: · Far~se~á a modificação nesta parte que 
se refer~ ao prazo e que será de 25 anos, adotando-se quanto ao mais 
a redaçao da ~esma clau.sula . (Muito bem! Muito bem!). 

. -Sem mrus debate, e aprovado o parecer do relator, sendo anun~ 
ciado esta 

Conclusão 

O C0nselho é de parecer que se dê ao paragrafo unico da clausu-
la V a mesma redação da clausula correspondente do contrato assinado 
pela_ Cia. Telefonica Brasileira em 1929, que estabece o privilegio com 
opçao de compra por parte do Estado, mediante avaliação, ao termo da 
con.cessão, modificando-se apenas o prazo do mesmo privilegio, que 
ser a de 25 anos e não de 30 . 

-Submetido a votos a conclusão, é aprovada, contra os votos 
dos srs. P. Matta Machado e Annibal Gontijo. 

A questão do 'trafego mutuo 

. "Çlausula II - E' intenção do presente contrato que a rêde inter-
m~m~Ipal e . o ~erviço da Cia., tanto quanto possível, sejam por am-
phaçoes penodicas estendidos por todo o Estado de Minas-Gerais, den-
tro dos termo~ desta concessão. Para esse fim, a Cia. terá preferencia 
para construçao de linhas inter-municipais e extensão dos seus serviços, 
cabe~do:lhe o direito de ser ouvida sempre que o Govêrno deseje a 
ampyaçao da rêde inter-municipal. Quando o Estado pedir á Cia. a ex-
t~ns~o de sua rêde inter-municipal e seu serviço a determinadas muni-
c~~alidades no Estado que requeiram a construção de linhas não espe-
cificamente mencionadas na clausula I e no "Mapa" referido na clausu-
1~ 111 deste contrato, e não tenha a Cia., dentro de 90 dias após o pe-
dido d? Est.ad_?, achado de sua conveniencia fazer tal construção, a Cia. 
perdera o direito de preferencia para tais linhas e o Estado, a seu Juizo 
concederá livremente a terceiros a sua construção e ·exploração". ' 

O Sr:. Soe.rates Alvün:-Vai entrar agora em discussão a clau-
s~la ~· CUJa modificação é tambem proposta pelo sr. conselheiro Israel 
Pmheuo. 

O S.r. Israel Pinheiro:-Com relação á clausula 11, que se re-
fe~e ao trafego mutuo, já os srs. conselheiros conhecem a minha opi-
n:ao, longame~te esplanada no Memorial que tive a honra de ler na ses-
sao passada, Citando até um caso concreto para melhor ilustrar a minha. 
argumentação. 
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O sr. conselheiro P. Matta M " .. ado pensa não haver necessidade 
desse rafego mutuo. Entretanto, confo rme salie11:tei . e~ meu Mem_?ri.al, 
sinão houver a obrigação do trafeg<> mutuo, .a Cm. ficara com o dueito 
de extender suas linhas para lugares determmados, quando bem o en-
tender. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Quando houver probabilidade de lu-
cro . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Além da parte comercial de lucro que 
terá a Cia.. existem razões de Estado que poderão determinar ao Go~ 
vemo o estabelecimento de linhas telefonicas em certas e determinadas 
zonas. O Estado pode achar necessidade de ligar Curvelo a Belo-Hori-
zonte, não por uma questão de lucro, mas por motivos outros, de natu-
reza econômica, administrativa ou politica. E, entretanto, somente po~ 
derá realizar a medida quando a Cia. bem o entender. 

Eu citei o caso da ligação de Curvelo a Belo-Horizonte e vou repe-
tir. Consultada a Cia. a tal respeito e se esta, abrindo mão da prefere~
cia, responder que não lhe convem a ligação, o _Estado ter~ de constrmr 
por si mesmo ou conceder a outrem ~ explo~açao de~sa lmba. Ora, a 
ligação direta de Curvelo a Belo-Honzonte e economicamente impossí-
vel, dada a impossibilidade de tambem serem explorados os serviços 
municipais intermediarias já em poder da Cia. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-A hipotese é gratuita. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-E' uma hipotese, que se poderá veri-

ficar de um momento para outro. A unica solução seria a ligação a Sete-
Lagôas para, em trafego mutuo com a Cia., s~r al~ançada a Capital. Ora, 
não sendo a Cia. obrigada a conceder essa hgaçao em trafego mutuo ... 

O SR. ANNIBAL GONTUO:-Pelo contrário, ela concede essa liga-
ção . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Qual é a clausula 7 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Uma vez examinada técnicamente a 

conveniencia das ligações telefonicas, estas serão feitas. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Mas a juizo da Cia. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Atendam os srs. Conselheiros para 

o seguinte: pretende-se forçar a Cia. a admitir intrusos na sua réc!_e. 
Peço aos srs. Conselheiros terem a maior consciência no voto que vao 
dar sobre esse ponto. 

O SR. ANNIDAL GONTIJO:-Perfeitamente. Amanhã aparece um 
cavalheiro qualquer, desejando estabelecer uma linha de quinhentos rêis, 
e a Cia. será obrigada a conceder trafego mutuo. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Respondo ao nobre conselheiro com a 
conclusão, que é a seguinte: "Deverá ser incluída no contrato uma clau-
sula que obrigue a Cia. a conceder a ligação em trafego mutuo a toda 
a linha inter-municipal, que sob fiscalinção do Estado obedeça ás mes-
mas especificações técnicas d~ C ia. Telef?nica Bras.i~eira" . . . 

Não será, portanto, uma linha de qumhentos reis. Sera uma lmha com 
as mesmas condições técnicas, o mesmo material, a mesma grossura de 
fios , as mesmas especificações da Cia. Telefo nica Brasileira e ainda mais 
sob a fiscalização diréta do Estado. 

O SR. ANNIBAL GONTUO:-A Cia. perderá, assim, seu privilegio. 
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O SR . ISRAEL PINHEIRO:-Ela não tem privilegio para todo o Esta-
do; ela tem preferencia. 

Se o Estado quizer construir a linha Curvelo-Sete-Lagôas, será · obri-
gado a consultar á Cia. e esta tem 90 dias para dizer se acha ou não de 
sua co~veniencia fazer tal construção. Ora, ela pode achar que não lhe é 
c_onvemente fazer tal serviço porqne a Cia. é mundial, tem ações em va-
nos padrões ouro, e qualquer baque econômico fóra do país influe sobre 
a sua situação. De maneira que, mesmo sendo Curvelo um ótimo centro 
econômico, a diretoria da Cia., no Canadá, pode não permitir a esta o em-
prego de novos capitais ficando, assim, o Estado privado de um serviço 
que talvez considere necessario e imprescindível aos interesses públicos. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Poderá aparecer um outro concurrente. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Mas, se a Cia. não conceder ligação em 

trafeg~ mutuo em Sete-Lagôas, quem irá fazer essa concurrencia? Daí, a 
necessidade de ser a Cia. obrigada a conceder a ligação em trafego mu-
tuo a toda a linha inter-municipal. 

Não colhe o aparte do nobre conselheiro, sr. P. Marta Machado, di-
zendo que vai haver a intromissão de indebitos nos negocies da Cia. 
. . O indebito aí, seria o proprio Estado, porque este é que julgaria 
mdi~pensavel '!- construção de uma linha telefonica, digamos de Belo-
Honzonte _a Pirapora ou ao Espírito-Santo. Ora, a C ia. fará isso? Não, 
porque nao se trata de zonas que apresentem condições economicas 
remu~eradoras da insta_Iação . Entretanto, é de toda conveniencia que 
se deixe ao Estado a liberdade de poder fazer a linha, quando e onde 
bem entender. 

Essa é uma questão importantíssima 'para o Estado, quer sob o 
ponto de vista estrategico e político, como ainda mesmo sob o ponto 
de vista economico. 
. A Cia. jamais consentirá na ligação Sete-Lagas-Curvelo, porque a 

hnha Sete-Lagoas, Curvelo vai ser a chave telefonica do Norte e se a 
Cia . não puder realizar a sua construção, procurará obstá-la assegu-
rando o seu direito para o futuro. ' 

. O SR. P. MATTA 1'1ACHADO :-Estamos argumentando com uma 
h1potese como se já fosse um fato. 

. q S_R: ISI0-E~ PIN~~IRO:- No caso de que nos ocupamos, o cri-
feno JUndi_co nao e. admitir uma hipotese e ver, dentro dessa hipotese, 
o que a Cta. podera fazer? 

O SR. P. MATTA MACHADO:- V. Excia. apresenta como sendo 
um fato a hipotese da Cia. não dar ligação de Curvelo a Sete-Lagoas. 

O SR . ANNIBAL GONTIJO: --Acho que não podemos deixar de 
ser liberais. 
. O. SR. ISRAEL PINHEIRO : - Sou e sempre fui liberal. Nunca fui 
!ntranstgen!e.. Entretanto, não posso deixar de sê-lo quando vejo em 
Jogo, e penchtando, uma questão que eu considero de interesse vital 
para o Estado . 

O SR. ANNIBAL GONTIJO : - Essa Cia. tem nos servido tão bem 1 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Ela póde transferir o seu contrato 

para uma outra. 
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O SR. ANNffiAL GONTUO:- Ela tem facilitado extraordinaria-
mente o comercio. Se amanhã eu quizer falar com o meu viajante no 
Sul de Minas, poderei fazê-lo com a maior facilidade. . . . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Não discuto se a C~a. e boa ou ma. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO : - V. Excía. apenas tem argumentado 

com hipoteses. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Se o contrato ainda não está em exe-

cução com o que haveria de argumentar senão com hipotes~s? Per-
gunto ao nobre Conselheiro, que é negociante: quando S. Exc~a. faz. um 
contrato com outrem, não admitte ou não prevê sempre as peores htpo-
teses, procurando resguardar-se contra os efeitos desa.stro~os q~e elas, 
uma vez realizadas, poderiam ocasionar-lhe ? S. Excia. nao fara certa-
mente hipoteses do que fôr bom ou ótimo, mas do que fôr máu ou 
pessimo. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- O que se procura é impedir o ser-
viço telefonico do Estado. Não é possível que a Cia. se sujeite a essas 
exigencias absurdas . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : -Tenho certeza de que a propria Cia. 
será a primeira a reconhecer a procedencia de minhas observações. 

O SR. P. MATTA MACHADO: - Uma Cia . composta de homens 
praticas aceitar imposições formuladas em hipoteses puramente gratuitas! 
Não é possivei ! Estamos aqui é impedindo que a Cia. extenda as suas 
linhas; estamos aqui é destruindo as aspirações do Estado! . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Trata-se de um assunto VItal para os 
interesses do Estado. E' preciso ter em vista que não fazemos lei só-
mente para hoje e amanhã, mas para 25 anos. 

Quan ·Jo a região do Norte, região economicamente fraca .. . 
O SR. P. MATTA MACHADO:- Em 25 anos o povo todo do Norte 

já se transferiu para a Capital. O Norte será, então, uma região inteira-
mente deshabitada. Lá não haverá mais gente. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Essa é que é uma hipotese absolu-
tamente gratuita. 

O SR. P. MATTA MACHADO :-Hipotese gratuita! Pois se todo 
o mundo foge do interior para vir procurar emprego na Capital! Como 
é que essa hipotese é gratuita? 

O SR . ISRAEL PINHEIRO: - Se V. Excia. quer uma outra hipo-
tese para contrapor a essa sua hipotese inteiramente gratuita, eu direi-
que daqui a 25 anos não haverá mais privilegias no mundo. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Toda a atividade brasileira gira 
em torno do emprego, e o emprego é na cidade, é na Capital. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-O ilustrado conselheiro, sr. P . 
Matta Machado, é de opinião que á Cia. fique livre o direito de 
resolver como entender sobre a conveniencia das ligações em trafego 
mutuo. Divergindo de S. Excia., eu entendo que no contrato se de-
verá estipular claramente a obrigação da Cia. conceder a ligação em 
trafego mutuo a toda a linha inter-municipal. 

O SR. JULIO SOARES: -A Cia. não se recusará a entrar em en-
tendimento com o Governo. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Uma vez que não se ache concretiza-
da em clausula contratual explícita, categoria e insofismavel a obrigação 
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da Cia., esta poderá recusar-se a eü r ·· em qualquer entendimento com 
o Governo. E apélo para o ilusirado d2sembargador Lorêto, afim de 
que nos diga se ficando isso ao criterio da Cia . ela póde ou neto re-
cusar . 

O SR . LO RETO DE ABREU:- Póde recusar. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Temos, portanto, de estipular no con-

trato aquilo a que a Cia. deve ser obrigada, 
O SR. JULIO SOARES : -O entendimento poderá e realizar quan-

do se fundar uma nova empresa para a construção dessas linhas a que 
V. Excia. se refere. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Se não houver a obrigação de tra-
fego mutuo, qual é a empresa que irá construir essa linha de Curvelo 
a Sete-Lagoas 7 Que o diga o sr. conselheiro Werna Magali;Jes, que 
bem conhece essa região. _ 

O SR. W ERNA MAGALHAES :-Ninguem fará isso, estou de acôr-
do. Penso, porém, que no caso de necessidade da construção dessa 
linha, o Governo entrará em acôrdo com a Cia. 

O SR. ISHAEL PINHEIRO:- Mas porque recusam VV. Excias. a 
minha proposta 7 Qual a desvantagem, qual o inconveniente, qual o 
prejuízo poderá ela trazer? 

O SR. JULIO SOARES : -Algum inconveniente ela pode rá trazer, 
porque irá incrementar a formação de pequenas empresas pelo sertão, 
empresas que não oferecerão talvez as condições necessarias de exito 
para o serviço. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- A Cia. tem sempre preferencia para 
a construção de quaisquer linhas. Essa construção sómente será dada 
a outrem, se a Ua. não responder dentro de 90 dias, se acha de sua 
conveniencia fazer tal construção. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- O Governo entrou em entendi-
mento com a Cia. para a construção de linhas telefonicas no Estado. 
Na Secretaria da Agricultura , com a assistencia do respectivo ti tular, 
do Inspetor de Eletricidade, e dos representantes da Cia., foram elabo-
radas, discutidas e ajustadas clausulas tendentes a desenvolver esse ser-
viço em Minas-Gera:s. Entretanto, estamos negando tudo e o contrato 
já se acha desaparecido, de modo que estamos discutindo umn coisa 
inutil. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Entendo que não devemos aprovar 
um contrato sem discuti-lo amplamente e procurar esclarecê-lo em to-
dos os pontos. Não considero, pois, inutil a discussão, como afirma o 
nobre conselheiro. 

Estou convencido de que cumpri o meu dever, e ao terminar sub-
meto á apreciação do conselho a conclusão a que cheguei e que se 
acha assim formulada: 

Conclusão 
Deverá ser incluída no contrato uma clausula que obrigue a Cia. a 

conceder a ligação em trafego mutuo a toda linha interm unicipal, que 
sob fiscalização do Estado, obedeça ás mesmas especificações técnicas 
da Cia. Telefonica Brasileira. 
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-Submetidas a votos a co~ c1usão, é · regeitada, tendo votado a 
favor da mesma os srs . Israel Piih ciro e Lorêto de Abreu. 

O Sr. Isra el P l.nheiro-0 vencido se submete aos vencedo-
res . Isso não impede, porém, que eu afirme convencidamente que com 
a rejeição da minha conclusão acaba o Couselho Consultivo de apro-
var uma clausula perniciosissima ao desenvolvimento da rêde telefo-
nica de Mjnas-Gerais. 

Eu continuo a susteniar que essa clausula representa a afirmação 
peremptoria e inilud'vel de que o Norte do Estado, região ainda em 
formação, só mente possuirá linhas telefonicas no dia em que assim bem o 
entender a atual concessionaria desse serviço em Minas-Gerais . 

Continua a discussão 
o prazo para construção de novas linhas 

O Sr . Is rael Pi»he iro - Ainda, sr. Presidente, na mesma clau-
sula 11 se verifica uma omissão quanto ao prazo. para construç?to que de-
verá ser concedido á Companhia no caso de, valendo-se do seu direito 
de preferencia, resolver construir e explorar a nova linha. 

O SR. ANIBAL GONTIJO-Esse prazo deve ser o mesmo que o 
determinado para a construção de outras linhas . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Devemos então estabelece-lo. Consultei o 
encarregado técnico da Secret.lria da Agricultura e- le respondeu que na 
verdade houve uma omissão a êsse respeito . Ni'ío se fixou êsse prazo 
porque êle pode ser de três mêses ou de três anos. Eu penso, porém 
que seria de desejar-se que na clausula de preferencia fosse especifi-
cado o prazo maximo que terá a Companhia para construir a linha que 
éla se comprometa a realizar. Poderemos, entretanto, deixar isso a 
cargo da administração pública que entrará em entendimento com a 
Companhia no sentido dP ser estabelecida essa fixação. 

O SR. LORETO DE ABREU-Aliás, isso está implicito na minuta 
do contrato, pois, evidentemente deve haver um prazo para a constru-
ção do serviço. Mas não convem que fique apenas implícito, e conside-
ro muito acertada a proposta de v. excia.: o Govêrno deliberar sobre o 
prazo maximo a se estabelecer. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Suponhamos, por exemplo, que se 
resolva construir a linha de Sete-Lagôas a Curvelo, que eu acredito 
não se fará tão cedo. O Governo, nesse caso, poderá estabelecer o 
prazo maximo para a construção, prazo que poderá ser, digamos, de 
um ano. Evidentemente, o Governo entrará em acôrdo com a Compa-
nhia para a fixação do prazo. O essencial, porem, é que esse seja fi-
xado. 

O SR. ANNIBAL GONTU0- 0 contrato não· prevê isso 7 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Não. 
O SR. LORETO DE ABREU-Isso está apenas implícito no contra~ 

to. E' um esclarecimento que se vai fazer. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Parecendo-me util êsse esclarecimento, 

apresento ao Conselho a seguinte 

, 
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Conclusão 

_o Conselho é de pa recer que se acrescente na clausula de prefe-
ren~Ia o prazo dentro do qual a Companhia será obrigada a construir 
as lmhas que por ventura se comprometa a realizar. 

-Submetida a votos, é a coaclusão aprovada unanimemente. 

As taxas 

. cCla_usula VIII-As taxas basicas do serviço intermuni-
Cipal ou mterurbano, dentro do Estado de Minas-Gerais serão 
as que vã_o especificadas abaixo, ou outras que garantam á 
Companhia ~ma remuneração mínima, liquida de 12°/ 0 ao ano 
sobre o cap1tal empregado na rêde interurbana no Estado de 
Minas-G~r~is, de acôrdo com a clausula IX do p resente con-
t!'ato: Su1e1ta a essa condição a taxa basica para o serviço in-
terurbano de~tro _do Estado s:rá d~ trinta réis ($030) por qui-
lometro de hgaçao durante tres mmu tos e proporcionalmente 
pelo t~mp_o que exceder, contando-se sempre minutos iniciados 
como mtem~s, se~do ~ cobrança feita ao assinante do apare-
lho que pedm a hgaçao, salvo combinação em contrario. A taxa 
acima estipulada aplica-se á ligação simples entre o telefone 
que chama e o t_elef~ne ?hamado! ~esde que, porém, para es-
tabelecer uma hgaçao mtermumc1pal ou interurbana tenha a 
companhia de desempenhar serviços especiais que utilizem o 
seu aparelha~ento ou exijam trabalhos de seus empregados 
por tempo maiOr do que das ligações simples entre um tele-
fo~e que chama e um telefone chamado, a Companhia terá di-
r~I~O a uma c~mpensaç~o adicional, por esses serviços espe-
Cial~, a q~al nao P?dera exceder de 50°/0 da taxa da ligação 
pedi~a. F1ca entendido que a taxa mínima estipulada pela Com-
panhia oara comunicações intermunicipais ou interurbanas den-
tro do Estado será de $500 no primeiro caso e de 1$200 no se-
gundo caso por ligação durante três minutos e proporcional-

mente pelo tempo que exceder» . 

. O Sr. Socrates .AI vim-Vai entrar em discussão a clausula VIII 
CUJa modificação é tambem proposta pelo nobre relator. 

O Sr. Israel Pinheit•o-Esta clausula, sr. Presidente estabe-
le~e o _preço de trinta ~éis por quilometro de linha por ligação' durante 
tres mmutos e proporciOnalmente pelo preço que exceder . 
. ~ taxa é de $030, como acabo de dizer, mas a intellção da clausula 
e estipular um~ taxa real de quarenta e cinco réis, com abatimento em 
casos . dete.~mmados. Efetivamente, depois de fixar 0 preço 
de trmta _reiS, a clausula declara que ca taxa acima esti-
pulada aphca-se á ligação simples entre o telefone que chama e 0 tele-
f~n.e cham~do; desde que, porém, para estabelecer uma ligação intermu-
mclp~ ou Inte_r~rbana tenha a companhia de desempenhar serviços es-
peciaiS que uhhzem o seu aparelhamento ou exijam trabalhos de seus 

•) . 
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empregados por tempo maior que o das ligações simples entre um tele-
fone que chama e o telefone chamado, a Companhia terá direito a uma 
compensação adicional por esses serviços especiais, a qual não pode-
rá exceder de 50°/ o da taxa da ligação pedida• . 

Ora, eu entendo que a administração pública deverá verificar qual 
o valor real desta taxa, que não deverá ser maior do que as . outras 
que são cobradas em serviç_?s semelhan~es no Brasil,_ pelas ~versas 
companhias que exploram redes telefomcas. Essas mformaçoes po-
derão ser obtidas facilmente no Rio de Janeiro e em São-Paulo . 

O SR. LORETO DE ABREU-De modo que v. excia. mesmo apro-
va essas taxas desde que não sejam mais elevadas do que aquelas que 
são cobradas em outros pontos? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Perfeitamente. A clausula, porém, tal 
como está redigida, modifica o valor da taxa. 

O SR. ANNIBAL GONTUO-Não existe clausula identica no con-
trato primitivo ? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Isso não é razão para que deixemos de 
modificar o atual. Deve-se aproveitar o que é bom e modificar o que 
não é aceitavel. 

Sendo assim, penso poder formular a seguinte conclusão que sub-
meto á apreciação de meus ilustres colegas: 

Conclusão 

A clausula Vlll deve ser modificada na sua redação de acôrdo 
com seu sentido real, adotando-se uma tax~ que se justifique em vis-
ta das diversas taxas que são cobradas em serviço semelhante no Bra-
sil pelas diversas companhias que exploram rêdes telefonicas, deven-
do a administração pública colher a esse respeito as informações ne-
cessarias. 

-Submetida a votos a conclusão, é rejeitada, tendo votado a fa-
vor da mesma os srs. Israel Pinheiro e Julio Soares. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- E' mais uma clausula que perma-
nece no contrato com uma redação inteiramente capciosa. 

Ordem do dia 

O Sr. Soerates A.lvün-Estando terminada a hora, vou encer-
rar a sessão. Designo para a proxima terça feira a seguinte ordem do 
dia: 

Primeira parte -A regimental. 
Segunda parte- Conclusão da discussão da peça n. 200 (unifica-

ção do serviço telefonico do Estado). 
Discussão da peça n, 201 propriedade das terras cCorrego - Novo•, 

no município de Caratinga. 
Discussão das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem 

enviadas a Secretaria do Conselho com a antecedencia regimental. 
Está encerrada a sessão. 

9 
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122a sessão o rdlnarla, aos 30 de maio de 1933 

PRESIDENTE - Sr. Socrates Aivim. 
SECRETARIO- Sr. Israel Pinheiro. 

Sumario - Ata - Expediente - Inversão da ordem do dia- Parecer final n . 
1.85 (Con~essão de favores a Feira Industrial-Agrícola de Belo-Ho-
nzonte~ ~egunda parte : Reclamação da propriedade das terras do 
Carrego- Novo. - Relatorio e parecer do sr. P.MattaMachado-Conclu-
são Concessão de diarias a Gilberto Xavier de Alcantara-Relatorio e 
parecer do sr. S.ocr!ltes Alv_il?· -Discurso ~o sr . Annibal Gontijo.-Con-
clusão. - Amphaçao e umhcaçao do serviço telefonico do Estado.-
Declaração do sr. Loreto de Abreu. - Discussão.- Cont:lusão-Ordem 
do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Socrates Alvim Is-
rael Pi~heiro, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, W~rna 
Magalhaes e P. Matta Machado, faltando com causa participada o sr. 
Noronha Guarany. 

Abre-se a sessão. 

Ata 

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

~xpediente 

O Sr. Israel Pinheiro - traz ao conhecimento da Casa o s;:}-
guin te expediente : 

Oficio 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 207) 

Secretaria da Agricultura Diretoria GeraL-Inspetoria de Concessões e 
Fiscalização de Contratos. N°. 600. 

Belo-Horizonte, 27 de maio de 1933. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo de Minas. 
. os proc~sso~ da relação inclusa se referem a terras que o Estado 

medm com o mtmto de vende-las em hasta publica. 
Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 dec. n°. 20.348, de 29/ 

8/31, a venda de lotes cujas areas ultrapassem a 100 hectares sem 
previa autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho so,licitar 
desse Cons~lho aquela ~utorização, antes de leva-los a hasta pública. 

Aproveito a oportumdade para apresentar a V. Excia. e a seus dig-
nos colegas, meus protestos de elevada estima e consideração. 

Carlos Luz- Secretario da Agricultura. 

\, # 
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SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

Inspetoria de Concessões e Fiscalização de Contratos 
Relação dos terrenos devolutas a que se refere o oficio n. 600, expedido ao Con-

selho Consultivo em 27 de maio de 1933 

Nomes dos ocu-
pantes Lugar Distrito Município 

João Lopes de Fa-
ria ............... Corg. do Bugre . .. Tabaúna .. . Aimorés . .... . 

Alberto S a s s e n -
bur~. • • • • • ... . . . Corg. S. Antonio Resplendor .. 

Agostmho R o d ri-
gues da Silva .. . Corg. do Bugre .. Tabaúna .... 

Durval C o r r e i a 
» 

Reis. . . . . . . . Corg. Fim do Mun- . . 
do ............. . Indiana ..... Teohlo-Otom .. 

João Pinto Filho . . . Rio Urucú (M. D.) Urucú: ... . .. • • 
Maximiano José da 

Silva . ...... ..... Corg. : Brejauba .. . Indiana .... .. 
Manoel L u i z de 

Souza ..... .. .. . Corg. Pedra de . 
Amolar .... .. . .. Santana .... Manhuassu . . . . 

Herdeiros de Ho-
norio A. Fer . 8 • Rib. Manhuassúsi-

nho. . . . . . . ..... Manhuassú .. » 

A'rea 

1 . 012 . 500,00m2 

1. 044.500,00.112 

1 . 204 . 750,00m2 

4. 905 . 939,13m2 
3 . 528 . 000,00m2 

1 . 405. 250,00m2 

1 . 265.125,00m2 

1 .091 .500,00m2 
Fraga 8t Sobrinho . 

Limitada ...... . . Bôa Esperança ... . Manhuassu .. " .. . 3. 998 . 250,00m2 
Benedito Apolonia 

& Out ........ . . Boachá ..... .. .. - Santo -Este-
vam . . . . Caratinga ..... 

Benevenuto Soares C'Jrg. das Muqui-
de Souza. . . . . . . ranas .......... Travessao . .. Guanhães ... . 

Silvia Soares de 
Souza ......... . Corg. das Muqui· 

ranas (M. E. R. D.) 
!rene, Geralda & 

Out. . . . . . . ..... Ribeirao Preto 

Raimundo Claudi-

» 

S. Pedro dos 
Ferros . .. . Rio-Casca . .. . 

2. 420. 500,00m2 

3 . 125. 000,00m2 

2 .120.500,00m2 

1 . 388 . 500,00m2 

no e Out ......... Alemão .. ......... ilhéus .. ... . S . Domingos 
do Prata . . . . 2 . 277. 250,00m2 

Frederico Müller . . Escura. . . . . . . . ... Villa- M e s -
quita. -- Vila-Mesquita .. 4 .905.000,00m2 

Dr. Ant. 'Teix. de 
Azeredo ..... ... M. E. Rio Doce .... Divino ... . . Virginopolis .. 

Candido jose Du-
que . . . . . . . . . . . . Fa~enda do Depo- . . 

s1to . . ... ... ..... ltanhom1 . . . Itanhom1. .. . 
D. Amelia Bispo .. Km. 412 e 413 da 

B. e M ......... Entre-Folhas 
Olga Soares dos 

Santos .......... Ribeirão Trairas .. Lajão .... . . 

2.140 .500,00m2 

3 .472 .500,00m2 

4. 578. 750,00m2 

2.168 . 750,00m2 

lns~etoria ~e Conces~~es e F~scahzação. de Contrat'!s, 23 de M~w de 1932.-
Benjamm Ferreua, 2.0 oficiaL-VIsto, Washmgton Walfndo do Nascimento, Chefe 
de Secçao.-Visto, Alfredo Lobo, Inspetor. 
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-O officio, com a relação dos terrenos a que se refere, passa a 
constituir a peça n. 207, distribuída aos srs. Lorêto de Abreu Annibal 
Gontijo e \Xlerna Magalhães, respectivamente, relator, 1.0 e 2.0 ;evisores. 

Officio 
Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais-Belo-Horizonte 

27 de maio de 1933. ' 
Exmo. Sr. Secretario do Conselho Consultivo do Estado de Minas-

Gerais. 
Cumpr? o gr~to ~ever de acusar o recebimento do exemplar refe-

rente ao mes de Janeuo do corrente ano,-dos Anais desse Conselho. 
Agradecen~o-vos a gentileza da remessa, tenho o prazer de apre-

sentar-vos as mmhas melhores saudações e reiterar-vos os meus protes-
tos de alta estima e distinta consideração. 

Candido Naves, Diretor Geral do Tesouro. 
-Inteirado. 
Continua o expediente. 

Inversão da ordem do dia 

O Sr. Israel Pinheiro :-solicita a inversão da ordem do dia 
no sentido .de serem discutidas em primeiro logar as peças n. 201, so-
bre e propnedade de terras do cCorrego-Novo», e n. 198, sobre con-
cessão de diarias ao sr. Gilberto Xavier de Alcantara, auxiliar do fiscal 
junto á Companhia de Eletricitlade, ficando para ser discutida em ulti-
mo lugar, por ser mais complexa, a peça n. 200, que se refere ao con-
trato da Companhia Telefonica Brasileira. 

-E' aprovado o requerimento. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. P. Matta Machado -apresenta o seguinte 

Parecer n. 185 

Concessão de favores á Feira Industrial-Aqricola de Belo-Horizonte 
(PEÇA N. 199) 

O Conselho Consultivo, tendo examinado, por solicitação do sr. Se-
c~etario das Fin:nç~s, o reque.riment? e documentos com que os orga-
mzadores da 2. Feira Industnal-Agncola de Belo-Horizonte, pedem a 
concessão dos favores do Decreto n . 10.465, de 20 de agôsto de 1932 
é de parecer que seja deferido, por se tratar de um certamen benefic~ 
á vida agrícola, industrial e comercial do Estado. 

Sala das Sessões do Conselho, 30 de maio de 1933.-P. Mat-
ta Machado, relator. 

O parecer é aprovado, e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 
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Devolva-se o processo, acompanhado do relatorio e parecer, assim 
como das notas taquigráficas ao sr. Secretario das Finanças. 

Segunda parte da ordem do dia 

Reclamação da propriedade das terras do cCorrego-Novo• 

(PEÇA N. 201) 

E' anunciada a discussão da peça n . 201, que trata de uma recla-
mação relativa ao processo de Antonio da Silva Brandão e outros, quan-
to á propriedade das terras do «Carrego-Novo • . 

E' dada a palavra ao relator, sr. conselheiro P. Matta Machado, 
que procede á leitura do seguinte 

Relatorio 

O presente processo já transitou por este Conselho. De paginas 
98 a 100, consta minucioso relatorio que adotamos, por estar, em tudo, 
de acôrdo com as peças dele constantes: e assim o transmito ao sr. con-
selheiro Socrates Alvim, 2.0 revisor. 

P. Matta Machado, relator. 

Parecer 

O Sr. P. Matta Machado :-Sr. Presidente, este processo já 
transitou pelo Conselho e nessa ocasião recebeu minucioso e bem ela-
borado relatorio , feito pelo ex-presidente desta Casa, sr. Pedro Aleixo, 
relatorio minucioso e bastante longo que abrangeu todas as questões 
citadas. Dispenso-me, pois, de fazer a sua repetição, o que seria uma 
redundancia. Trata-se, entretanto, de uma questão interessante, sobre a 
qual vou emitir meu parecer. 

O SR. LO RETO DE ABREU :- Teremos muita satisfação de ouvir o 
parecer de V. Excia. (Apoiados gerais). 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Será mesmo necessario que o relator 
esclareça o Conselho sobre o assunto. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Não ha razões que justifiquem a 
demora na solução da materia submetida ao parecer do Egregio Con-
selho. 

O Govêrno do Estado, com a integral bôa fé da sua austera pro-
bidade, vendeu, como terrenos devolutas, lotes em terras de domínio 
particular. Reclamando o seu direito o proprietario provou-o exube-
rantemente, com documentos que atestam a sua propriedade e posse cen-
tenaria, por si e seus ininterruptos antecessores. Reconheceram-no os 
juizes comissarios de Abre-Campo, prepostos do Govêrno, proclamando 
um deles, o engenheiro Gonçalves Nobrega: «As terras são de domí-
nio particular e isentas de legitimação em virtude da lei n. 601, de 18 
de setembro de 1850 e do dec. n. 1.318, de 30 de janeiro de 1854• . 
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O consultor jurídico da Secretaria da Agricultura, em parecer cons~ 
tante do processo afirma: 

«Dispostos á evidenciação integral dos seus direitos, estendem-se 
os proponentes em minucias de provas, que, todas, corroboram a convic~ 
ção do incontestavel domínio que, sobre o dito imovel, e em continua~ 
ção dos seus antecessores exercem desde 4 de outubro de 1841 ,.. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Quasi cem anos I 
O SR. P. MATT A MACHADO :-Mais adiante acrescenta: 
«O Egregio Tribunal da Relação deu ganho de causa aos propo~ 

nentes (os proprietarios das terras), reconhecendo que o promovente do 
registro Torrens, tendo comprado ao Estado os terrenos que pretendia 
inscrever, havia-os adquirido a non domino. 

O proprio Tribunal da Relação reconheceu que eles compraram ter~ 
renos e quem lhes vendeu não podia vender porque não tinha sobre eles 
o domínio. 

O SR. LO RETO DE ABREU :-Tinha a posse. 
O SR. P. MATTA MACHADO :-E continua o mesmo Consultor 

Jurídico: 
«São, pois, concludentes as provas que do seu dominio sobre o imo~ 

vel oferecem os proponentes, sendo irrecusavel que, de par com o in~ 
terêsse do proprio Estado, encerra fomento de justiça a sua pretensão• . 

E' o Estado quem confessa. 
-Não se cogita de litígio com oEstado, mas sim de uma ques-

tão de fato, cujo prolongamento tende adegenerar em contenção judicil, 
na qual todas as premissas d,e direitosão contra o Estado, aceitando o 
entendimento que lhe é proposto, interpretar-se-á, em suma, como 
gesto de quem, reconhecendo que lhenão pertence determinada coisa, 
renuncia a detenção da rr.esma e a devolve ao respectivo dono, não só 
por probidade e obedecendo a preceito de direito natural , como 
tambem para subtrair-se á consequência de ser compelido judicial~ 

mente a e sa restituição. 
E' completo o parecer do sr. Consultor Jurídico. 
O SR. LORETO DE ABREU :-A' favor dos reclamantes. 
O SR. P. MATTA MACHAD0:-0 entendimento a que se refereo 

Consultor J uridico da Secretaria da Agricultura consiste na proposta ami-
ga do proprietario que facilita combinações e acôrdos com o Govêrno do 
Estado, a bem da conservação dos ocupantes nos lotes vendidos em bôa 
fé. Para realizar esse acôrdo o Sr. Secretario da Agricultura subme-
teu o processo ao conhecimento do antigo Conselho Consultivo, e este, 
em sessão de sete de abril de 1932, emitiu seu parecer concluindo pela 
seguinte forma : 

«Assim sendo, o Conselho, embora reconhecendo que se justifica um 
acôrdo no caso em apreço, sugere ao Govêrno que continue em relações 
com os interessados até encontrar uma fórmula satisfatoria para o acôr~ 
do, fórmula esta, a respeito da qual se manifestará oportunamente o 
Conselho » 

O SR. SOCRATES ALVIM :-Creio ter lido no processo que a par~ 
te citou dois lotes que aceitaria em troca dos terrenos que o Estado in~ 
debitamente vendera. 
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o SR. P.· MATTA MACHADO - Voltou assim o processo~ Se_creta~ 
ria e retoma agora a este Conselho com a proposta do propnetano das 
terras para o acôrdo com o Govêrno do Estado, proposta que o . Advo~ 
gado Geral, em seu parecer a f~s. 1_17, ju~ga que «deve se~ a~etta Apor 
ser evidentemente vantajosa•. E , pms, mats que te.mp.o de hqmdar esse 
negocio em que uma das par.tes reconhece que pre]ud.tco~ a outra, ven: 
dendo 0 que lhe não pertencm, e em que a ~art~ pre]udtcada. prova c~ 
piosamente, seu direito e reco~hecendo a. boa fe d~ contrano, pronti~ 
fica-se a não incomodar os ocupantes dos wtes vendidos. . . 

A fórmula do acôrdo deverá, pois, ficar ao prudente arbitno das 
partes. 

E' este o meu parecer. 
(Muito bem I Muito bem I) _ . 
-Em discussão o parecer e nao havendo quem tome a palavra, e o 

mesmo submetido a votos e aprovado. 
O Sr. Soerates .A.Ivim- A conclusão será ~ proposta pelo sr. 

conselheiro P. Matta Machado, que é sintética e precisa e que se acha 
assim formulada : 

Conclusão 

A fórmula do acôrdo deverá ficar ao arbítrio prudente das partes. 
Submetida a votos, é esta conclusão aprovada. 
-Devolva-se o processso ao relator para redigir o parecer final. 

Concessão de diar ias a Gi lberto Xavier d e Alcantara 

(PEÇA N. 198) 

E' anunciada a discussão da peça n. 198, relati~amet;lte a um r~~ 
querimento em que Gilbe.r!o Xavi~r d~ Al~an~ara, f~ncionano ?a Prefei-
tura, designado para auxiliar da fiscahzaçao ]Unto a q_ompanhia Força e 
Luz, pede lhe sejam concedidas diarias para locomoçao. . . 

O Sr. Soerates .A.Ivim, relator do processo, procede a lettura 
do seguinte 

Relato rio 

A peça n. 198 abre-se com o oficio n. 37,. de 3 de f!1aÍO corrente, 
em que o sr. Secretario da Prefeitura de Belo-Honzonte en"?a ao sr. ~re~ 
sidente do Conselho Consultivo, por ordem do sr. Prefe1to da Capital, 
para que a respeito se pronuncie o Conselho,:-o pr~ce~so no qual o sr. 
Gilberto Xavier de Alcantara pede a concessao de dJa~Ias para .~cor.rer a 
despesas de locomoção no exercici? das fu n9ões ?e Ftscal Awohar Junto 
da Companhia Força e Luz de Mmas-Gerais . A fl . 1 do proces_so en~ 
contra-se a petição do alml'do funcionado, na gual o sr. Prefe~to, em 
despacho, mandou fo sse ouvido a respeito o sr. fi cal , ch_efe d_? d1to ~er~ 
viço. A's fls. 2 e 3 consta a informação favoravel do fut;lcionano ?uVId?. 
Nessa informação se declara que a mesrr;.3 verba pedtda devera servir 
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tambem para ocorrer á locomoção do dito fiscal chefe, que não dispõe 
de recursos para êsse fim. Outros informes são, igualmente, prestados 
sobre o serviço aféto ao sr. fiscal auxiliar, serviço de natureza externa, 
obrigando o funcionaria a locomover-se no perímetro da Capital e mes-
mo em zonas suburbanas desservidas de bondes. Informa-se ainda que 
outrora o fiscal chefe dispunha de um automovel oficial para sua con_du-
ção. Foram depois suprimidos êsses automoveis, ficando os_ eng~nheuos 
com «Uma verba para locomoção •, verba que, entretanto, nao fm conce-
dida ao enaenheiro fiscal da Companhia Força e Luz. De posse desses 
esclarecim;ntos, mandou o sr. Prefeito que a Diretoria da Despesa in-
formasse qual a importancia da quota depositada pela Companhia Força 
e Luz para o serviço de Fiscalização, e como está sendo empregada essa 
verba. Consta, a seguir, a informação da Diretoria da Despesa de que_ a 
quota de fiscalização é de rs. 24:000$000 por ano, paga pela Companhia 
em prestações semestrais adiantadas de rs. 12:000$000. E' que ess<:t ver-
ba é aplicada do seguinte modo: 1:666$666 ao pagamento do~ ~encin:en
tos do sr. fiscal chefe, e 333$333 ao pagamento da sua auxiliar. Ve-se 
que não sobram recursos para ocorrer á despesa resultante da pretensão 
do sr. fiscal auxiliar, aliás justa, segundo se verifica das informações 
constantes do processo. De acôrdo com o Dec. 9.203, de 4 de novembro 
de 1929, pelo qual passou o Estado á Prefeitura da Capital o encargo da 
Fiscalização da Companhia Força e Luz de Minas-Gerais (sem vantagens 
materiais diretas para a Prefeitura) e da Companhia Telefonica, tem si~o 
esse serviço custeado pela verba de Fiscalização paga pela Companhta 
Forç:t e Luz, verba que, entretanto, não é suficiente, conforme se depreen-
de do processo em apreço, ~stando a Pre!eitura obrigada a con~ribuir 
com um reforço de 12:000$000 anuais, a quanto montam os vencimen-
tos do funcionario posto á disposição do serviço de fiscalização da Com-
panhia Força e Luz, desde janeiro do corrente ano. 

Acontece ainda que a Prefeitura não dispõe, provavelmente, de re-
cursos orçamentarios para atender ao pagamento das diarias pedidas, que 
correspondem a 450$000 por mês,_ ou 3:150$000 em 7 meses. 

Assim relatada a peça, passo-a ao 1.0 revisor, sr. conselheiro Noro-
nha Guarauy. 

Belo-Horizonte, 12-5-933.-Socrates .Alvim, relator. 

Parecer 

O Sr. Socrates Alvlm- Em uma das sessões anteriores , a Casa, 
por proposta minha, concordou em que se solicitasse da Prefeitura ~nf~n
mações sobre a existencia de recursos suficientes para pagar as d1anas 
pedidas, diarias de que trata o processo que discutimos. 

O sr. Prefeito mandou responder informando que possivelmente exis-
tirão sobras na verba «eventuais •. De modo que passo a dar o meu pa-
recer. 

O processo constante da peça que acabo de relatar, aprese~t~ certa 
complexidade. Peço venia ao Conselho para remontar, na expostçao do 
meu parecer, á genese da questão, que é a seguinte: 
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Outrora os serviços de viação, força e luz da Capital do Estado eram 
feito s por uma empresa particular, arrendataria das respectivas instala-
ções. O serviço telefonico pertencia á propria municipalidade, que o ex-
plorava diretamente. Tendo o Estado encampado a concessão da refe-
rida empresa de força e luz e nesse serviço invertido vultosos capitais, 
resolveu vender as instalações e a concessão á atual Cia. Força e Luz 
de Minas-Gerais, ficando esta obrigada ao pagamento de uma ~erba_ de 
24:000$000 anuais, recolhida ao Tesouro em prestações semestrais adi~n
tadas, de 12:000$000, verba destinada a ocorrer ás despesas com a fis-
calização oficial dos serviços de viação, força e luz da Capital. Como o 
serviço telefonico necessitasse tambem de radicais e dispendiosos melho-
ramentos, deliberou o Estado vendê-lo á Cia. Telefonica Brasileira, que 
o explora atualmente. Pelo decreto n. 9.023, de 4 de novembro de 1929, 
passou o Estado á Prefeitura de Belo-Horizonte, o encargo da fiscaliza-
ção da Cia. Força e Luz de Minas-Gerais e da Cia. Telefonica, c~mcor
dando posteriormente em que a Cia. Força e Luz fizesse á Prefeitura o 
pagamento da quota de fiscalização acima referida. Ficou assim _a Pre-
feitura da Capital, além de privada da renda que auferia do serviÇO t~
lefonico, obrigada á fiscalização das duas empresas mencionada~, se~
ço que é feito, naturalmente, em nome do Estado. A "·erba de _fis~aliz~
ção acima citada, que em 1929 parecia sedutora, mostra-se hoJe msufi-
ciente, estando a Prefeitura obrigada a um dispendio de 12:000$000 
anuais, a quanto montam os vencimentos do funcionaria designado em 
janeiro do corrente ano para auxiliar o referido serviço de fiscalização da 
Cia. Força e Luz e Cia. Telefonica. 

Verificada a insuficiencia da verba destinada á fiscalização em apre-
ço e sabido que, cada dia, mais se acentuará essa insuficiencia, a quem 
deverá caber o onus de completar a referida verba? Ao Estado_? A' Pre-
feitura? A's Cias. Força e Luz e Telefonica? No meu desautonzado ~o
tender, de leigo em materia de direito, a fiscalização de contratos bila-
terais, como aqueles de que me ocupo, deve correr por conta das partes 
contratantes, salvo a hipotese de acôrdo diréto entre estas, estab~lecen
do regime diverso. No caso em apreço, essa fiscalizacão aprov~Ita, de 
um lado, ao Governo e ao publico, interessados na bôa execuçao dos 
serviços de viação urbana, força, luz e telefone, e aproveit~, de out_ro 
lado, ás propria empresas, que podem sofrer, pela falta de ngorosa ft~
calização, serios prejuízos, em consequencia de indenizações por aci-
dentes pessoais, ocasionados pela queda de postes em mau estado, des-
carrilamentos de bondes, etc. 

Assim sendo, acho, que o sr. Chefe do Executivo Mu~1icipal anda-
ria acertado se de acôrdo com o Govêrno do Estado, reahzasse enten-
dimento com ~ Cia. Força e Luz e Cia. Telefonica Brasile~ra, afim de 
combinarem sobre uma cooperação mais perfeita desses mteressados 
na fiscalização de tais serviços. 

Como porém, julga conveniente darmos solução imediata ao pedido 
constante da petição de fls. 1, do processo que constitue a peça n. 198, 
e estamos já informados pela Diretoria da Despesa da Prefe1tura sobre a 
possibilidade de ser a despesa referente ao processo compatível com os !e-
cursos da verba- Eventuais - sou de parecer que o Conselho autonze 
a concessão das diarias pedidas pelo sr. Gilberto Xavier de Alcantara, 
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dentro dos recursos dessa ou de outras verbas que comportarem a peque-
na despesa em apreço. 

(Muito bem! Muito bem. 
-Em discussão o parecer. 
O Sr . .A.nnlbal Gontljo- Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM: -Tem a palavra o sr. conselheiro Anni-

bal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO: - Sr. Presidente, o art. 10, do Codigo 

dos Interventores, em sua letra «C", declara que é vedado aos interven-
tores federais , como aos prefeitos municipais, sem prévia audiencia do 
respectivo Conselho Consultivo «Criar cargo ou emprego, ou aumen-
tar vencimentos: desde que acarrete aumento de despesa total de 
pessoal na repartição ou serviço respectivo ". 

Como V. Excia. sabe, tem sido enviados ao Conselho diversos pedi-
dos igua.is áquele de que ora nos ocupamos. 

Não ha muito, transitou pela Casa um processo, de que foi relator 
o sr. conselheiro Lorêto de Abreu, e no qual pleiteavam aumento de 
vencimentos três funcionarias da Prefeitura, que, entretanto, não conse-
guiram ver deferida a sua pretensão. 

Assim sendo, acho prudente e logico, recusarmos igualmente o pe-
dido que ora nos é feito. · 

O SR. SOCRATES ALVIM: -Pondero a V. Excia. que não se trata 
de aumer.to de vencimentos; e sim, apenas, de verbas para locomoção 
do funcionariü , afim de que êle po!isa exercer as novas funções a seu 
cargo . · 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- Isso importa, afinal em aumento de 
vencimentos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -- Distingo. 
O SR. LORETO DE ABREU: -0 nobre relator não declarou que 

ha dois funcionados designados para esse serviço? 
O SR. SOCRATES ALVIM- Um fiscal só não é suficiente para todos 

os serviços. As rêdes, telefonicas e de bondes têm se tornado maiores, 
de maneira que o fiscal existente em começo não pode dar conta de 
todo o trabalhoq que é feito de dia e de noite. Então, o sr. Prefeito re-
solveu designar para auxiliar a esse fiscal-chefe um funcionaria da des-
}Jesa, chefe de secção, que ganha 1:000$000 por mês. Mas esse fun-
cionaria, que é o sr. Gilberto de Alcantara, alega que não póde fazer 
o serviço a pé, porque a cidade é muito extensa. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: -E para isso quer um aumento de 
vencimentos. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - Quer verbas, como têm os demais en-
genheiros da Prefeitura; verba especial de 15$000, e dia rias corridas, 
ou 450$000 por mês. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- E isso em substituição ao direito de 
ter automovel 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Ir::;o não é, evidentemente, aumento de 
vencimentos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Perfei amente. Corresponde a Prefeitu-
ra pôr á disposição do funcionaria um automovel. 
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O SR. ANNffiAL GONTIJO:- Os precedentes do Conselho são 
evidentemente contrarias á pretensão do requerente. Em todo ? caso, 
como as diarias sómente serão concedidas pela verba «Eventurus " .. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E desde que haja sobras ... 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:- ... ou, outra qualquer, desde que 

haja sobras poderemos deixar o caso ao criterio do sr. Prefeito. 
O SR. 'rsRAEL PINHEIRO:- O parecer do Prefeito é favoravel? 
O SR. SOCRATES ALVIM:- O funcionaria deu informação ao Pre-

feito que a remeteu ao Conselho e essa informação é de que a verba 
«Eventuais • póde comportar a despesa. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -O Prefeito não emitiu opinião? 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Não emitiu. 
O SR. ANNffiAL GONTIJO: - Nessas condições, lembraria ao no-

bre relator acrescentar no parecer estas palavras: ca juizo do sr. Pre-
feito ». . . _ A 

SR. SOCRA TES AL VIM:- Não me ocorreu essa 1dea, senao te-la-
ia adotado desde inicio. Atenderei ao ilustre colega, com prazer. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: - São estas as considerações que tinha 
a fazer sobre a peça em debate. 

(Muito bem! Muito bem!) . 
Não havendo mais quem peça a palavra e o parecer posto a votos 

e aprovado, adotando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que se autorize a concessão das diarias 

pedidas pelo sr. Gilberto Xavier de Alcantara, a par~r da data da de-
signação, e dentro dos recursos da verba- Eventua~s ~ou de outras 
que comportarem a pequena despesa em apreço, a JUlZO do sr. Pre-
feito. 

-Volta o processo ao relator, para redação do parecer definitivo. 

Ampliação e unificação do Serviço Telefonico do Esta-
do aféto a' Companhia Telefonica Brasileira 

(PEÇA N. 200) 

O Sr. Socrates .A.lvlm- Vai continuar a discussão da peça 
n. 200, que trata da unificação do serviço telefonico do Estado, aféto 
á Cia. Telefonica Brasileira. 

Declaração 
O Sr . Loreto de Abreu:- Pela ordem, sr. Presidente. 
O SR. SOCRATES ALVIM: -Tem a palavra, pela ordem, o sr. con-

selheiro Lorêto de Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU:- Sr Presidente, antes de se passar 

a discussão da peça n. JOO, pediria licença para fazer uma declaração, 
afim de deixar bem esclarecido meu pensamento quanto a uma das 
clausulas do contrato, examinadas pelo Conselho na sessão anterior. 
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Eu me refiro á clausula quinta, paragrafo unico, que se refere ao privi-
legio outorgado à Cia. Telefonica Brasileira. 

O Conselho se lembra de que o sr. Relator estava em divergencia 
com o sr. 1.0 Revisor, quanto a esta clausula do contrato. Procurando 
estalecer uma conciliação entre S. S. Excias., eu, em aparte, fiz ver que 
não existia uma divergencia fundamental entre ambos ... 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Das notas taquigraficas, à cuja 
revisão procedi, consta essa declaração de V. Excia. 

O SR · LO RETO DE ABREU: - . . . e declarei que concordaria com 
alguma limitação que se estabelecesse no caso, em relação mesmo ao 
termo do privilegio, ficando o Estado com a opção de venda, confor-
me a opinião do relator . 

Não era, como não sou, irredutível na minha opinião, e, ao sair 
daqui, examinando a nossa legislação, verifiquei que, uma vez termi-
nado o tempo do privilegio, haveria efetivamente um regime comum 
de Uvre concurrencia e poderia o Estado fazer a desapropriação. Tal-
vez até o Estado fique mais garantido ressalvando para si o direito de 
desapropriação por utilidade publica, conforme está no Regulamento . .. . 
1.018, de 1897, art. 235, «in-fine • , que ressalva, como devia ressalvar, o 
«direito de desapropriação por utilidade publica que tem o Estado ». 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Está no imperio do Estado. 
O SR. LO RETO DE ABREU- Aliás, sabemos que o direito de de-

sapropriação por utilidade publica pertence não só às camaras munici-
pais como ao Estado, que poderia exercer desde logo tal direito, fican-
do, portanto, talvez mais garantido com esta clausula, não prejudicial, 
por sua vez, á Companhia. Entretanto, pão faço questão que éla preva-
leça. O que eu desejo é apenas fazer esta declaração, que ficará como 
uma sugestão para que o contrato, voltando ao Governo, possa este, 
juntamente com a Cia ·, estudar e examinar de novo o assunto, ado-
tando-se, afinal, a disposição que for mais consentanea com os interes-
ses publicas e os da Companhia . De sorte que mantenho o meu voto 
anterior, de acôrdo com o sr . Relator, mas, sempre com esta restrição. 
(Muito bem! Muito bem! 

O SR. SOCRATES ALVIM: -Tratando-se de uma declaração, de-
verá ela fazer parte da ata. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Eu poderia fazer algumas observações 
com o objetivo de melhor esclarecer o assunto, mas, uma vez que se 
trata sómente de uma declaração, não considero isso necessario. 

O SR. LORETO DE ABREU;- Os esclarecimentos do sr. Conse-
lheiro são sempre uteis, porquanto constarão das notas taquigraficas e 
estas poderão ser enviadas ao Governo. 

O SR ISRAEL PINHEIRO:- Acharia mais conveniente a clausula 
de opção, que, aliás, foi aceita pela Cia., em contrato anterior, e bem ní-
tida, bem clara. E' este o meu ponto de vista, que já foi vencedor. 

Discussão 
A GARANTIA DE UM LUCRO LIQUIDO ANUAL 

Clausula IX- Durante o prazo desta concessão a Compa-
nhia terá o direito a um lucro liquido mínimo anual de 12?1 o 
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sobre o capital empregado na rêde intermunicipal e interurbana 
do Estado de Minas-Gerais depois de deduzidas todas as despe-
sas, inclusive as de depreciação. No caso da renda. annual do 
serviço intermunicipal e interurbano, uma vez deduzidas todas 
as despesas, inclusive a depreciação, não apresentar lucro de 12° I o• 
a Companhia poderá, mediante simples aviso, aumentar os pre-
ços de seus serviços, afim de que a dita renda alcance a taxa 
acima especificada. 

§ 1. o - A determinação do custo do serviço para fixação 
das respectivas taxas, será feita pelo processo adaptado. pela 
Interstate Comerce Comission dos Estados Unidos da Amenca do 
Norte, processo êsse já aceito e adotado pelo Estado e pela qom-
panhia no co!'ltrato assinado ent.re as partes em 12 de abnl de 
1929. 

§ 2.0
• As taxas de depreciação a serem adotadas serão as 

mesmas usadas pela Interstate Commerce Commission dos Estados 
Unidos da America do Norte. 

§ 3.0
.- A veriíicação da conformidade das tabelas e ta-

xas da Interstate Commerce Commission será feita de comum acôr-
do pelas partes contratantes ". 

O Sr. Soerates Alvlm-Vai ser submetida á discussão a clau-
sula IX. Tem· a palavra o sr. conselheiro Israel Pinheiro, relator. 

O Sr. Israel Pinheiro - A proposito dessa clausula assim me 
externei no Memorial que apresentei ao Conselho: 

«Estabelece essa clausula a garantia de um lucro mini mo de 
120 [

0 ao ano - lucro liquido depois de desco1_1t~~as to~as as 
despesas calculadas de accôrdo com. tab_ellas officmis ame~1canas. 
Essa garantia se faz mediante autonzaçao da Companhia au-
mentar as suas taxas desde que não seja alcançado esse lucro 
minimo. Pode-se considerar como uma verdadeira garantia de 
juros, porque sendo uma concessão privilegiada, . o auJ?ento. de 
preço corresponderá a um pagamento em espec1e obngatono. 

No primeiro contrato com o Estado essa mesma Compa-
nnhia aceitou a garantia de 9° I o e com a diyisão do lucro e?'~e
dente, o que é muito mais razoavel. Postenorm~nte a. _admims-
tração estadual em cambinação com a Companhia modificou esta 
clausula como já mostrei, abrindo mão do lucro excedente, mas 
conseguindo em compensação 50 telefones gratuitos, retirando 
dessa garantia a linha interurbana e limitando o preço de Belo-
Horizonte ao preço do Rio ". 

Quer dizer a garantia de 9° I 0 passou a ser unicamente para a linha 
local de Belo-Horizonte. A Unha interurbana passará agora a gosar da 
vantagem de 12° f 0 conforme o novo contrato. Eu continuava em 
meu memorial: 

«Assim, está demonstrado que a Companhia para ficar de-
sobrigada da clausula que determinava a divisão do lucro exce-
dente abriu mão de vantagens não pequenas". 

; 
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A propria Companhia reconheceu, portanto, que a divisão do lucro 

excedente é uma vantagem e que há possibilidade de haver esse lucro 
excedente, porque se não houvesse essa possibilidade, a companhia não 
abriria mão de taes vantagens. 

A Companhia tinha 9° I o com a metade do lucro excedente e agora 
quer 12°10 sem divisão desse lucro. Eu, então, conclui, que deveria ser 
mantida, no maximo, a taxa de 9°10 • O primeiro revisor, sr. Conse~ 
lheiro P . Matta Machado, opinou pela taxa de 12°10 , de acôrdo com a 
proposta da Companhia; o 2. 0 revisor, sr. Conselheiro Werna Maga~ 
lhães, lembrou uma variante qual a de manter~se a taxa de go I o e sem~ 
pre que o lucro liquido verificado seja superior a 12° I 0 , reverter o exces~ 
so em Beneficio do Estado. 

Atualmente, as conclusões propostas ao Conselho são as se~ 
guintes: a do relator- manter-se a taxa de 9° I 0 , sem lucro excedente; 
a do sr. 1.0 revisor - estabelecer~se a taxa de 12°10 ; a do sr. 2.0 revisor 
...._estabelecer-se 9. 010 como taxa minima e 12°lo como taxa maxima. 

Baseado nas discussões que aqui se tem travado em torno do as-
sunto e estudando mesmo as razões que levaram o conselheiro Werna 
Magalhães a opinar pela determinação não só do mínimo como do ma~ 
ximo, eu me inclinei pela sua proposta e adoto integralmente a sua opi-
nião. A taxa maxima de 12° I 0 é razoabilíssima e penso que sobre a 
mesma não poderá haver discussão . 

O SR. JULIO SOARES - Em face dos melhoramentos e reformas 
que pretende inaugurar a Companhia, entendo que o lucro mínimo de 
10° I o seria o mais ra:~.oavel, limitado, poré,m, o maximo a 12° I o· 

O SR. LO RETO DE ABREU - O mínimo seria de 10"1 o e o ma~ 
ximo poderia ser de 15°lo· 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - 15°10 acho excessivo. 
O SR. LO RETO DE ABREU:- Em face da lei da usura em nosso 

pais, que estabeleceu 10°10 para as hipotecas urbanas e 8°lo para as 
hipotecas rurais, donde a média de 9° I 0 , o criterio proposto por v. excia. 
estaria mais ou menos de acôrdo com tal medida se se tratasse de em-
prestimos, mas não em se tratando de negocias, como sabe muito bem 
v. excia., que é homem pratico e industrial. V. Excia. não quereria 
talvez que se estabelecesse o mínimo para sua industria. 

Uma industria tem altos e baixos. Ha períodos de fraqueza da in-
dustria e ha períodos de prosperídade, de modo que as rendas ás vezes 
são maiores, e o homem tendo naturalmente ambições ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Que são elementos de progresso. 
O SR. LO RETO DE ABREU-. . . que são elementos de progresso, 

não convem estabelecer-se um maximo reduzido para uma industria, 
principalmente como essa de que se trata, que precisa prosperar. Então, 
eu proporia que, em vez de se limitar tanto, como parece que se limita 
em relação ao maximo, se extendesse um pouco mais esse maximo; e 
fossemos a 15°10 • 

O SR. IRAEL PINHEIRO:-Nesse caso a divisão do lucro exceden-
te seria ainda mais razoavel. 

O SR. LORETO DE ABREU:-A Companhia empregaria tudo que 
excedesse ao maximo em melhoramentos da linha. 
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O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 melhoramento é computado como 
lucro. 

O SR. LORETO DE ABREU-Não. O Estado é socio, em lucros, 
da Companhia Inglêsa, mas nunca percebeu um vintem, porque a Com-
panhia trata de empregar todo o lucro em melhoramentos da linha. Essa, 
a informação que tenho. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-A Companhia poderá reduzir as 
suas taxas de telefones, etc., em beneficio dos contribuintes. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Em relação ao mínimo, devemos ser 
um pouco mais liberais, estabelecendo-se os 10°10 , como propõe o sr. 
conselheiro Julio Soares. afim de procurarmos atrair capitais. Neste ponto 
de atração de capitais, o Estado é consocio da propria Companhia. Va-
mos supôr outras hipoteses: a Companhia arranja com êsse mínimo um 
negocio melhor e consegue transferir o privilegio que explora atualmente 
a uma outra. Serão novos capitais que entrarão para o Estado; indireta-
mente vamos lucrar. A Companhia com um contrato um pouco mais fa-
voravel poderá realizar progressivamente os melhoramentos do seu 
vasto plano, para o que precisa de capitais estrangeiros. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Precisamos tanto do capital estran-
getro como do ar para os pulmões. 

O SR. LORETO DE ABREU: -Perfeitamente. V. Excia. tem toda a 
razão. Um pais novo como o nosso não póde baixar a taxa de juros 
quando precisa do capital estrangeiro como precisamos do ar para os 
pulmões. 

Acompanharei com o meu voto a proposta do sr. Julio Soares em 
relação aos 10°10 como mínimo, e proporia 15°10 como maximo, achan-
do que seria ineficiente qualquer medida no sentido de se procurar fazer 
com que o Estado auferisse lucro diretamente. O Estado nunca poderá 
receber coisa alguma da Companhia Telefonica, assim como nada tem 
recebido da Companhia lnglêsa, segundo estou informado. Há entretanto, 
conveniencia em que a Companhia goze desta vantagem, porque á pro-
porção que o seu capital fôr aumentado, ela irá tambem fazendo novos 
melhoramentos em beneficio geral. O patrimonio da Companhia é sagra-
do, e no caso do Estado querer ficar com êsse patrimonio terá, em to-
das as hipoteses, de indenizar a propriedade da Companhia. De modo 
que é util fixar-se o maximo sómente com essa vantagem, sem preten-
der o Estado auferir diretamente lucro, pois não devemos ter esperança 
disso. E' esta a minha opinião. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Poderiamos talvez chegar a uma so-
lução conciliatoria, estabelecendo-se uma medida que satisfizesse todas 
as opiniões emitidas pelos srs. conselheiros: poderíamos deixar a cargo 
da administração do Estado decidir sobre uma das duas seguintes va~ 
riantes: 10°;o, taxa mínima; l2°;o, taxa maxima, sendo que o que excedes-
se reverteria ao Estado. Ou então, taxa mínima, wo;o, e a divisão em 
partes iguais do lucro excedente. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-No caso do lucro acima de wo;o. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Perfeitamente. Ou se limita o maxi-

mo a 1~01°, sendo que o que exceder reverterá ao Estado; ou então, a 
taxa mini ma ser à de 10° r e o lucro excedente será dividido igualmen-
te entre o Estado e a Companhia. 
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O SR. LORETO DE ABREU:- Deixando-se a escolha ao criterio 
do Govêrno. E' bem lembrado. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Deixando-se ao criterio do Govêrno 
escolher. 

Convem fi car consignado para orientação do Governo pois as no-
tas taquigraficas deverão acompanhar o processo, que o Conselho en-
tende que esse lucro em excesso, acima de 12°/ 0 , importará sempre 
para a Companhia na obrigaçãg de diminuir as suas taxas. 

O SR. WERNA MAGALHAES:-Lembrei a taxa de go;o em vir-
tude do primeiro contrato. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Tambem sou de opinrão que 9°/ 0 se-
riam bastantes. 

Sendo assim, sr . Presidente, peço a v. excia. submeter á consi-
deração da Casa o meu substitpitivo. 

O SR. WERNA MAGALHAES:-Eu mantenho a minha proposta, 
quer dizer, go;o como taxa mínima e 12°/ 0 como taxa maxima, sem di-
visão, revertendo o excesso somente em beneficio do Estado. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - A minha proposta era tambem de 
go r e apenas lembrei agora um substitutivo para conciliar as opiniões 
divergentes. Não conseguirei, porém, a unanimidade na questão, con-
forme verifico pela manifestação do Conselheiro Werna Magalhães. 

· O SR. SOCRATES ALVIM:-0 conselheiro Werna Magalhães man-
tém a sua proposta. 

O ISR.A.EL PINHElRO:-Porder-se-ia tambem declarar que o Con-
selho aceitaria qualquer das três propostas-a mínha proposta primiti -
va, a do conselheiro Werna Magalhães e a minha proposta substituti-
va, ficando ao criterio do Govêrno escolher entre elas. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Eu peço então que seja incluída 
tambem a minha. · 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Pela sua eu voto contra. Os 12°/ 0 

sem divisão com o Estado são excessivos e inaceitaveis. 
O SR. P. MATTA MACHADO:·-A minha proposta se justifica pela 

desvalorização extraordinaria da moeda e pelo fato da Companhia con-
ceder ao Govêrno 25° ;o em todos os seus lucros. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A nossa moeda poderá se valorizar extra-
ordinariamente em 25 anos, tanto mais quanto a situação brasileira 
é superior a qualquer situação européa, relativamente. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Não sabemos nem se haverá gen-
te no planeta dentro de 25 anos! Com a sêde de destruição que se ve-
rifica atualmente, em 25 anos não mais existirá o bicho homem sõbre a Terra. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Nessas condições, sr. Presidente, peço 
a v. excia. que submenta a votos o meu substitutivo, que poderá ser 
sintetizado na seguinte 

Conclusão 
A clausula IX será modificada, ficando ao arbítrio do Governo a 

escolha das duas seguintes variantes: 
1.0

) A Companhia terá direito ao lucro mínimo anual de 10°;o e 
sempre que o lucro liquido exceder de 12°/0

, reverterá o excesso ao 
Estado. 
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2.0 A Companhia terá direito ao lucro liquido anual de 10o;o, sen-
do dividido em partes iguais entre ela e o Estado qualquer lucro ex-
cedente. _ . . 

O SR. WERNA MAGALHAES:-Posso ceder quanto á pnmeua va-
riante, mantendo, quanto á segunda, o meu ponto de vista. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Sendo que no caso de excesso, a van-
tagem reverterá em favor do contribuinte pela diminuição de taxa. 

O SR . ISRAEL PINHEIRO:-Perfeitamente. 
- Ninguem mais tomando a palavra, é a conclusão submetida a vo-

tos e aprovada por todos os srs. conselheiros, com a re.ssalva do sr · 
Werna Magalhães e o esclarecimento do sr. Socrates Alv1m. 

A caução exigida pela Companhia 
Clasula X - A Cia. terá o direito de recusar os serviços 

de que trata o presente contrato a todos aquele~ que. se acher.n 
em debito de contas anteriores, relativas a serviÇO mtermum-
cipal, interestadual ou internacional, ou qualquer outro serviço, 
assim como de exigir caução ou deposito razoavel de todos 
aqueles que a seu juizo devam garantir préyiamente . o . paga-
mento das contas de serviço, ficando outros1m com direito de 
descontar de tais cauções ou depositos o valor das contas de 
serviço que não sejam liquidadas dentro de 15 dias após á 
apresentação das mesmas" . 

O Sr. Socrates AI vim:-Vai entrar em discussão a clausula 1 O. a , 
referente á caução. 

Tem a palavra o sr. conselheiro relator. 
O Sr. Israel Plnbelro:-Sobre essa clausula escrevi no meu 

memorial o seguinte (lê): 
c Concede á Cia. o direito de exigir uma caução ou depo-

sito razoavel de todos aqueles que a seu juizo devam garan-
tir préviamente o pagamento das contas de serviço, ~t~. . 

Evidentemente apresenta esse texto duas condiçoes ma-
ceitaveis: a 1.8 por caber á Cia. a determinação de pessoas que 
a seu juizo não mereçam credito. Ou a regra é geral e se 
exige uma caução de todos ou então tambem deve ser igual o 
credito. 

A 2.8 deixando ao criterio da Cla. a importancia a ser 
exigida dessas pessoas que a juizo da Cia. não mereçam cre-
dito, com a unica limitação de razoavel que é vaguissima. Con-
clusão: 

Acho desnecessaria a caução, em vista do · direito que é 
concedido á Cia. de negar nova ligação a quem estiver em de-
bito. Sendo um privilegio, essa penalidade é suficiente para 
garantir os interesses da C ia." 

Eu tinha lembrado e verificado esse ponto, primeiro em relação ao 
direito da Cia. exigir uma caução a quem julgasse conveniente, isto é, 

10 
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liberdade de escolher aqueles que deveriam fazer a caução e em se~ 
gundo lugar quanto ao valor razoavel, quer dizer nem determinava quem 
devia fazer a caução e nem determinava tambem o valor dela. 

Nessa argumentação me referi ao direito que a Cia. teria de dizer 
quem merecia o seu credito. 

O SR. P . MATTA MACHADO:-Isso é direito comesinho. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Quero esclarecer que a palavra « Cre~ 

díto " não estava propriamente empregada. Credito presupõe~se quan-
do uma pessoa adquire uma mercadoria suscetível de ser negociada. 

No caso presente quem adquire e usa do telefone apenas vai usar 
do beneficio em seu proveito; não negocia com a telefonada. 

E' o mesmo que acontece com uma pessoa que chega em um res~ 
taurante, assenta~se e pede bebida. Aí não se trata propriamente de 
credito, mas sim da confiança na pessoa que faz a despesa. 

Trata-se, pois, de uma questão de honradez, apenas. 
A Cia. tem duas especies de contribuintes-o contribuinte assinan~ 

te, e o contribuinte avulso. 
O assinante é o que tem o telefone em casa e da sua casa fala 

para pontos determinados. Quanto a este a Cia. tem garantias porque 
o serviço é pago por mês e adiantadamente. 

O segundo caso se refere á pessoa que vai falar em pontos públi~ 
cos; chega ao telefone e pede uma ligação. 

Ora, a Cia. não sabe se terminado o serviço vai ela receber a im~ 
portancia ou se está sujeita ao calote. 

Aqui modifiquei meu ppnto de vista. Achei no meu Me~ 
morial que não havia necessidade da caução, em vista do direito que 
a Cia. tem de negar ligações a quem estiver em debito. 

No primeiro caso, é certo o pagamento, porque a pessoa que tem 
telefone, evidentemente é uma pessoa de representação, que tem o que 
perder e não iria deixar um terceiro usar do aparelho para passar calote 
na Cia., sabendo que poderia ficar privado dele. 

Temos agora o segundo caso: da pessoa que fala no telefone sem 
ser assinante . 

Aí estou de acôrdo que deve haver caução e mantenho o meu pon~ 
to de vista que essa caução deve ser geral. E' uma questão de impor~ 
tancia. O contrario seria odioso. 

O SR. LORf:TO DE ABREU:-Póde-se modificar a clausula. V. 
ex c. póde propô r a modificação. 

O SR . JULIO SOARES:-V. exc . me concede um momento para 
expôr o meu ponto de vista a respeito da clausula X? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Pois não. Terei muito prazer . 
O SR. JULIO SOARES:-Estou de pleno acôrdo com a primeira 

parte da clausula em apreço. Quanto á segunda parte, a meu vêr, é 
vaga e póde tornar-se vexatoria. Ou a Companhia exige de todos os 
seus assinantes o deposito «razoavel » para garantia do pagamento dos 
seus serviços, ou então dispensa esta exigencia que póde dar motivo 
a situações incomodas e a equívocos desagradaveis. Quanto ás liga~ 
ções intermunicipais, interurbanas e interestaduais poderá ser admitida 
a caução sómente para as pessoas que não se identificarem como assi-
nantes, pois, destas a Companhia tem facilidade pa ra cobrar as respecti~ 

·~ •... 
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vas importancias. Entretanto, para o serviço especial de ligações inter~ 
nacionais poderá ser permitida essa exigencia da caução, a criterio da 
Companhia, para qualquer pessoa, assinante ou não, pois, tratando-se 
de um serviço especial, muito dispendioso, póde~se admitir a hipotese 
de um individuo de má fé valer-se abusivamente dos direitos de um as~ 
sinante, acarretando grandes prejuízos para a Companhia ou para o pro~ 
prio assinante. 

Desta maneira, penso que ficam acautelados os interesses da Com~ 
panhia e dos assinantes. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-V. exc. acha que a caução deve ser 
mantida nos termos da clausula, a juizo da Cia., no caso de ligações 
interestaduais e internacionais? 

O SR. JULIO SOARES:-Internacionais. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-E no outro caso, de ligações intermu-

nicipais, não haverá caução? 
O SR. JULIO SOARES:-A Cia. poderá exigi-la dos assinantes, se 

isso ficar deliberado como medida geral. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Quer dizer, então, que o telefone ga~ 

rante a Cia.. Foi exatamente isso que eu disse. 
O SR. JULIO SOARES:-Para serviços dispendiosos é que é pre-

ciso a caução, indiferentemente. 
O SR. ISRAEL PINHEIR0: - 0 que há necessidade é de haver cau-

ção geral. 
O SR. LORf:TO DE ABREU:-Questão de formulas. 
O SR. JULIO SOARES:- Sendo que para os serviços internacionais 

ficaria ela a criterio da Cia. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Talvez se solucionasse o caso deixan-

do~se ao criterio do govêrno e de acôrdo com a Cia. estabelecer~se 
uma caucão geral para os diver.sos casos em apreço, menos para os 
serviços internacionais. 

O SR. JULIO SOARES: - Para os quais será exigida caução di-
ferente. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Perfeitamente: podendo estabelecer o 
valor da caução com relação aos diversos casos em apreço. Porque 
o essencial é que a caução seja geral ou tenha um valor determinado. 

Portanto o Conselho andará bem determinando que a caução deve~ 
rá ser geral, determinando tambem o seu valor que poderá ser especi-
ficado para cada um dos casos. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-E cobrar de quem a Cia. achar 
que deva cobrar, ficando consignado que o nosso pensamento é este: 
a Cia. tem essa autorização e a exercerá amplamente ou restrita~ 
mente conforme seu criterio. 

Assim estou de acôrdo. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Fica entretanto firmado que deverá 

existir uma caução, mas em carater geral. 
O SR. JULIO SOARES:-Pefeitamente; de pleno acôrdo. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:--São essas considerações que eu queria 

desenvolver em torno da clausula X, para a qual proponho a seguinte 

' 
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Conclusão 

O Conselho é de parecer que se estRbel eça uma caução geral, 
para o assignante ou não, mas que em relaçiío ~o quantum dessa cau-
ção ficará isso ao criterio do governo e da C1a. , que determinarão, em 
um acôrdo, o maximo da caução de cada caso de ligação interurbana 
iutermunicipal, internacional. 

Posta em votação, a conclusão é aprovada unanimimente. 

A isenção de impostos e taxas 

Clausu la XI-Durante o prazo dessa concessão a Cia. 
ficará isenta de todos os impostos, taxas, onus ou contribui-
ções estaduais, presentes ou futuras,. 

O Sr. Anlbal Contijo:-Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Tem a palavra o sr. conselheiro An-

ni3al Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Sr. Presidente, conquanto tivessemos 

resolvido na sessão anterior discutir apenas as clausulas impugnadas pelo 
nobre relator, julgo que deveremos examinar tambem mais detalhada-
mente a clausula XI, embora sobre esta não se tivesse s. exc. mani-
festado. Essa clausula diz: • 

«Durante o prazo dessa concessão a Cia. ficará isenta de 
todos os impostos, taxas, onus ou contribuições estaduais, pre-
sentes ou futuras ». 

Eu proponho, sr. presidente, que seja sugerida ao Governo a con-
veniençia de ter substituída esta clausula. pela clausula corresponden-
te do contracto em vigor e que é a seguinte: 

«Durante o prazo desta concessão a C. T. B. ficará isen-
ta de todos os impostos, taxas, onus ou contribuições esta-
duais e municipais, presentes ou futuros, com relação ao ser-
viço telefonico." 

Considero muito vaga a disposição contida na clausula XI do con-
trato que vamos examinando. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E' vaga, efetivamente. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Vaga e ampla em demasia. Amanhã 

se a Cia. resolver estabelecer aqui o comercio de acessarias de eletri-
cidade, terá o direito de negar-se ao pagamento de impostos, porque a 
clausula, sem fazer nenhuma especificação, isenta a Cia. de todos os 
impostos, taxas, onus e contribuições estaduais, presentes ou futuras. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Perfeitamente. Reconheço que apesar 
de ter procurado com a melhor bôa vontade estudar as varias clausu-
las do contrato, esta passou-me despercebida. Efetivamente, conforme a 
disposição dessa clausula, a Cia., ficará dispensada da propria taxa de 
agua. 
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O SR. ANNIBAL GONTIJO: - Não ha duvida. A Cia. ficará isenta 
de todos os impostos, taxas, onus ou contribuições estaduais presentes 
ou futuros. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Dever-se-ia suprimir a palavra «taxas,. 
e acrescentar no final do período ccom relação a exploração do serviço 
telefonico,. , 

O SR. LO RETO DE ABREU:- E concedermos apenas isenção de 
impostos estaduais. Se a Companhia quizer a isenção de impostos muni-
cipais, pedirá ao governo que se entenda com a Prefeitura. O contrato 
somente se refere a impostos estaduais. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: -E municipais. 
O SR LO RETO DE ABREU:- Então copiaram mal. A copia que 

tenho em mãos somente se refere a impostos estaduais . 
O SR. ANNIBAL GONTIJO: -Eu me refiro á clausula VII do con-

trato em vigor 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:- A clausula XXV da minuta do con-

trato que estamos examinando diz o seguinte: 
«Independentemente do estatuído na clausula IX, do pre-

sente contrato, se, na vigencia desse contrato forem creados novos 
tributos e encargos, legais, federais ou municipais, ou aumen-
tados os atuais a cargo da Companhia, poderá essa elevar cor-
respondentemente o preço do serviço ora contratado, aumen-
to esse que será revogado logo que cessem as causas que o 
produziram -. . 

O SR. P. MATTA MACHADO:- As municipalidades podem abusar 
e até impedir o serviço telefonico. Convem cercear esse direito. 

O SR.ISRAELPINHElRO: -Parece que ha uma jurisprudencia sobre 
o caso. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- O sentimento de campanario e a 
politicagem podem levar os agentes executivos ás ultimas odiosidades. 

O SR ISRAEL PINHEIRO:- Poder-se-ia adotar a clausula tal como 
está, suprimindo-!'e apenas a palavra «taxas • e acrescentando-se no fi-
nal cpara exploração do serviço telefonico ». 

O SR. LORETO DE ABREU:- Uma vez que ha uma clausula pos-
terior referindo-se tambem aos impostos municipais, parece que estes 
se acharão inclui dos entre aqueles a que se refere a clausula em debate. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Convém isentar tambem a Com-
panhia dos impostos municipais, o Estado entrando em entendimento 
com as camaras. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: - Nestas condições, sr. Presidente, te-
nho a honra de submeter á esclarecida consideração do Conselho a mi-
nha proposta da qual decorre a seguinte 

Conclusão 

Dar-se-á clausula XI do contrato a seguinte redação: 
«Durante o prazo desta concessão a Companhia ficará isenta de 

todos os impostos ou contribuições estaduais e municipais, presentes ou 
futuros com relação á exploração do serviço telefonico,.. 

; 
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O SR. P . MA TT A MACHADO -Assim está completa a conclusão. 
O SR. LO RETO DE ABREU:- Não ha duvida. 
-Submetida a votos, é a conclusão aprovada unanimemente. 

O auxilio prestado a' Companhia 
<<Clausula XIII- A Companhia, para desempenho á obri-

gação que assume neste contrato, escolherá os trajetos e per-
cursos mais adequados ás suas linhas, fazendo entre elas e so-
bre elas as ligações que julgar necessarias, uteis ou conve-
nientes. O governo do Estado de Minas-Gerais obriga-se au-
xiliar a Companhia a conseguir ou a obter por si proprio, por 
meio de desapropriação se isso se tornar necessario, os terrenos 
para construção das estações telefonicas destinadas ao serviço 
objeto deste contrato e os necessarios direitos de passagem 
para as linhas intermunicipais da Companhia através e dentro 
dos varios municípios do Estado. A obrigação de construir as 
linhas e fornecer o serviço objeto deste contrato não será efetiva 
para cada caso enquanto a Companhia não tiver assegurado 
o livre direito de passagem de suas linhas e o de construção 
das estações necessarias e respectivas ». 

O Sr. Soerates Alvlm: - Vai entrar em discussão a clau-
sula XIII, cuja modificação é tambem proposta pelo relator. 

Tem a palavra o sr . conselheiro relator. 
O Sr. Israel Pinheiro:-No memorial que apresentei, eu me re-

feri primeiramente á falta de clareza na redação dessa clausula. O govêr· 
no do Estado obriga-se a auxiliar a Companhia. Qual, porém, a nature· 
za dêsse auxilio? 

O Conselheiro P. Matta Machado declarou que êsse auxilio é de 
ordem moral, mas não deixa de causar estranheza um auxilio de ordem 
moral em qualquer contrato. 

O SR. LO RETO DE ABREU:-São os bons oficios . 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Expriquei meu pensamento, fazendo 

ver que todas as despesas correriam por conta da Companhia. Trata-se 
apenas do Estado auxiliar com o seu prestigio, a sua força moral. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- A modificação proposta pelo conselhei-
ro P. Matta Machado de que correrão todas as despesas por conta da 
Companhia esclarece este ponto, mas não esclarece o segundo, que 
acho de importanr.ia capital. Eu me refiro á parte em que se díz que o 
govêrno é obrigado por si proprio, por meio de desapropriação, a con-
seguir os terrennos, etc. Mas, quem promoverá a execução nesse caso: o 
govêrno ou a Companhia? Pela redação da clausula, é o govêrno. 

O SR. LORETO DE ABREU: -A redação é confusa, não ha duvida, 
E' de toda procedencia a argumentação de v. exc. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Vou lê r o artigo XI, paragrafo uni co, 

do decreto n. 3.961 , de 1913, que é o que regula as concessões de linhas 
telefonicas no Estado. Esse paragrafo, que não foi revogado, diz o se· 
~uinte. 
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cQuar:do s~ trat~r da constru~ão de uma linha privilegiada e 
nao seJa poss1vel a obtençao daquele consentimento, ainda 
que mediante justa indenização pelo concessionario da Ii -
n~a, o gov~~no con?e~erá a esta o direito de desapropria-
çao por utilidade publica na forma da legislação vigente ,. . 

O SR. P. MATTA MACHADO:-E' a mesma coisa. 
O SR: I~RAEL PINHEIRO:-Não. Conceder a alguem o direito de 

de~apropnaçao ou o govêrno desapropriar por si, não é a mesma 
cmsa. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Para o fim que se tem em vista 
isso é suficiente. A Companhia fará a desapropriação. ' 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Se não modificarmos a redação da clau-
sula que examinamos, os inconvenientes para o govêrno serão enormes. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Estamos todos de acôrdo neste 
ponto. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Esse acôrdo, porém, não existia anterior-
mente. 

O SR. P. Iv1ATTA MACHADO:-Digo que estamos de acôrdo. A de-
sapropriação será feita pela Companhia com autorização do govêrno. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Estou discutindo o caso porque v. exc. 
no s~u vota apenas opinou para as despesas a serem pagas pela Com-
panhia. 

O SR. P. ~:!'TA MA~HADO:--Est~ claro que a Companhia é que 
faz a desapropnaçao, autonzada pelo governo. Por si só ela não poderia 
fazê-lo. O governo é que estuda as hipoteses. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Chego, pois, á seguinte conclusão, que 
apresento ao Conselho: 

Conclusão 

A clausula XIII do contrato será redigida nos termos da sua corres-
pondente do contrato de 1929. 

-Submetida a votos, é a conclusão aprovada unanimemente. 

Transferencia da concessão 

c Cla~sula XVlll-A Companhia terá o direito, independen-
te d~ quaisquer onus, de arrendar ou transferir a presente con-
cessao e todos os seus bens, obrigações, direitos e vanta-
g.ens, na forma de~te contrato, á companhia ou empresa, na-
~JOnal ou estrangeua, que convenha á Companhia, ficando man-
tidos entre a sua sucessora e o govêrno do Estado todos os 
direitos, obrigações, o nus e vantagens desta concessão ,. . 

O Sr. Soerates AI vim:-Passa-se á discussão da clausula XVIII. 
Dou a palavra ao sr. conselheiro relator. 
O Sr. Israel Pinheiro: -Sr. Presidente, o conselheiro P. Matta 

Machado, 1.0 revisor, opinou no sentido de ser mantida tal como se 
acha redigida, a clausula era em discussão, alegando tratar-se de uma 
operação comercial. Se não me engano, foi este o seu ponto de vista. 

• 
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Peço licença para lêr a disposição do decreto 3.971, ~ela~v~ente 

ao assunto. E' 0 artigo 6.0 que não foi revogado, e que assim d1spoe: 
c Nenhuma concessão poderá ser transferida al}te~ de cons-

truída a linha respectiva e sem que preceda anuencia do go-
vêrno do Estado~. 

Não poderá, portanto, haver transferencia sem que prec~da audien 
cia do govêrno do Estado ou antes de terminada a construçao · . 

Ora a clausula dá o direito á Companhia de arrendar ~u transfenr 
a conce~são c á companhia ou empresa nacional ou estrangeua que con-
venha á Companhia». 

No primeiro contrato se dizia «que convenha a am?as as partes con-
tratantes». Eu proponho, pois, que seja adotada a segumte 

Conclusão 
A clausula XVIII será redigida conforme a sua correspondente do 

contrato de 1929. 
-Submetida a votos, é a conclusão aprovada contra os votos dos 

srs. P. Matta Machado e Werna Magalhães. 

Multas 
"'Clausula X X I- Pela infração de qualquer dos dis~ositivos 

deste contrato du das obrigações nele assumidas, o. governo po-
derá determinar que sejam impostas á Companhia para cada 
infração multas de 100$ a 200$000. 

Pa-ragrafo ~mico-Da imposição de qu~lquer multa ~m 
penalidade com que não se conform~,. po~era a Co~panhia, 
depois de esgotados os recursos admm1strativos usuais, recor-
rer para juizo arbitral nos termos da clausula ?CJCVI, dentro ~? 
prazo de 30 dias, contad.os da data do recebimento da notlh-
cação da multa ou penalidade". 

O Sr. Lorêto de A.breu:-Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Tem a palavra o sr. conselheiro Lo-

rêto de Abreu . 
O SR. LORETO DE ABREU:-Sr. Presiden.te, a cl.ausul~ XXI refe-

re-se ás multas que serão impostas á Companhia p~la m.fr~çao de qual-
quer dos dispositivos do contrato. Entretanto, ~ d1sposiç~o coArrespon-
dente do contrato vigente é muito mais garantidora dos mteresses do 
Estado, conforme se poderá verificar pela leitura da mesma, que passo 
a fazer: 

"Pela infração de qualquer das disposições dest~ contrat? 
ou das obrigações nele assumidas, o governo p~dera _determi-
nar que sejam impostas á Companhia por cada mfraça?, .mul-
tas de 100$000 a 200$000, que serão dobradas nas rei~cJden
cias e poderão ser repetidas, dentro. de prazos. razoave~s d~
terminados pelo govêrno, até que se]am cumpndas as disposi-
ções infringidas. 
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Paragrafo unico - Da imposição de qualquer multa, ou 
penalidade, com que não se conforme, poderá a Companhia 
depois de esgôtados os recursos administrativos usuais, recorrer 
para o juizo arbitral nos termos da clausula XXII, dentro do 
prazo de 30 dias, contados da data do recebimento da noti-
ficação da multa ou penalidade". 

O contrato que estamos examinando apenas declara que pela infra-
ção de qualquer de seus dispositivos ou das obrigações nele assumidas 
o governo poderá determinar que sejam impostas á Companhia para cada 
infração multas de 100$000 a 200$000. E o paragrafo unico na clausula 
XXI apenas se refere ao recurso dizendo que "da imposição de qual-
quer multa ou penalidade com que não se conforme, poderá a Com-
panhia, depois de esgôtados os recursos edministrativos usuais, recorrer 
para juizo arbitral nos termos da clausula XXVI, dentro do prazo de 30 
dias contados da data do recebimento da notificação da multa ou pena-
lidade". 

Ora, a clausula do contrato vigente, que é a XVIII, dando ao go-
verno a faculdade de repetir as multas nos casos de reincidencia está in-
teiramente de ocôrdo com a nossa legislaçãor que examinei. Essa dispo-
sição do contrato vigente tem por fundamento a legislação do Estado. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Peço licença para observar ao nobre 
orador que está terminada a hora destinada á nossa sessão. Como, en-
tretanto, trata-se de materia cuja discussão já vai bem adiantada, pro-
ponho a prorrogação da hora por quinze minutos afim de ser ultimada 
a mesma discussão. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Será suficiente este prazo para que o 
Conselho termine o exame da materia ? Se não o fôr, seria mais conve-
veniente o adiamento da discussão para a sessão seguinte. 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 prazo é suficiente. Resta apenas 
uma clausula a ser examinada, aliás de discussão facil. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Se os srs. conselheiros concordam em 
que se faça a prorrogação (sinais gerais de assentimen to), declaro apro-
vada a minha proposta, continuando com a palavrç:1 o sr. desembargador 
Lo reto. 

O SR. LORETO DE ABREU: I Eu proponho, sr. Presidente, que se 
adote para a clausula XXI a redação da clausula correspondente do con-
trato em vigor, por ser mais garantidora dos tnteresses do Estado, sem 
trazer nenhum inconveniente á Companhia, porque quando se faz um 
contrato e se pretende cumpri-lo, não se faz questão das penalidades 
que possam ser impostas em caso de infração de qualquer de suas claü-
-sulas. (Muito bem! Muito bem!), 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Estou de acôrdo. 
-Não havendo mais quem tome a palavra, procede-se á votação, 

.sendo aprovada unanimemente a seguinte 

Conclusão 
Deverá ser modificada a clausula XXI, no sentido de ficar a sua 

redação de acOrdo com a clausula correspondente do contrato ora em 
.em vigor. 
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A garantia do pagamento das multas 

"Clausula XXII- Para garantia do pagamento das mul-
tas, a Companhia manterá no Tesouro do Estado, em apolices 
nominais ou ao portador, da divida pública estadual, ou federal 
a quantia de vinte contos de réis. O governo podera deduzir da 
caução as importancias das multas aplicadas a' Companhia e 
não pagas no prazo de dez dias, contados da data do recebi-
mento do aviso de se haverem tornado definitivas". 

O Sr. Socrates .A.Ivim.:- Vai entrar em discussão a clausu-
la XXII, que trata da caução exigida da Companhia. 

Com a palavra o sr. conselheiro relator. 
O Sr. Israel Pimlhei.l!"o : - Relativamente a essa clausula, escre-

vi o seguinte no meu memorial (lê) : 
«Estabelece ela a caução de 20:000$000 para ~arantia dos 

pagamentos das multas. O contrato de 1929 esté\belece a im-
portancia de 50:000$000 para fim identico. Considerando mais 
que o contrato de 1929 abrangia apenas a rêde urbana da Com-
panhia e a interurbana par ;I o Rio e que a atual será, portanto, 
de muito menor vulto, não se justifica essa diferença". 

Conclui no sentido de manter a caução de 50 e não 20 contos. 
O SR. P. MATTA MACHADO: -Já expliquei a razão que houve 

para a caução de 20:000$000. ' · 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :- O meu argumento foi este: Acho ex- · 

tranhavel que a Companhia, que tem dpis contratos com 9 Estado, um 
para serviço limitadissimo (porque agora com ~ste novo cqqtrato, a rêde 
interurbana Rio sái do contrato vell1o e passa para o novo, que é o que 
se refere a rêde local de Belo-Horizonte, e outro contrato que abrang"e 
todo o Estado de Minas, tenha para o primeirq, que representa um valor 
de 15 mil centos de réis, uma caução de 50 confos de réis e p~ua o se-
gundo, que representa valor superior a 100 mil contos de réis, que esta 
caução seja de 20 contos apenas. 

O SR. JULIO SOARES :-Mas, o goven10 está Jloje l}~pilitado a 
julgar a Companhia idônea. 

O SR. ISR.I\EL PINHEIRO:- Se ela o fôr. Uma sociedade anonima 
não póde ser julgada idonea assim. Não. N~o S!'!, sal?~ quais serão 
os-seus directores hoje ou amanhã. Isso depenqe Jtos _acipp_istas e prin-
cipálmente de acionistas estrangeiros, que pq_d~r_ão P,.qj~ ter pma dire-
toria idônea e amanhã ter outra que não seja idône?. · 

O SR. JULIO SOARES: -Voto pela cons~rvé!ç~o .Q~~s.a clausula, 
porque·trata-se de Companhia idonea e a importancia qe :20:000$000 dá 
perfeitamente para garantir as multas, aliás, pequenas, previstas pelo 
não cumprimento de clausulas COIJ.tratua,is. Ha, apenas, um prazo de 30 
dias para a reintegralização daquela importancia, !!empre que houver des- · 
conto. 

. O .SR. ·ISRAEL ·PINHEIRO :- :Rppito : t~'.\CÀ0d19Jltf<t4~C?f.io .pe_dir-~~
cincoenta contos de réis para caução de um contrato menor e yi~te ~o.n-
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~~~adft~éi:e~~fu~~fe~ão de um contrato maior, com a mesma Companhia, 

0
0 

SSR. JULIO SOARES:- As multas são pequenas tambem 
R. ISRAEL PINHEIRO· Era r h . . 

la XXII, á qual proponho a segwnte: o que m a a dizer sobre a clausu-

Conclusão 

A clausula XXII será redigida de ~ d 
dente do contrato anterior mantida acor _ 0 ~om a clausula correspon-

- Submetida a voto~ a con~l cc:uça? e_ 5.0:000$000. 
f.:'lvor os srs. Israel Pinheiro e Loreto ~:a.Xbr~u~eJ eitada, tendo votado a 

O Sr. Socrates lUvim. - Est d di . 
suJas a que se referiu em seu ~emoria~n o scutidas ~ votadas as clau-
como as clausulas XI e XXI f 0 sr. conselheiro relator, assim 
<.Iificações propostas pelos ~r~.u~o~;~r;: _alterada~ de acôr~? com as mo-
Ab~eu, consulto á Casa se deseja mani~~~~s _Anmbbal GontiJO e Lorêto de 
mrus clausulas. ar se so re qualquer das de-

Se não há quem deseje usar da al - /. , 1 
da a discussão e submeto a votos P av1 a rPausah declaro encerra-
res que votam a favor queiram se ~~~as mesmas clausulas. Os senha• 
Aprovadas unanimem~nte. servar como se acham (pausa). 
guint:' vista da manifestação do Conselho, julgo poder proclamar a se-

Conclusão 

rado O P~~ns;~~~r~~r~~l~~~~d~n~o a em vista a. minuta d~ contrato elabo-
julgando conveniente modificações e~or:;r~nhm ~elefofica Brasileira, e 
clarecimentos constantes das notas ta u· ~?as c.ausu as, conforme es-
referida minuta remettida ao sr. Secrefar~~r:c~, ~ dl~arec~r que seja a 
boladas novas combinaç- C . gncu ra, afim de, enta-
{iefinitivo para ser aprov~~so. com a ompanhia, organizar-se o contrato 

Submetida a votos 
' - Volta o processo 

é a conclusão aprovada unanimemente. 
ao relator para redigir 0 parecer final. 

Ordem do dia 

. O Sr. Soerates A.lvlm: -Não havendo mais nada 
designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia : a tratar-se, 

PRIMEIRA PARTE-A regimental 
SEGUNDA PARTE-Discussão das t · · 

latadas e revistas, forem enviadas á Sec ~a ~nas que, dev1damen~e re-
gimental. re arta com a antecedenc1a re-

-Está encerrada a sessão. 
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123.a Sessão ordlnaría, aos 3 de junho de 1933 

PRESIDENTE :-Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO :-Sr. Israel Pinheiro. 

SUMARIO :-Ata-Expediente-Comunicaçao-Pareceres finais~N. 186 . (Conces~ 
sao de diarias a Gilberto Xavier de Alcantara) .-N. 187-(Reclamação 
da propriedade das terras de cCorrego~Novo • .)- 2.8 parte-Serviço te~ 
lefonico do município do Prata-Relatorio e parecer do sr. P . Matta 
Machado-Discurso do sr. Lorêto de Abreu-Conclusao-Arrendamen~ 
to do Teatro~Municipal-Relatorio e parecer do sr. Israel Pinheiro-
Conclusao-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham~se presentes os srs. Socrates Alvim, Is~ 
rael Pinheiro, Lorêto de Abreu, Julio Soares e P. Matta Machado, fal~ 

tando com causa justificada o sr. Noronha Guarany. 
Abre-se a sessão. 

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

Expediente 
O Sr. Israel Pinheiro-traz ao conhecimento da Casa o se~ 

guinte expediente: 
Oficio 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 208) 

Secretaria da Agricultura.-Diretoria GeraL-Inspetoria de Conces~ 
sões e Fiscalização de Contratos.-N. 630.-Belo~Horizonte 31 de maio 
de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Consêlho Consultivo do Estado de Minas~ 
Gerais. Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Es~ 
tado mediu com o intuito de vende~las em hasta pública. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do decreto n.0 20.348, 
de 29- 8-31, a venda de lotes cujas areas ultrapassem a 100 hectares, 
sem previa autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho so~ 
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licit:lr desse Conselho aquela autorização, antes de levá-las á hasta 
pública. 

Os lotes ocupados por D. Mariana Barbosa e Filhos, Avelino Cas-
siano de Urzedo e José Gonçalves Machado, no município de Fruta!, 
estão situados em zona pastoril e, por isso, as suas areas não ex-
cedem á maxima para criação de que trata o art. 61 do decreto n. 0 

8 .201, de 1928. 
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelencia e 

a seus dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta 
consideração.-Carlos Lu;z.-Secretario da Agricultura. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA. 6.ERAL 

Inspetoria de Coneessões e Fiscalização de Contratos 
Relaçao dos terrenos devolutas a que se refere o oficio n. 680, expedido 

ao Conselho Consultivo em 31 de maio de 1933 

Nomes dos ocupantes Lugar Distrito 

Jeronima joaquina de Carrego da AI- Sao Francisco 
Jesus ....... . . . ... . . deia.... . . ... .. . . de Sales 

Vago . . . . . .. . ...... . . Fazenda da Aldeia " 
D. Mariana Barbosa e 
Filhos . ... . . .. . . ... . Ponte Quebrada . . 

D. Ana Deolinda de 
Oliveira.. • . . Ponte Quebrada . . 

Antonio Gonçalves Fazenda da AI-
Morais . . . . . . . . . . . . deia •....... . 
An~onio Soares Fer- Cor~ego da Al-
reua..... ... . . . . . de1a . . . . .. ...... . 

Avelino Cassiano de Fazenda da Quis-
Urzedo. . . . .. .. . . . . . . saca . .... ... . . . . 

Antonio Balduino Fazenda da Aldeia 
Machado . .. .. . . .... Fazenda da Al-

Leonel 1 o sé Bald uino dei a . . .......... . 
D. Maria Rosa Figuei-
ra ........ . . . ••.... Fazenda da Aldeia 

D. Maria Balduina de 
Jesus ........... . . . Fazenda da Aldeia 

João Tomas Ferreira Fazenda da Aldeia 
José Gonçalves Ma-
chado .............. Fazenda da Aldeia 

Felipe Palhares Bar-
bosa ............... Fazenda da Aldeia 

" 
" 

" 
" 

Municipio A'ria 
m2 

Fruta! 3 .383.000, 00 , 3 .123.000, ()() 

" 7.150.000, ()() 

" 4 .496.000, ()() 

" 4 .496.000, 00 

" 2.272.000, 00 

" 5.1!">5.000, 00 
" 3 .644.000, ()() 

" 1.466.000, 00 

" 3 .558.000, 00 

" 3.380.000, 00 
" 1.566,000, ()() 

" 6 .333,000, ()() 

" 3. 267.000,00 

Inspetoria de Concessões e Fiscalização de Contratos, 23 de maio d~ 1933.-
Benjamim Ferreira.-2. 0 Oficial.-Visto, Washinton W. do Nascimento.~ Visto, 
Alfredo Lobo.- lnspetor, 
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-0 oficio com a relação dos terrenos a que se refere passa a cons-
tituir a peça n. 208, distribuída aos srs, Julio Soares, P. Matta Macha-

o 2 o o do e Loreto de Abreu. respectivamente, relator, 1. e . revisores. 

Oficio 
Venda d e terras d evolutas 

(PEÇA N. 209) 

Secretaria da Agricultura Diretoria Geral. Inspetoria de Concessões 
e Fiscalização de contratos. N. 621. Belo-Horizonte, 31 de Maio de 
1933. o 

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 vende-las em hasta pública. 

Vedando, entretanto, a letra E do art. 10, do dec. n. 20.348, de 29 
8/31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectare_s,_ sem ~re
via autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho sohcltar desse 
Conselho aquela autorização, antes de levá~las á hasta p~blica. . 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excta., e a seus di-
gnos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta consideração· 
-Carlos Lus, Secretário da Agricultura. 
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SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GEBJlL 

Inspetoria de concessões e fiscalização de contratos 
Rel~çao dos processos de terrenos devolutos a que se refer 

expedido ao Conselho Consultivo, em 31 de Maio de 1933 e o oficio n. 631, 

NOMES DOs OCU· 
PANTES 

ndefonso Gil de Al-

L OGAR 

m eida e outros .•.. ... Carrego Poa•sú Afl. 
José Ferreira Freire Ribeirão Prates 

Murta ....• · .. .... . ... Margem Carrego Pi-

DI TRITO 

J equitinhonha 

res. Afluente Agua 
C!etr. e.nte Leonardo dos Branca J oa.ima 

Santos··· ... .....• .. . Marg. Carrego Qui-
rlno Rublm 

Manoel da Silva Lis-
bOa •.. .. ... ..... . ..•• Ma.rg. Corre!!"O Agua. 

Da.ti R drl 
Quente e Branca. F eUsburgo 

vo o gues de 
Souza .. ....... ... •... 1\Iarg. Corg . P ires e 

Ma.-dmo F ernandes Ba.- Rl b. Agua Branca Joa.ima 
Uefro .. · · · •· ·· . ... . ... Marg. Corg. P oassti J equi t inhonha 

Antonio J osé Noguei ra M"arg . Corg. Pire 
A.fl. Agua Branca Joa! m a 

João de Oliveira . ... . . Marg. do 01110 d '.â· 
José Lopes F errei ra g ua. 

Gnacbo ..•. . .. . ... .. l>Ia.rg. Corg. Agua 
Quente Fel! b João B. Brasil I.ope s urgo 

de Figueiredo .. .... · ?.la rg . C. org . Alegria 
e Agua Quente Fellsbur~o 

Rubim 

Pedro Gonçalves Dias. Ma.rg . Corg. Pires e 
Agua. Quente Joalma 

Clemen te Pere ira dos 
Santos . .. . ... ... .... Marg-. Corg. P ires 

Querubim Batista <l a Agua Branca Joahna 
Cruz.·············· . .. Marg. Corg . Pires J oalma 

Pedro Figuei redo da 
Costa.········ . . .. . ... llfarg. Corg . Bti Rubim 

Antonio Duarte da Sil-
va . · ·····.·· ......... . Marg . Corg. Barra-

Jus tino Jo sé da SUva ção Fellsburgo 

D J fin 
Ribei rão dos Cunhas Salto Grande 

. <'Se . a 1t1D.ri a de 
J esus .. .... ... ....... . 

S . J é ' Cab. Corg . do Pires Joa ima argmo os dos San-
t os ... · .... ·- ......... Corg . da Gameleira Ruhim 

MUNICIPIO 

J equitinhonha I 

AREA 

3 .8l6.420,00m2 

2.070 .250,oom2 

1.236.250.oom2 

2 .900 .500,00m2 

2.976 .0oo,oom2 

2. 599. 250,00m2 

2. 171. 250,00m2 

3. 733 . 750,00m2 

4..085.400,00m2 

2.0l6.550,00m2 

2 . 5&2.000,00m2 

I . 736 .250,00m2 

t • 704 . 500,00m2 

4.935.5oo,oom2 

3. 126 500.00m;: 

2.312.250,00m2 

1.025 . ooo,oom2 

1. 476 . !!OO,OOm2 

9 
I~spetorta d e Conce sõe e Fi. caUzac;ão de Contratos, 24 ele Mato d e 1933 . Benjamin F erreira 

~.o oficial. :- VIs to - Wa ·btngton W. do Nascimento, chefe. Vi· to - Alfredo Loho, In pe tor. 
- O oficio com a r ellv•ão d t . ... os e rrenos a que se refer ., passa a constituir a peça n. 209 dls-

tnbuida aos srs Annlbal G u· S · ' · on JO, oçrates .\,IVIm e Is rael Pfnqelro, respccth'llmente relator 1 o 
e 2. 0 revJSo res, 

1 
' • 
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Oficio 
Uni ficação de contratos da Sociedade Industrial H ztlha Branca 

Curvelo, 31 de Maio de 1933.-Exmos. Srs. Conselheiros Consulti~ 
vos de Minas~Gerais. Damos conhecimento a Vs. Excias. de que a As~ 
sociação Comercial de Curvelo, em sua ultima sessão, deliberou por una~ 
nimidade de votos fazer um apêlo a êsse Egregio Conselho no sentido 
de vetar a pretensão da Comp. Industrial Hulha Branca que pleiteia jun~ 
to ao Govêrno do Estado fazer uma revisão ou reforma do contrato de 
fornecimento de luz e fôrça a esta cidade. 

Como os doutos Conselheiros devem saber, no contrato celebrado en-
tre aquela emprêsa e a então Cámara Municipal estipulou~se uma razoa-
vel tabela de preços pelo prazo de 25 anos. 

Contraídas as obrigações reciprocas, quer hoje a Hulha Branca rever 
a tabela de preços para onerar o consumidor de energia eletrica. 

Como se vê, tal pretensão só poderá beneficiar uma das partes con-
tratantes com grave prejuizo para a outra, que verá dessa forma entravado 
o progresso de sua indústria e de seu comércio e, portanto, prejudica-
dos a econômia pública e o desenvolvimento local. 

A Associação Comercial de Curvelo, fazendo o presente apêlo está 
certa de que o Colendo Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, 
vetando a pretensão da Hulha Branca, defenderá com justiça o direito ad-
quirido da administração municipal e as aspirações do povo curvelano. 

Saudações.- José Soares Diniz, presidente. -João Lima Gu,ima-
t·ães, secretário. 

-Junte-se á peça n. 206. 

Comunicação 

O Sr . Soerates A.lvlm - comunica que os srs. 
Annibal Gontijo e Werna Magalhães deixaram de comparecer á sessão 
por motivo ju&to. 

O Conselho fica inteirado. 

Apresentação aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. Soerates A.lvlm -apresenta o seguinte 
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Parecer n. 186 
Concessão de diarias a Gilberto X avier de Alcantara 

PEÇA N. 198 

Depois de considerada e convenientemente debatida a materia cons-
tante da peça n. 198, achando justo o pedido de diarias feito pelo sr. 
Gilberto Xavier de Alcantara, diarias destinadas a ocorrer ás despesas 
de locomoção desse funcionaria no desempenho das funções de auxi-
liar da fiscalização da Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais, e 
considerando não importar essa concessão em aumento de vencimen-
tos, visto corno gosam os demais engenheiros da Prefeitura de identi-
co auxilio para locomoção-o Conselho Consultivo resolve dar sua 
aquiescencia á concessão do auxilio pedido, a partir da data da desi-
gnação, se a despesa couber nas possibilidades da verba-Eventuais-
ou de sobras de outras quaisquer verbas, a juizo do sr. prefeito da Ca-
pital. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas Ge-
rais, Belo Horizonte, 7 de junho de 1933 . -Socrates Alvim, relator e 
presidente sub tituto. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Annibal 
Gontijo e Werna Magalhães. 

-Devolva-se o processo, acompanhado do relatorio e parecer, ao 
sr. Prefeito da Capital. 

O Sr. P. Matta Machado:-apresenta o seguinte. 

Parecer n. 187 
Reclamação d a propriedade das terras do "Corrego No'IJO" 

PEÇA N. 201 

O Conselho Consultivo tomou conhecimento do processo em que 
Antonio de Abreu e Silva Brandão e outros reclamam propriedade das 
terras do cCorrego Novo•, município de Caratinga, submetido ao seu 
parecer, em oficio do sr. Secretario da Agricultura, e, considerando: 

Que o governo do Estado, com integral boa fé da sua austera pro-
bidade, vendeu, como terreno devoluto, lotes em terras de domínio 
particular; 
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Que o proprietario, reclamando, provou exuberantimente a sua 
propriedade e posse centenaria por si e seus ininterruptos antecessores, 
sobre os referidos terrenos; 

Que o seu direito foi reconhecido, sem objeções pelo consultor 
juridico da Secretaria da Agric ultura; pelo advogado geral do Estado e pelo 
Tribunal da Relação; 

Que o proprietario das terras do "Corrego Novo" e prontiflcou a 
entrar em acordo C?m o governo, para manter os ocupantes dos lotes 
vendidos em boa fé; 

Que a proposta oferecida pelo proprietario é vantajosa ao Estado, 
conforme afirma o consultor jurídico da Secretaria da Agricultura. 

O Conselho Consultivo é de parecer que seja aceita a referida pro-
posta ou outra qualquer que melhor se molde ao prudente arbítrio das 
partes. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 2 de julho d~ 1933.-
P. Marta Machado, relator. 

-0 parecer é aprovado, e, em seguida, a sinado por toàos os srs. 
conselheiros presentes; sendo votos vencedores os do srs . Annibal 
Gontijo e Werna Magalhães. 

-Devolva-se o processo, acompanhado do relatorio e parecer, ao 
sr. Secretario da Agricultura. 

2~ Parte da Ordem do dia 
Serviço telefônico do m unicipio do Prata 

{PEÇA N. 204) 

O Sr. Socrates A.lvlm:- Vai entrar em discussão a peça n. 
204, relativamente a um · processo em que o prefeito do Prata pleiteia a ca-
ducidade do contrato existente entre o município e a Empresa Telefonica 
da «Cidade do Prata. 

O Sr. P. Matta Machado:- O retatorio diz : {lê) : 

Relatorio 
Consta a peça numero 204, de um memorial dirigido ao Sr. Presi-

dente do Estado pelo prefeito municipal do Prata, solicitando a necessa-
ria autorização para tratar da caducidade do privilegio concedido á Em-
prêsa telefônica «Cidade do Prata< e chamar concorrentes para o serviço 
telefonico do município. 
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O memorial é acompanhado de documentos que provam ter sido 
o privilegio concedido em 1916 ao antecessor da atual Companhia , e 
mais outros atestando diversas prorrogações de prazos, concedidos, 
para conclusão das obras. Alega o prefeito, e confirma o Conselho 
Consultivo Municipal, que de nada tem servido tais prorrogações, pois 
a empresa continua sempre em falta. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. Conselheiro Loreto de Abreu, 
primeiro revisor.- P. Matta Machado, relator. 

Parecer 

O Sr. P . Matta Mac hado:- Trata-se, como se vê, do relato-
rio, de ~m pedido de autorização para ser decretada a caducidade do 
privilegio concedido á Empresa Telefonica «Cidade do Prata». 

O privilegio foi concedido em 1916 ao sr. Francisco Florindo Coelho, 
que foi o seu primeiro concessionairo. 

Em 1918, foi esse privilegio transferido á atual Companhia que, de 
fato, não tem cumprido os seus deveres. 

Está isso provado no processo pelos reiterados pedidos de prorro-
gações concedidas, primeiramente, pela Camara Municipal, agora, pela 
Prefeitura. ' 

Apesar de todas essas prorrogações, a Companhia não poude, até, 
hoje, regularizar o serviço, 

Ora, assim sendo, parece-me razoavel que fique o prefeito autori-
zado a declarar a caducidade do contrato não só pelo fato de, por mais 
de 3 a 4 vezes, terem sido esgotdos os prazos concedidos á Companhia 
como tambem porque, desde 1918, até a presente data, nunca poude 
desempenhar os serviços que lhe incumbiam. Desses, apenas, conse-
guiu fazer um pequeno trecho. 

Parece-me assim, bem positivada a violação do contrato e a neces-
sidade de sua recisão. 

Nesse sentido é meu voto. 
((Mui to bem! Muito bem! 

Discussão 

O S r . Loreto de .A. bre u: -Peça a palavra. 
O SR. SOCRATES .A.LVIM:-Tem a palavra o nobre · conse-

lheiro. 
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O SR. L ORETO D E .A.BREU:-0 prefeito do município do Prata 
pediu autorização ao Presidente do Estado- c para tratar da cad!lcida-
d.e do privilegio da Emprêsa ~Telefônica cCidade do Prata», e chamar 
concorrentes para o serviço telefonico do município. O seu pediçlo ins-
truido com memorial de fls 4, o contrato de privilegio de fls. 6; e 4 
requerimentos da Empresa e outras tantas resoluções do Conselho Mu-
nicipal . a l.a, para imposição da multa de 100$000 aliás imposta pelo 
não cumprimento pela Empresa da clausula 5.a, do contrato que con-
tem a obrigação da ligação di'reta da cidade do Prata ás de Uberaba 
e Uberlandia (através dessa ligação deveria ser feita a ligação á Capi-
tal, reputada de grande interesse para o município e para se marcar o 
prazo de 30 dias- efetivamente marcado - afim de fazer a Empresa 
essa ligação (logo que o Conselho concedia uma prorrogação, a Empre-
sa vinha a ele logo pedir uma nova concessão); a 2.a se abstendo o 
Conselho, por incompetencia, do estabelecimento do pedido do alivio 
da multa e para concessão dos 4 mezes pedidos afim de concluir a Em 
presa o cumprimento da mesma clausula do contrato; a 3.a para con-
cessão do 3.0

; ultimo (tornou a voltar a 3.a vez) e improrrogavel prazo 
até 11 de março deste anno, sob pena da aplicação das penas contrarias 

' do dobro da multa e da caducidade do contrato; e, finalmente, a 4. a (tece· r a 
vez votou o Conselho a concessão pedida e referida; e logo voltaram a pe-
dir nova) para indeferimento do último requerimento em que a Emprêsa 
pediu a prorrogação do último prazo por mais 4 meses. Só aqui, mais de 1 
ano de protelação ; e o contrato não inteiramente cumprido. 

Além da 5.a clausula referida, cujo cumprimento protelado por 
mais de 1 ano, não por força maior prevista no contrato e alegada 
pela Em preza, mas por dificuldades financeiras da mesma Emprêsa, apon-
tadas no memorial e emergentes dos proprios requerimentos da mes-
ma Empresa, convem salientar a clausula 12 que dispõe-vejam bem -(lê): 

«a inobeservancia por parte do concessionario de qual-
quer das clausulas do presente contrato o sujeitará a uma 
multa de 100$000 que será elevada ao dobro nas reinciden-
cias e determinará a caducidade do privilegio, depois de ve-
rificada a 3a. falta, salvo, em tudo, o caso de força maior". 

A situação presente da Empresa é a de impossibilidade de execução 
da ligação referida na clausula 5.a, de grande prejuízo a falta para o 
município, privado assim de comunicações diretas e permanentes (uma 
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das clausulas do contrato determinava a ligação direta de Belo Hori-
zonte a Uberaba e Uberabinha, que ficou sem ser cumprida) com as 
outras cidades importantes do Triangulo e com esta Capital, não sendo 
outro o fim visado pelas partes contratantes, como ressalta do contra-
to, do memorial e dos requerimentos. Ligações precarias conseguidas 
uma primeira interrompida por desinteligencias com o concedente (ar-
ranjou-se uma ligação mas logo a primeira desinteligencia ficou sem 
efeito), e uma segunda mantida por generosidade do concedente --abso-
lutamente não satisfazem como cumprimento do contrato-que impõe, 
como, disse, ligação permanente e direta. E a propria Empresa com 
o requerer os prazos referidos para ligação direta (o contrato diz li ga-
ção direta) mostrou não ser recebivel, como contratual e nem con-
veniente a ligação indireta por intermedio de Empresas particutares já 
existentes na zona. 

A Empresa está mesmo em situação de não poder fazer a preci-
sa reconstrução-expressão a fls. 9 (éla mesma diz que todo material 
está em pessimas condições) de que necessita toda a sua rêde telefoni-
ca que já se acha feita, Se não pode o menos-só a ligação da clau-
sula 5.a-não poderá o mais-a mesma ligação e a reconstrução de 
toda a rêde em pessimo estado de conservação, como, a fls. 9, concei-
tua e confessa a propria Empresa. Li com toda a atenção o memo-
rial que está annexo; caso os srs. conselheiros queiram ouvi-lo, o que 
julgo conveniente visto se tratar da peça mais importante do processo, 
poderei lé-lo. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Não é necessario. A exposição 
do nobre conselheiro é completa . Não ha necessidade de ler o me-
morial. 

O SR. LORETO DE ABREU:-É, completa depois da de v. excia. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Não senhor. A exposição de v. 

excia. é minuciosa e perfeita. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Parece-me procedente, á vista dos 

autos, a exposição constante do referido memorial de fls. subscrito pelo 
Prefeito ; (já tinha até posto aqui, á margem uma nota para ler este me-
morial se preciso fosse). 

Os autos fornecem, assim, elementos suficientes para se ter como 
caracterizado de fato e de direito, este caso de caducidade. 

E' como disse o nobre relator : o caso d~ um contrato bilateral e 
que em direito contém prestacões mutuas ou para ambas as partes. 
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Uma vez violada uma clausula essencial, está êle desfeito. 
De modo que um contrato dessa natureza feito entre a administra-

ção e um particular é regido pelas disposições de direito civil. 
Pronuncio-me, pois, favoravelmente, á autorização pedida pelo Pre-

feito do Prata (entendendo que não devemos ir além daquilo que êle 
pede afim de não descermos a detalhes) para tratar da caducidade do 
privilegio da Empresa Telefonica «Cidade do Prata• e chamar concurren-
tes para o serviço telefonico do município. 

O nosso: colega sr. Cons.0 Israel Pinheiro, que já foi presidente de cama-
ra, sabe como são lavrados estes contratos; não devemos, portanto, entrar 
m minucias. 

Ele se serviu, me refiro ao Prefeito do Prata, desses termos gerais 
e não devemos deles nos afastar para o quais estes autos não nos for-
necem elementos. 

-Era o que tinha a dizer. 
(Mui to bem! Muito bem!) 
O Sr. Soerates Alvbn:-Ninguem mais pedindo a palavra (pau-

sa), encerro a discussão. 
Submetido a votos, o parecer é aprovado, adotando-se a seguinte 

Conclusão 
O Conselho resolve dar sua aquiescencia ao pedido de autorização 

feito pelo prefeito do . unicipio do Prata, para tratar da recisão do con-
trato existente entre o município e a Emprêsa Telefonica «Cidade do 
Prata•. 

-Volta o processo ao relator para redação do parecer definitivo. 

Arrendamento do Teatro Municipal 
(PEÇA N. 205) 

O Sr. Soerates Alvbn : - V ai entrar em discussão a peça n. 
205, referente ao arrendamento do Teatro Municipal. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro Israel Pinheiro. 
O Sr. larael Pinheiro :-E' este o relatorio sôbre a peça n. 

205 (lê): 

Relatorio 
A Empresa Cine-Teatral Limitada, requereu em janeiro do corren-

te ano ao sr. Prefeito da Capital, o arrendamento permanente do Teatro 
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Municipal, propondo pagar á sua custa os ordenados do 7.elador no-
meado pela Prefeitura, bem como todas as despesas de luz, asseio e 
conservação do predio, continuando o Teatro á disposição da Prefeitura 
e do Govêrno do Estado para qualquer ato publico. A Emprêsa se pron-
tificava a trazer boas Companhias para temporadas em nossa Capital. 

Esse requerimento foi informado pelo sr. diretor - do Patrimônio que 
opinou favoravelmente a pretensão independente de concurrencia. 

Essa primeira proposta não teve seguimento, informando o sr. Prefei-
to no atual processo que a propria Emprêsa desistiu da sua pretensão 
em vista da ciencia que tem de que semelhante concessão dependia 
de audiencia do Conselho e que este só autorizaria o arrendamento me-
diante hasta publica. 

Em 24 dt= abril essa mesma Emprêsa renova a sua proposta, obri-
gando-se, além do que havia proposto, a pagar um aluguel modico 
mensal. 

O sr . Prefeito em oficio ao Conselho Consultivo informa que não 
é possível a Prefeitura explorar o Teatro como fonte de renda sendo 
que na maioria das vezes ainda se faz necessario auxiliar as Com-
panhias que aqui teem vindo para pod~rem retirar-se da Capital e con-
clue que nestas condições seria aconselhavel uma medida que pusesse 
a Prefeitura a coberto desses dispendios Quanto á pretensão da Em-
presa é de parecer que se faça o arrendamento mas limitando-se o prazo 
da consessão, obrigando-se o arrendatario a trazer Companhias Teatrais, 
determinando-se uma taxa de aluguel modico para qualquer outra Com-
panhia que aqui dESejar proporcionar diversões ao publico além das 
obrigações que a propria Empresa se propõe no seu requerimento. 

Caeté. 24 de maio de 1933.--ISRAEL PINHEIRO, relator. 

Parecer 
O Sr. Israel Pinhelro.-Como viram os srs. conselheiros pelo 

relato rio, a Companhia Cine-Teatral Limitada que explora atualmente 
todos os cinemas existentes em nossa cidade, propõe o arrendamento 
do Teatro Municipal. Anteriormente, já a Companhia havia feito uma 
proposta da qual desistiu e que agora renova, prontificando-se ainda 
a pagar um aluguel mensal modico. 

Entende o sr. Prefeito que se poderá conceder o arrendamento, 
limitado, porém, o prazo da concessão e obrigada a arrendataria a tra-
zer a esta Capital companhias teatrais. 
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Primeiramente, teríamos de discutir a preliminar de dever a con-
cessão ser ou não feita mediante concorrencia publica. 

Não sou, conforme já tive ocasião _de manifestar-me no seio do Con-
selho, partidario intransigente da concorrencia publica, e desde que a 
Cine-Teatral Limitada possa bem cumprir o contrato que por ventura 
assinar com a Prefeitura, sendo, como é, Companhia perfeitamente ido-
nea, rtão me parece necessaria essa concorrencia. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E depois trata-se de um negocio 
de pequeno vulto. A Companhia é perfeitamente idonea. Ela é com-
posta de capitalistas e uma vez que se obrigue a pagar o aluguel do 
Teatro e a zelar por este, não se me afigura tambem necessaria a con-
currencia. Os alugueis particulares quasi nunca são feitos por concur-
rencia, nesta Capital. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A regra geral nas grandes cidades como 
Rio de Janeiro e São Paulo, em se tratando de teatros, e que estes são 
sempre arrendados mediante concurrencia publica, por empresarios que 
se obrigam a contratar companhias determinadas. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Trata-se de uma experimentação. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Sou de opinião, pois, quanto a esta 

preliminar, que deveremos dispensar a concurrencia publica. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Estou de acôrdo. 
O SR. ISRAEL PINHElRO:-Agora, quanto ao arrendamento, pen-

so que não deverá ser feib por prazo excedente de um ano, findo o 
qual poderá, então, ser renovado, se assim fôr conveniente. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E' razoavel. 
O SR. ISRAEL PINEIRO:-E deverá ser uma das condições essen-

ciais de contrato a que obrigue a concessionaria a especificar as com-
panhias que terá de trazer á Capital. Porque a simples declaração de 
que a Empresa deverá trazer boas companhias, sem dizer-se de que gene-
ro serão essas e nem qual o seu numero, é uma declaração evidente-
mente muito vasta. Ora, estabelecida esta condição a que me refiro, a 
propria Empresa não poderá responsabilizar-se pelo seu exato cumpri-
mento se não de ano em ano. De modo que, a meu ver, devemos 
fixar o prazo de um ano. 

Terminado este tempo, poderá o Prefeito renovar o contrato com a 
propria Empresa, mantendo as mesmas obrígações, modificando-as ou 
criando outras, ou ainda fazer a concessão a empresa diversa, como 
julgar mais acertado e conveniente. Nunca, porém, será feita a conces-
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são por prazo excedente de um ano, devendo sempre ser exigida a con~ 
dição da concessionária trazer um determinado numero de companhias 
teatrais a esta Capital, especificando o genero das mesmas. Aliás, o 
proprio sr. Prefeito lembra a conveniência dessa disposição. 

O SR. LORETO DE ABREU-As companhias serão determinadas a 
criterio da Prefeitura. E' natural que a empresa seja obrigada a trazer 
á Capital companhias de comedias ... 

O SR. JULIO SOARES-De operetas e outras. 
O SR. LORETO DE ABREU-Não há duvida· 
O SR. ISRAEL PINHEIRO- O que é interessante é que a Empre~ 

sa Cine~Teatral propõe-se ainda a pagar o aluguel do Teatro quando, 
entretanto, conforme se verifica pelo exame do processo, as companhias 
que nos tem visitado, ao se retirarem da Capital ainda rec Iam am auxilio 
da Prefeitura, de onde se infere que não teem obtido lucros compensa-
dores. 

O SR. JULIO SOARES-Em toda a parteas companhias de tea~ 

tro são auxiliadas pelos govêrnos municipais. No Rio de Janeiro isso é 
comum. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Tenho para mim que esse auxilio é até 
muito justo, porque o Teatro não deve ser considerado como uma fonte 
de renda para o erario publico-e neste ponto eu me permito divergir do 
sr. Prefeito. Entendo que o Teatro, constituindo indubitavelmente um 
dos elementos de cultura e educa~ão do povo, deve merecer sempre o 
amparo E' a proteção do Poder Publico. 

Parece~me que no Rio de Janeiro-não tenho certeza absoluta-a 
Prefeitura auxilia osempresarios de bôas companhias teatrais. 

O SR. JULIO SOARES-Auxilia. 
O SR. IS.RAEL PINHEIRO-De modo que poder~se~ia mesmo subven~ 

cionar, se necessario fôr, a vinda de boas companhias teatrais a · Belo~ 
Horizonte. 

SR. P. MATTA MACHADO:-A Emprêsa não está pedindo isso. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-E' justamente o que acho interessante. 

Quando as outras companhias solicitam auxilio, a Empresa Cine~ Teatra} 
não o faz e propõe~se ainda a pagar aluguel. 

O SR. LORETO DE ABREU-Um aluguel modico. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Quer dizer, ela acha que poderá tra~ 

zer essas companhias, obtendo lucros que lhe permitem ainda pagar o 
aluguel do predio. 
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Meu parecer, portanto, é que se autorize o Prefeito a fazer com a 
Cine~ Teatral Limitada um contrato de arrendamento do Teatro Munici~ 

pai pelo prazo de um ano, obrigando-se a concessionaria a trazer a 
Belo-Horizonte, dentro do referido prazo, um determinado numero de 
companhias de generos variados. 

O SR. LORETO DE ABREU-Mediante clausulas propostas pela 
Companhia e outras que o Prefeito julgue conveniente figurarem no con-
trato. 

O SR. JULIO SOARES- Podendo a Prefeitura subvencionar as com~ 
panhias, se fô r necessario . 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Se a Empresa não pede essa sub~ 

venção, penso que não devemos sugerir a medida ao sr. Prefeito. Trata-
se de uma experimentação da qual não a dvirão prejuízos. 

O SR. P._ MATTA MACH.i\DO:-Ficando a Empresa obrigada a ce~ 

der o Teatro, por um aluguel modico, a alguma outra companhia que 
por ventura queira vir á Capital. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Esse é um ponto que acredito não será 
aceito pela Empresa. Desde que esta se obrigue a trazer determinadas 
companhias terá, evidentemente, de fazer despesas com cenarios, etc. Por 
uma questão natural de técnica comercial, a Empresa recusará sem du~ 
vida essa condição. 

O SR. P. MATTA MACH.ADO:-Ficando, porém, o Teatro á dispo~ 
sição do Governo e da Prefeitura, quando dele precisarem. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Nesta parte, estou de acôrdo. 
Nestas condições, penso que poderá ser concedida ao Prefeito a au~ 

torização para o arrendamento Llo Teatro Municipal, nos termos do pa~ 
recer que acabo de emitir . 

(Muito beml Muito bemt). 
-Não havendo mais quem tome a palavra, é o parecer submetido 

a votos e aprovado, adotando-se esta 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se autorize o sr. Prefeito da Capital 
a contratar com a Empresa Cine-Teatral Limitada o arrendamento do Tea~ 
tro Municipal pelo prazo de um ano, ficando a concessionaria expressa~ 
mente obrigada a trazer a Belo-Horizonte companhias de generos varia~ 
dos, a juizo do sr. Prefeito. 

I 
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O Teatro será posto á disposição do Governo e da Prefeitura, sem-
pre que do mesmo precisarem, ficando ao criterio do Chefe do Execu-
tivo Municipal as demais clausulas do respectivo contrato. 

-Volta o processo ao reJa to r para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 
O Sr. S o erates A.lvim:-Não havendo mais nada a se tratar, 

vou encerrar a sessão, designando para a proxima a seguinte ordem do 
dia: 

PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão das peças que devidamente relata-

das e revistas fo rem enviadas á Secretaria do Conselho com a antece-
dencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

124.a Sessão ordinaria, aos 6 de junho de 1933 

PRESIDENTE:- Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO:-Sr. Israel Pinheiw. 

SUMAR 0 :-Ata.-Expediente.-Pa réceres finais.-N. 188 (Ampliação e unifica· 
ção do serviço telefonico do Estado).-N. 189 (Serviço telefonico do 
municipio do Prata).- N. 190 (Arrendamento do Teatro MunicipaL-
Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Socrates Alvim, Is-
rael Pinheiro, Lorêto de Abreu, Julio Soares, P. Matta Machado, e Anni-
bal Gontijo, faltando com causa justificada os srs. Noronha Guarany e 
W erna Magalhães. 

- A bre-se a sessão. 
Ata 

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

Expediente 

Sobre a Mesa nenhum expediente se encontra. 

Apresentação, aprovação e ~ssinatura de pareceres fi-
naiS 

O Sr. ls1•ael Pillheiro:-Apresento ao Conselho o seguinte pa-
recer (lê): 
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Parecer n. 188 
Ampliação e unificação do se'rviço telefonico do Estado afeto á 

Compvnhia Telefonia~ Brasileira 
{PEÇA N. 200) 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais depois de examinar detida-
mente o contrato elaborado pelo Governo do Estado e a Companhia Te-
lefontca Brasileira, analizando e discutindo todas as suas clausulas, é de 
parecer que sejam feitas modificações nas clausulas ll, V, paragrafo uni~ 
co, IX, X, XI, XITI, XVIll e XXI, a saber: 

CLAUSULA 11 

O Conselho é de parecer que se acrescente na clausula de preferen-
cia o prazo dentro do qual a Companhia será obrigada a construir as 
linhas que porventura se compro 11 ta a realizar. 

CLAUSULA V- PARAGRAFO UNICO 

O Conselho é de parecer que se dê ao paragrafo unico da clausula 
V a mesma redação da clausula correspondente do contrato assinado 
pela Companhia Telefonica Brasileira em 1929, que estabelece o p~ivi
legio com opção de compra por parte do Estado, mediante avaliação, 
a? t~rmo da concessão, modificando-se apenas o prazo do mesmo pri~ 
vilegiO, que será de 25 anos e não de 30. 

CLAUSULA IX 

A clausula IX será modificada, ficando ao arbítrio do Governo a es-
colha das seguintes variantes: 

V') A Companhia terá direito ao lucro mínimo · anual de 10° j 0 e 
sempre que o lucro liquido exceder de 12°/ 0 reverterá o excesso ao Es-
tado. 

O lucro em excesso, acima de 12°/0 , importará sempre para a Com-
panhia a obrigação de diminuir as suas taxas. 

2.0
) A Companhia terá direito ao lucro liquido anual de 10°/0 , sendo 

dividido em partes iguais entre ela e o Estado qualquer lucro exce• 
dente. 

CLAUSULA X 

. O Conselh~ é de parecer que se estabeleça uma caução geral, para 
assmante ou nao, mas que em relação ao quantum dessa caução ficará 
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isso ao criterio do Governo e da Companhia, que determinarão em um 
acôrdo, o maximo da caução de cada caso de ligação inter-urbana, in-
ter-municipal, inter-estadual ou internacional. 

CLAUSULA XI 

Dar-se-á á clausula XI do contrato a seguinte redação: «Durante o 
prazo desta concessão a Companhia fi cará isenta de todos os impostos, 
onus ou contribuições estaduais ou municipais, com relação á explora-
ção do serviço telefonico :. . 

CLAUSULA XIII 

A clausula XIII do contrato será redigida nos termos da sua corres-
pondente do contrato de 1929. 

CLAUSULA XVlli 

A clausula XVIII será redigida conforme a sua correspondente do 
contrato de 1929. 

CLAUSULA XXI 

Deverá ser modificada a clausa XXI, no sentido de ficar a sua re-
dação de acôrdo com a clausula correspondente do contrato em 
vigor. 

Estabelecidas essas modificações, o Conselho é de parecer que o 
processo seja remetido juntamente com as notas taquigraficas ao Sr. Se-
cretario da Agricultura afim, de, combinadas com a Companhia tais 
modificações, ser redigida um novo contrato para ser aprovado. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas, 
Belo-Horizonte, 6 de Junho de 1933.- ls1·ael Pinheiro, relator. 

- O parecer é aprovado e, em seguida, assinados por todos os srs. 
conselheiros, sendo voto vencedor o do sr. Werna Magalhães. 

Remeta-se o processo, acompanhado do relatorio e parecer assim 
como das notas taquigraficas, ao Sr. Secretario da Agricultura. 

O Sr . P. Matta Machado- Apresento o seguinte pare-
cer (lê) 
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Parecer n. 189 
Serviço telefonico do municipi;o do Prata 

(PEÇA N. 204) 

O Conselho Consultivo, tomando conhecimento do processo em 
que o Prefeito do Prata pleiteia a caducidade do contrato existente en-
tre o município e a empresa telefonica «Cidade do Prata, ,. examinou 
os documentos que o acompanham e verificou: 

Que o previlegio á empresa telefonica "' Cidade do Prata ,. foi con-
cedido primeiramente a Francisco Floriano Coelho, em 1916: 

Que em 1918 foi o referido privilegio transferido ao atual conces-
sionario, com os direit ) s e onus do primeiro contrato : 

Que, a despeito de prorrogações requeridas e obtidas e de multas 
impostas, não tem sido cumpridas as clausas contratuais: 

Que as faltas e omissões fizeram a em!Jresa telefonica incorrer em 
mais de uma clausula que acarreta a caducidade do privilemo: 

E' o Conselho Consultivo de parecer que seja concedida autoriza-
ção ao Prefeito do Prata para promover a caducidade do contrato exis-
tente entre o municipio e a empresa telefonica «Cidade do Prate ,. . 

S. S., do Conselho Consultivo, 6 de junho de 1933.- Socrates Al-
vim, presidente- P. Matta Machado , relator. 

-O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os Srs. 
Conselheiros. 

Devolva-se o processo, acompanhado do relatorio e parecer 
do Sr. Secretario do Interior. 

O Sr. Israel Pinheiro: - Tenho ainda a apresentar, o seguinte 
parecer (lê): 

Parecer 190 
Arrendamento do Teatro Municipal 

PFÇA N. 205 

O Conselho Consultivo depois de examinar atentamente o requeri~ 
mento em que a Empresa Cine-Teatral Limitada, requer ao sr. Prefeito 
da Capital o arrendamento do Teatro Municipal, e consideradas as 
informações prestadas pela Diretoria do Patrimonio, é de parecer, ten-
do em vista a idoneidade da Empresa, que seja autorizado o S:. Pre-

i 
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feito a conceder o arrendamento pelo prazo de um ano e com a obri-
gação do arrendatario trazer a essa Capital companhias de generos 
variados. 

Quanto ás obrigações propostas no f 0 Q'. ::rimento e demais clausu-
las que se fizerem necessarias o conselho é de parecer que fique o Sr. 
Prefeito autorizado a combiná-Ias com a Empresa. 

Belo-Horizonte 6 de julho de de 1933. - Israel Pinheiro, re-
lator. 

- O parecer é aprovado e, em seguida, assinados por todos os 
srs. conselheiros. 

-Devolva-se o processo, acompanhado do relatorio e parecer, 
ao Sr. Preleito da Capital. 

Ordem do dia 
O Sr. Soerat es A.lvi.m.- Não havendo mais nada a ~e tratar, 
designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE - A regimental . 
SEGUNDA PARTE -Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, foram enviadas á Secretaria do Conselho com a antece-
dencia regimental . 

- Está encerrada a sessão. 

125.a Sessão ordinaria, aos 10 de Junho de 1933 
PRESIDENTE, Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim 

SIJMABIO : Ata- Expediente - Comunicaçao.- Voto de congratulações -
Discurso dos srs. Socrates Alvim e Noronha Guarany. - Segunda Par-
te -Venda de terras devolutas (Peça n. 209).- Relato rio e parecer 
do sr. AnnibaJ Gontijo. - Conclusão- Ordem do dia 

A hora regimental é aberta a sessão, com a presença dos srs. No-
ronha Guarany, Socrates Alvim, Julio Soares, Annibal Gontijo, Israel 
Pinheiro e Lorêto de Abreu. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o sr. Werna Maga-
lhães. 

Ata 
Lida a ata da sessão e não havendo quem sobre a mesma reclame, 

é aprovada. 
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Expediente 
O Sr. Soerates Alvlm traz ao conhecimento do Concelho o 

seguinte expediente : 
Oficio 

Concessão de f cwores á Exposição Agro-Pectearict ele Goianá 

(PEÇA N. 210) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gabinete do S.ecre-
tário - N. 151-Belo-Horizonte, 7 de junho de 1933.-Senhor Presiden-
te do Conselho Consultivo do Estado.-Tenho a honra de remeter a 
Vossa Excelencia, para que sôbre o assunto se digne obter o parecel 
desse Conselho, o processo incluso, no qual os organizadores da Ex-
posição Agro-Pecuá ria e da Feira de Amostras de Goianá pedem 
isenção de sêlo para os bilhetes de ingresso no recinto daquela expo-
siçao, a inaugurar-se nestes dias. 

Tratando-se de certamen idêntico a outros que têm sido benefi-
ciados pela isenção, os peticionarias têm em seu favor essa circuns-
tância e a de que a exposição é, sem duvida, de utilidade publica• 
concorrendo para um intercambio maior entre os centros produtores 
do Estado. 

Tenho a honra de reiterar a V. Excia. os protestos de minha ele-
vada estima e consideração.-José Bernardino Alves Junior.-Secre-
tárjo das Finanças. 

Ao Excelentissimo Senhor Doutor Noronha Guarany, dignissimo 
presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

Reqúerimento a que se refere o oficio supra 
li EXPOSIÇÃO AGRO-PECUARIA DE GOIANA' 

Ex.mo. Sr. Dr. José Bernardido Alves Junior, D.D. Secretario da Fa-
zenda do Estodo de Minas-Gerais.-Os organizadores da Exposição 
Agro-Pecuária e Feira de Amostras de Goianá, vem muito re~peito
samente solicitar a V. Excia. consentir na isenção de sêlos nos bilhetes 
de entrada para a referida exposição, por serem êstes vendidos apenas 
aos homens, excluindo mulheres e crianças, e por ~er tambern de preço 
resumido a aludida contribuição de entrada (400 réis). 

E si possivel ainda a isenção de toda e qualquer contribuição fis-
cal, referente a Secretaria das Finanças do Estado. 
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. ~ima-se a Diretoria do Certamen a fazer êsse pedido, atendendo 
à finalidade e ao alcance pratico de certamens desta feitura. 

P. D. 
Goianá, 10 de maio de 1933.-Dr. José Bibian o Loures Vale, 

presidente, Autalcides Valle de Rezende, secretario, José Casali, Te-
soureiro. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 210, distribuída aos Srs. 
Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Julio Soares, respectivamente, rela-
tor, 1. o e 2. o revisores. 

Oficio 
Unificação de contratos da S ociedade Iusdustrial hulha Branca 

(PEÇA N. '206) 

Sociedade Industrial Hulha Branca.-Aos Exmos. Membros do 
Conselho Consultivo de Estado de Minas-Gerais.- Belo-Horizonte. 
. Tendo a «Associação Comercial de Curvelo :o endereçado a êste 
ilustre Conselho um apêlo, reclamando contra a reforma dos contratos 
de Força e luz pleiteada por esta Sociedade, tomamos a liberdade de 
levar ao conhecimenlo de Vs. Excias., por copia junta, a carta que, sô-
bre o assunto, dirigimos áquela ilustre Associação, 

Belo-Horizonte, 7 de junho de 1933.-R. Seuser 

Carta a que faz referenda o oficio supra 

•Illmo. Sr. Presidente da Associação Comercial de Curvelo.-No 
expediente do Conselho Consultivo do Estado, publicado no Minas Ge-
rais. d:_ 4 do corrente nos deparou uma reclamação dessa importante as-
soc~açao contra a revisão contratual entre a Prefeitura e a Sor.iedade In-
dustrial Hulha Branca. 

Podendo parecer que ha exagero no pedido em estudo na Secre-
taria do Interior, agora encaminhado ao Conselho, a Sociedade se vê na 
necessidade de dar esclarecimentos aos dignos comerciantes curve-
Ianos. 

Trata-se no pr~sente caso· de revisão dos contratos menos de uma 
alteração ou aumentos das tarifas para força e luz mas sim em pri-
meira linha df! uma reforma das condições jurídicas dos contratos 
atuais. 
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No caso do contrato de Curvelo esta revisão da concessão foi im-
posta por um parecer da Secretaria da Agricultura de Agosto do anno 
passado declarando a nulidade do contrato entre a Prefeitura de Curve-
lo e a Sociedade Industrial Hulha Branca, devido ao não cumprimento 
de certas clausulas da concessão da cachoeira pela ex-Camara Munici-
pal desta cidade . 

A Sociedade Hulha Branca podia pleitear por este fato a reei ão 
do contrato e considerar-se no regimem da livre concurrencia, prefere 
porem fechar um novo contrato com a aprovação do Governo Esta-
doai e no qual são beneficiados seus consumidores. 

Que se trata somente d'uma regularisação da nossa situação jurídi-
ca para com os Municipios servidos por nós, prova o fato, que os pre-
ços para luz e força, constantes do novo contrato, são praticamente os 
mesmos do antigo. 

Para força a tabela de preços fica inalterada, tendo-se modificado 
somente o modo de salcular as diversas seções da tabela para torna-la 
de fato progressiva. 

O preço da luz au mentou-se de 50 Rs. por Kilowat hora, sendo fei -
ta esta insignificante alteração mais para arredondar os nossos calcu-
las do que para obter um aumento da renda . 

Uma modificação sensivel fizemos somente no preço da ilumina-
ção publica, pois este abaixamos de 280 Rs. para 200 Rs. por Kilowat 
hora, oferecendo a Prefeitura uma economia de 40°r, 

Pelo acima exposto V. S. poderá convencer-se, que esta Socie-
dade, que pode gabar-se de ter dotado Curvelo com uma das melho-
res instalações eletricas no Estado de Minas, não pretende prejudicar 
os interesses industriais desta cidade mas continuarà prestando os seus 
serviços para o progresso do comercio e da industria curvelanense que, 
seria falsa modestia, de não dizer, deve uma boa parte da sua pros-
peridad€ aos serviços e tarifas baratas da nossa Sociedade». 

= Junte-se á peça n. 206. 

Comunicação 

O Sr . .Julio Soares comunica que o sr. P. Matta Machado, por 
motivo justo, deixa de comparecer á sessão. 

-0 Conselho fica inteirado. 
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Voto de congratulações 

O Sr. Soerates A.lvlm: - Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY: - Tem a palavra o nobre Conse-

lheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM: -Pedi a palavra, sr. Presidente, para 

congratular-me com o Conselho pelo regresso de V. Excia. ao seio desta 
corporação, onde a sua ausencia já se fazia sentir .. . 

O SR. NORONHA GUARANY: - Muito obrigado a v . excia. 
O SR. SOCRA TES AL VIM: - ... apesar de ter durado apenas vinte 

e poucos dias. 
O regresso de v. excia. ao seio do Conselho é para nós motivo de 

grande satisfação, quer, pela valiosa colaboração que v. excia. presta, ori-
entando os nossos trabalhos, quer pela grande e intima estima que todos 
consagramos a v. excia. (Apoiados gerais . Muito úem ! Muito bem!) 

O SR. LORETO DE ABREU: - Todos somos solidarios com v. 
excia. (apoiados gerais). 

Agradecimento 

O Sr. Noronha Guarany: - Agradeço aos srs. conselheiros 
a manifestação de simpatia e amizade com que recebem o meu regresso 
a~s tra~alhos do Conselho Consultivo de que me achava saudoso pela con-
vivencia, pela boa camaradagem e principalmente pela elevação que os 
srs. conselheiros teem dado ás suas fun ções neste departamento da ad-
ministração publica. Mesmo fora da capital, em repouso. eu acompanha-
va com o maior interesse o expediente das sessões do Conselho e pude 
com. grande satisfação, ver que o sr. conselheiro Socrates AI vim dirigiu 
admiravelmente os trabalhos da Casa, e que as materias submetidas ao 
exame desta Casa foram discutidas e explanadas com a maior dedicação 
e patriotismo por parte dos nobres colegas, que sempre procuraram ter 
em vista o interesse publico. 

Era o que tinha a dizer, agradecendo as palavras do sr. conselheiro 
Socrates AI vim e a manifestação de simpatia e amizade com que demais 
srs. conselheiros receberam essas palavras (Mui to bem! Muito bem!). 
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Segunda parte_ da ordem do dia 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 209) 
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O Sr. No l"o nha Guarany: - Da segunda parte da ordem do 
dia consta. apenas a discussão da peça n. 209, relativamente á venda de 
terras devolutas situadas no município de Jequitinhonha. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro Annibal Gontijo. 
O 81•. Annibal G ontijo: - O relataria que apresento é o se-

guinte (lê): 
Relataria 

Do Secretario da Agricultura deste Estado o Conselho Consultivo do 
Estado de Minas-Gerais recebeu o oficio n. 631, que passou a constituir 
a peça n. 209, e que é do seguinte teor: 

"Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Estado 
mediu com o intuito de vende-las em hasta publica. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do decreto n. 20.3<m de 29 
de agosto de 1831 , a venda de lotes cujas aria ultrapassem a 100 hec-
tares, sem pr8via autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho 
solicitar desse Conselho aquela autorização, antes de levá-las a hasta pu-

blica 
AproveitCI a oportunidade para apresentar a v. excia. e a seus dig-

nos colegas, meus protestos de· elevada estima e distinta consideração " 
E' este o meu relataria. Assim passo a peça ao sr. conselheiro So-

crates Alvim, 1.8 revisor. 
Sala das Sessões, 6 de Junho de 1933.- Annibal Gontijo, relator. 

Parecer 

O Sr. nnlbal Gontljo: - Couforme acabam de ver os no-
bres colegas, adotei como relatorio aproprio oficio pelo qual o sr. Secre-
tario da -Agricultura encaminhou ao Conselho a peça que ora é objecto 
de nossa deliberação. 

O oficio vem acompanhado de um quadro demonstratixo dos lotes 
de que; trata a mesma peça e que o Estado fez medir com o fim de ven-
de-los em hasta publica. 
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Nenhum desses lotes ultrapassa a ária estabelecida pela lei, de sorte 
que meu parecer é no sentido de ser concedida ao sr Secretario da 
Agricultura a autorização que solicita. 

Não preciso estender-me em considerações tendentes a justificar meu 
parecer, por isso que trata~se de assunto sobre o qual já nos temos pro-
nunciado innumeras vezes, e sempre favoravelmente, convencidos como 
estamos todos de que ha grande interesse e vantagem para o Estado em 
regulariza r a sih1ação de suas terras devolutas. 

Em geral, essas terras se acham localizadas em vastas regiões longín-
quas, de população disseminada, que precisam indubitavelmente do esti-
mulo do Poder Publico para procurar desenvolver as suas riquezas, de 
modo a concorrerem tambem para o progresso geral do Estado, prepa-
rando para si mesmas um futuro de prosperidade, alviçareiro e feliz. 

Meu parecer, portanto, é de todo favoravel á venda dos terrenos 
em questão. (Muito bem! Muito bem!). 

-Em discussão o parecer e não havendo quem tome a palavra, é o 
mesmo submetido a votos e aprovado, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja feita a venda das terras devolu-
tas situadas no municí pio de Jequitinhonha e que se refere o oficio do 
sr. Secretario da Agricultura, que constituiu a peça n. 209. 

- Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 

O Sr. Noronha Gnarany: - Não havendo mais nada a se tra-
trar, designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE: -- A regimental. 
SEGUNDA PARTE: - Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a antece-
dencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 
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126a. Sessão Ordinaria, aos 13 de Junho de 1933 
PRESIDENTE:- Sr. Noronha Guarany. 
SECRETÁRIO:- Sr. Socrates Alvim. 

S1Jl'l1l i 10:- Ata _- Expediente_-Paracer final n. 191 (venda de terras devolu-
tas. (Peça n . 209). - Segunda Parte: Venda de terras devolutas 
(Peça n . 208) _-Relato rio e parecer do sr - Julio Soar~s - - .Con~lusão 
- Concessão de favo res á Exposição Agro-Pecuana e a Feira de 
Amostras de Goianá _- Relata ria e parecer do sr. Socrates Alvim ·-
Conclusão -- Volta ao expediente -Parecer final n. 192 (Concessão de 
favores á Exposiçao Agro-Pecuaria e á Feira de Amostras de Goianá. 
- Odem do dia. 

A' hora regimental, verificado a presença dos srs. Noronha Guara-
ny, Socrates Aivim, Julio Soares, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo Is-
rael Pinheiro e Werna Magalaes é aberta sessão. 

Por motivo justificado não comparece o sr. P. Matta Macha-
chado. 

Ata 

Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sobre a mesma 
reclame, é aprovada. 

Expediente 

O Sr. Soerates Alvlm - -procede á leitura do seguinte expe-
diente: 

Oficio 
Indenização pleiteada por Ã1'lindo Gomes 

(PEÇA N. 211) 

Secretaria de Estado de Negocias do Interior-Belo-Horizonte, em 8 de 
junho de 1933-c/ 13.108 - Transmitindo o processo n. 5.365, de Arlin-
do Gomes. 

Senhor Presidente- Transmitindo a Vossa Excelencia o incluso pro-
cesso em que Arlindo Gomes, residente nesta Capital solicita indeniza-
ção por prejuízos sofridos durante o movimento revoluciona~o de 
1930, nos salões de barbearia instalados no Quarrel do 12.0 Regtmento 
de Infantaria, em consequencia do cerco a esta praça de guerra, resul-
tando a inutilização de moveis e perda de mercadorias ali existentes, 
rogo a Vossa Excelencia se digne de promover o pronunciamento desse 
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Conselho, sobre a abertura do credito necessario, de acordo com o ar~ 
birrariamente procedido, na importancia de Rs. 18:280$000. 

Apresento a Vossa Excelencia os protesto8 do meu elevado apreço 
e distinta estima . - O Secretário do Interior, Gustavo Cadanema. 

Ao Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Es~ 
tado CAPIT AI. 

Alguns documentos constantes do proceso 

-Secretaria do Interior do Estado de Minas em 20 de Dezembro 
de 1932. 

Senhor Advogado Geral-Tenho a honra de transmitir a Vossa Ex~ 
celencia, de ordem do Senhor Secretário, o incluso processo n. 5.221, 
referente ao pedido de indenização feito por Arlindo Gomes, residente 
nesta Capital, dos danos sofridos por ocasião do movimento revolucio ~ 

nario de Outubro de 1930, afim de que Vossa Excelencia se digne de emitir, 
sobre o assunto em apreço, seu douto parecer. 

Apresento a Vossa Excelencia, neste ensejo, protestos de conside~ 

ração e estima.- Pelo Diretor da Segurança, Carlos Martins Pra~ 

tes. 
Ao Excelentissimo Senhor Doutor Advogado Geral do Estado - Ca~ 

pital. 
Gabinete do Advogado Geral do Estado - n. 616- Belo~ Horizonte 

7 de fevereiro de 1933. ' 
Exmo.0 Sr. Secretario do Intertor- Com o parecer, que subscrevo, 

emitido a respeito pelo Dr. Auxiliar deste Gabinete, devolvo a V. Excia. , 
o processo relativo á indenização pleiteada por Arlindo Gomes, por pre~ 
juizos sofridos em propriedades suas, durante a ocupação do quartel 
do 12.0 R. 1., em outubro de 1930. Como conclue procedentemente o 
parecer referido, a indeniaçzão poderá ser paga uma vez que o seu 
valor seja fixado em arbritariamento judicial, com a presença do Estado 
e da União Federal. E' este o processo seguido em casos identicos, 
como no da indenização requerida por Nagib Sahb. 

Aproveito o ensejo para renovar o V. Excia os protestos de esti~ 

ma e distinta consideração. -Milton Campos, Advogado Geral do Es~ 
~Q . 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. - Belo~ Horizonte, 31 de 
janeiro de 1933. 
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Sr. Dr. Advogado Geral do Estado.- No presente processo em 
que é solicitado o vosso parecer, Arlindo Gomes pede o pagamento de 
trinta contos a titulo de indenização por prejuízos que diz ter sofrido 
por ocasião das depredações levadas a efeito quando da ocupação do 
quartel do 12° R. I., em outubro de 1930. 

O requerente que, áquele tempo, era concessionario do serviço de 
barbearía, perfumaria, café e bar do alludido regimento, deduz o direito 
que pleiteia das provas constantes de uma vistoria e uma justificação 
que promovera no fôro da comarca de Belo~Horizonte. 

Destas provas se verifica que, com efeito os instrumentos e objétos 
do serviço por êle explorado foram danificados, o que foi constatado 
pela vistoria e pelas ditas testemunhas. Delas não se apura, porém, a 
autoria das depredações de que êle se queixa, sendo que os peritos da 
vistoria não puderam fixar o valor dos danos. As testemunhas, porém, 
os estimam em vinte contos de réis mais ou menos. 

Como no entanto, os oficiais e praças que ocupavam o quartel dêle 
saíram escoltados para a prisão, como as testemunhas se referem ao 
saque que foi levado a efeito durante a ocupação, parece~nos, no caso, 
firmada a responsabilidade do Estado por culpa in eligendo ou in vigi~ 
lando. 

E, acontecendo que em especies mais ou menos identicas, o Esta-
do tem pago as indenisações pedidas, para afinal, rehaver da União 
o que, a nesse titulo houver dispendido, como t~m opinado o Conselho 
Consultivo, somos <1c opinião que se deve compôr o prejuízo que, efe-
tivamente, houver sofrido o requerente o qual se apurará por arbitra~ 
menta a que assista o representante da Fazenda Federal. E' a norma 
seguida e que, sobretudo no caso em aprêço, deve ser observada.-
Heitor de Souza, Advogado Geral do Estado. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.- Belo~Horizonte, 18 de 

março de 1933. 
Aos dezoito dias do mês de março de mil novecentos e trinta e tres, 

no Gabinete do Advogado Geral do Estado, compareceu o dr. José Ri-
beiro Villela, procurador de Arlindo Gomes e por êle foi dito que, tendo 
entrado em acôrdo com o Estado de Minas~Gerais a respeito da indeni-
sação que este lhe deve pelos danos sofridos em a propriedade de seu 
constituinte em consequência do movimento revolucionaria de outubro de 
1930, por este termo, que assina com o dr . Advogado Geral do Estado, 
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na presença das testemunhas abaixo, fica resolvida a liquidação daque-
les danos, pelo modo seguinte: 

Arlindo Gomes receberá como composição de seus prejuízos a quan-
tia de 18:280$000 (dezoito contos duzentos e oitenta mil réis), que lhe 
será requisitada pela Secretaria do Interior, obrigando-se ele a desistir 
de qualquer reclamação administrativa ou judicial derivada do fato ora 
resolvido por este termo.-p. p. J osé Ribei'ro Villela.-Milton Cam-
pos.-Rodrigo R. F. de And ade.-Mario Casasanta. 

Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior.-Diz Arlindo Gomes, por seu 
procurador abaixo assinado, que tendo cumprido o despacho de V. 
Excia. mandando se procedesse a arbitragem para o fim de estabelecer 
o valor dcs danos, causados ao suplicante, por ocasião do ataque ao 
12.0 R. de Infantaria, na revolução de 1930, junta o processo de arbitra-
gem procedido no Juizo Federal e- requer a V. Excia. se digne de or-
denar o pagamento da importancia de 18:280$000 (dezoito contos duzen-
tos e oitenta mil réis), de conformidade com o laudo de fls. 52 dos autos 
de vez que não foi possivel ao suplicante apresentar provas suficientes 
que jus ificansem o dano que, de fato, sofreu.-P. D. 

Belo-Horizonte, 20 de Março de 1933-p. p. José Ribeiro Villela. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 211, distribuída aos Srs. 

Noronha Guarany, Lorêto de Abreu e Socrates Alvim, respectivamente, 
relator, 1. o e 2. o revisores. 

Oficio 
Pagamento de adicionais ás diretoras àos grupos escolares de Ca-

pelinha e Guaranesia 

{PEÇA N. 212) 

Secretari~ da Educação e Saude Publica.-12.a Secção.- N. 65.-
Belo-Horizonte, 12 de junho de 1933. 

Srs. Membros do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais 
- Para atender ao pagamento de addicionais a que têm direito, nos 
termos da lei n. 425, de 1906, as diretoras dos grupos escolares de Ca-
pelinha e Guaranesia, respectivamente, Herminia Eponina da Silva e 
Maria Pereira Guimarães Fragoso, peço o parecer de V. V. Excias, ares-
peito da abertura do necessario credito e especial, na importancia de 
3:527$464, de acôrdo com os processos que a este acompanham. 

meus protestos de elevada estima e conside.; Reitero a V. V. Excias , 
ração . . 

Guerino Ca,sasanta, Secretário da Educação e Saude Publica 

Requerimentos anexos ao oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação. . 
D. Erminia Eponina da Silva, diretora do grupo escolar d~ ~apehnha, 

contando trinta e três anos e oito meses e tres dias de exerciCIO ~o ma-
aisterio primário até 31 de marÇo deste ano, como prova cobm a r~lu~a 
~ertidão vem requerer a V. Excia. se digne conceder-lhe o _ ene lClO a 
lei n. 4;5, para o fim de auferir a gratificação adi~ional _d~ _10°/o. a 
partir da data em que completou trinta anos de efehvo exermcw. 

P deferimento. . . . 
Belo-Horizonte, 29 de Março de 1933.-P. p. Hilano de F1gue1redo. 
Exmo. sr. dr. Secretario da Educação e Saúde Pública: . 
Maria Pereira G. Fragoso, diretora do Grupo Escolar de Guaranes1a, 

tendo mais de 30 anos de serviços prestados ao Estado, conforme p~o~a 
a certidão junta, solicita de V. Excia. o~denar a abertura de u~ _cre~to 
extraordinario afim de perceber a gratificação que lhe compebra ate o 
fim do corrente ano. 

Nestes termos, P. deferimento. 
Belo-Horizonte, 1.0 de Junho de 1933.-P. P. Thomaz Nav_:s. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 212, distribuid~ aos srs. 

Annibal Gontijo, Israel Pinheiro e P. Matta Machado, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

-Não havendo mais expediente sobre a Mesa e nenhum dos 

Conselheiros querendo usar da palavra, passa-se á srs. 
APRESENTAÇÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DE 

PARECERES FINAES 

0 Sr. A.nnibai Gontljo:-Trago, sr. Presidente, sobre a peça 
n. 209 0 seguinte parecer final {lê): 

Parecer n. 191 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 209) 

O Conselho Consultiv<> de Minas-Gerais, a que foi presente o ofi-
cio do sr. Secretario da Agricultura, datado de 31 de maio p. passados ~ 
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pedindo a autorização para a venda de lotes de terras devolutas situa-
das no município de Jequitinhonha, examinou devidamente o assunto e 
tendo em vista que a éÍrea de cada um desses lotes não ultrapassa a 
que é fixada pela lei, conforme se verifica pelo quadro discriminati vo 
anexo ao mesmo oficio, é de parecer que seja concedida a autorização 
solicitada. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, Belo-
Horizonte, 13 de junho de 1933.-Annibal Gontijo, relator. 

-0 parecer é aprovado e logo assinado pelos srs. conselheiros 
presentes. 
Devolva-se a peça acompanhada do relatorio e parecer ao sr. Secre-
tario da Agricultura. 

Segunda parte da ord~m do dia 
Venda de te'rras devolutas 

(Peça n. 208) 
O Sr. Noronha G u arany:·- Na segunda parte da ordem do 

dia, figura em primeiro lugar a discussão da peça n. 208, sobre a 
venda de terras devolutas situadas no município de Fruta!. 

Dou a pdlavra ao relator, sr. conselheiro Julio Soares. 
O Sr . .JuUo Soare~:-0 meu relatorio é o seguinte (lê): 

Relatorio 
No oficio n. 603 o Sr. Secretario da Agricultura pede ao Conselho 

Consultivo do Estado autorização para vender 14 lotes de terras devolu-
tas, já medidas e avaliadas, situados todos no município de Fruta!, 
constantes do quadro anexo que esclarece bem as suas áreas, situações 
exatas e nomes dos ocupantes . 

Observa que os lotes de maiores áreas ocupados por d. Marianna 
Barbosa e Filhos, Avelino Cassiano de Urzedo e José Gonçalves Machado 
estão situados em zona pastoril e, por isso, as suas dimensões não exce-
dem á maxima para criação de que trata o art. 61 do dec n. 8.201, 
de 1928. 

Assim relatada, passo o processo ao 1 o revisor, conselheiro Matta Ma-
chado. 

Belo-Horizonte, 8 de Junho de 1933.-Julio Soares, relator. 
Parecer 

O Sr • .Julio Soares:-Sr. Presidente, trata-se de materia já 
bastante estudada e discutida neste Conselho. 

Como se viu, pelo relatório que acabo de lêr, os terrenos a que se 
efere o processo preenchem as exigências da lei que regula essa mate ria. 
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Sou portanto, de parecer que o Conselho conceda a autorização que 
lhe é solicitada pelo Sr. Secretario da Agricultura. 

(Muito bem! Mui to bern !) 
Em discussão o parecer, é aprovaào sem debate, sendo adotada 

esta 
Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja feita a venda das terras devo'" 
lutas situadas no município de Fruta! e a que se refere a peça n. 208. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Concessão de favores a' Exposição Agro-Pecuaria e 
f eira de Amostras de Goiana' 

(PEÇA N. 210) 

O Sr. Noronha Guarany :-Segue-se a discussão da peça n. 
210, ·que trata da isenção de impostos e sêlo para os bilhetes de in-
gresso no recinto da Exposição Agro-Pecuaria e da Feira de Amostras 
de Goianá, município de Rio-Novo. 

E' relator da peça o sr. Conselheiro Socrates Alvim, que tem a 
palavra. 

o Sr Soerag;es A.lvim :-Sobre a peça n. 210, apresento o se-
guinte relatorio : 

Relatorio 

O Sr. Secretário das Finanças, dr. José Bernardino Alves Junior, 
pelo oficio n. 151, de 7 do corrente, enviou ao Conselho, para que sô-
bre 0 fáto emita parecer, a petição de fls. 2, em que os organizadores 
da Exposição Agro-Pecuaria e Feira de Amostras de Goianá, município 
de Rio-Novo, solicitam isenção do sêlo de diversões e ísenção de outros 
impostos estaduais a que esteja sujeito o dito certame. 

Declara o Sr. Secretário das Finanças haver o Governo recebido 
com simpatia a pretensão dos peticionarios, tendo em vi_s~a os pr~c~
dentes havidos e o fáto de tratar-se de um certame de utihdade publi-
ca destinado a contribuir para melhorar o intercambio economico no 
E;tado e para 0 melhoramento da pecuaria mineira. Informa a Diré-
toria da Receita que a lei não concede a isenção pedida, mas reconhece 
«certo interesse coletivo no certame » e o direito de conceder o Gover-
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no o favor solicitado, se achar utilidade pública na Exposição, ouvindo 
previamente o Conselho Consultivo. 

Quanto aos demais impostos incluídos no pedido de isenção, a Di-
rétoria da Receita apenas faz referencias ao imposto de industrias e 
profissões, sem informar sôbre o valor global aproximado da isenção 
pedida. Alegam os peticionários, srs. dr. José Bibiano Loures Valle, 
Autacildes Valle de Rezende e José Casali, que as senhoras e as cri-
anças tem franco ingresso no recinto da Exposição, enquanto os ho-
mens-sómente eles-pagam ($400), quatrocentos réis de entrada, con-
tribuição realmente modifica. 

Assim relatada a peça, passo-a ao 1 . o revisor, conselheiro Anni-
bal Gontijo. 

Belo-Horizonte, 13 de Junho de 1933.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 

O Sr. Soerates A.lvim :-Como o Conselho acaba de ver pela 
leitura -do relatorio, o pedido é justo e baseado em precedentes já es-
tabelecidos na Casa. Além disso, devemos considerar que se trata de 
um certame de projeção economica para o nosso Estado e de real in-
teresse coletivo. 

Acho que devíamos favorecer certames dessa natureza para que 
eles se reproduzissem em todas as zonas agro-pecuarias do Estado 
(apoiados). 

Meu parecer, por conseguinte, é pela aquiescencia do pedido que 
nos é feito pelo Sr. Secretario das Finanças. 

O SR. LORETO DE ABREU:--E' uma exposição de produtos agrí-
colas? 

O SR. SOCRATE.S ALVIM;-E' uma exposição de gado e de pro-
dutos regionais em Goianá, que é um distrito de Rio-Novo, proximo á 
Juiz de Fóra. 

O SR. NORANHA GUARANY:-Foi ali que iniciei a minha carrei-
ra, exercendo o cargo de promotor de justiça. 

O SR. SOCRATES AL VIM:-0 nosso Estado é muito grande, de 
população muito dispersa. 

As suas zonas produtoras se acham, por assim dizer, isoladas umas 
das outras, quer em virtude de acidentes orograficos, quer em conse-
quência da desigualdade de valor economico das diversas regiões do 
territorio estadual, de maneira que as exposições regionais são sempre 
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de grandes interesse, pois a muitos produtores não convma, por certo, 
trazer seu gado para figurar em uma exposição geral, em Belo-Hori-
zonte, por exemplo. 

Essas exposições regionais tem, portanto, uma grande significação. 
E depois elas oferecem ainda outra vantagem; é nelas que se faz a 

seleção dos animais e dos produtos destinados a figurar nas exposi-
ções gerais. 

A exposição de Goianá, portanto, pó de servir de paradigma, de espe-
lho para a realização de exposições semelhantes nas diversas zonas do 
Estado: em Curvelo, em Montes-Claros, em Pouso-Alegre . . . · 

O SR. NORONHA GUARANY:-E' nosso dever incentivar a rea-
lização de certames dessa natureza. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E' uma medida de alcance social. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-E economico. 
Meu parecer, portanto, é inteiramente favoravel á medida de que 

trata a peça em debate. 
(Muito bem I Muito bem !) 
O Sr. Noronbâ Gnarany:-Está em discussão o parecer. 
Como se manifesta o sr. 1.0 revisor? 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:- Continu'o a manter meu ponto de vis-

ta já manifestado anteriormente em assunto de identica natureza. 
Acho, efetivamente, justa a medida, mas contnu'o coerente com a 

minha atitude anterior. 
O SR. NORONHA OUARANY:-0 sr. 2.0 revisor? 
O SR. JULIO SOARES:-Estou de acôrdo com o relator. 
O SR. NORONHA GUARANY:-E os demais srs. conselheiros con-

cordam com o parecer? 
(Sinais gerais de assentimento). 
A' vista disso, julgo poder anunciar a seguinte 

Conclusão 

O Conselho, contra o voto do sr. conselheiro Annibal Gontijo, é 
de parecer que se conceda isenção de impostos e de sêlo para os bi-
lhetes de ingresso no recinto da Exposição Agro-Pecuaria e da Feira de 
Amostras de Goianá, município de Rio-Novo. 

Submetida a votos, é a conclusão aprovada. 
Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

; 
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O Sr. A.nnlbal Gontijo requer que sejam enviadas ao Go-
verno as notas taquigraficas relativas á discussão do assunto. 

-E' deferido o requerimento. 

Volta ao Expediente 

O Sr. Soerates A.lvlm fazendo ver estar esgotada a ordem do 
dia, requer seja consultada a Casa si, conforme preceitua o paragrafo 
5.0 do art. 12 do Regimento, permite que se volte ao expediente, afim, 
de ser apresentado o parecer final sobre á peça n. 210, que trata da 
concessão de favores á Exposição Agro-Pecuaria e á Feira de Amostras 
de Goianá. 

Trata-se de assunto de natureza urgente, razão pela qual formula 
o seu requerimento. 

-Consultada a Casa, é este deferido. 
Tomando de novo a palavra, o sr. Socrates Alvim apresenta o se-

guinte 
• 

Parecer n. 192 
Concessão de f avores á Exposição Agro-Pecuaria e a Feira de Amos-

tras de Goíaná 

(PEÇA N. 210) 

Depois de ter examinado detidamente o processo que constitue a 
peça n, 210, processo no qual os organizadores da 11 Exposição Agro-
Pecuaria e Feira de Amostras de Goianá, município de Rio-Novo, pe-
dem isenção do sêlo de diversões e demais impostos estaduais inciden-
tes, sobre o dito certame,-resolve o Conselho Consultivo do Estado 
dar sua aquieseencia á concessão dos mencionados favores, tendo em 
conta a utilidade publica e real significação economica desse empre-
endimento. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, Belo-Horizonte, 13 de junho de 1933.-Socrates Alvim, relator. 

-0 parecer é aprovado, e em seguida assinado pelos srs. conse-
lheiros presentes, sendo voto vencido o do sr. conselheiro Annibal Gon-
tijo. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relataria e parecer, assim 
como das notas táquigraficas ao Sr. Secretario das Finanças. 
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Ordem do dia 
O Sr. Noronha Guarany:-Não havendo mais nada a se tratar 

designo para sábado, 17 do corrente, a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE:- A regimental. 
SEGUNDA PARTE: -Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

127a sessão ordinarla, aos 17 de Junho de 1933 
PRESIDENTE-Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO-Sr. Israel Pinheiro. 

SUMAUIO:-Ata-Expediente-Comunicação-Parecer final n. 193 (Venda de 
terras devolutas. Peça n . 208).-Segunda pa r te-Requerimento do cel. 
José Gabriel Marques-Relatorio e parecer do sr. P. Matta Machado-
Discurso do sr. Israel Pinheiro-Conclusão-Anulação do contrato en-
tre a municipalidade de Paraguassú e José Lisbõa de Paiva-Relato-
rio e parecer do sr. Noronha Guarany-Conclusão - Venda de terras 
devolutas (Peça n . 207)-Relatorio e parecer do sr. Lo reto de Abreu-
Conclusão- Volta ao expediente-Parecer n. 194 (Venda de terras de-
volutas. PeÇa n. 207)-0rdem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs . Noronha Guarany, Israel 
Pinheiro, Loréto de Abreu, Julio Soares, Werna Magalhães e P. Matta 
Machado. 

Assumindo a presidên :}ia, o sr. Noronha Guarany declara aberta 
a sessão, convidando para secretariá-la o sr. Israel Pinheiro. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão antece-

dente, 
Expediente 

O Sr. Israel Pinheill"O traz ao conhecimento da Casa o se-
guinte expediente: 

Oficio 
Doação de predio e reversão de terren o á Prefeitura de Carmo d o 

Paranaíba 
PEÇA (N. 213) 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior-Belo-Horizonte-
Em 16 de maio de 1933.-5a./12.197-Remete um processo 
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doação de imovel á prefeitura de Carmo do Paranaiba.-Senhor Pre-
sidente. Afim de ser submetido á apreciação desse Conselho, passo ás 
mãos de Vossa Excelencia, o incluso processo relativo á doação de 
um predio e reversão de um terreno á prefeitura de Carmo do Paranaiba. 

Renovo a Vossa Excelencia os meus protestos de estima e dis-
tinta consideração.-0 Secretario do Interior-Gustavo Capanerna. 

Ao Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo do 
Estado. -Capital. 

Parecer do Conselho Consultivo local 
Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba-Estado de Minas 

Gerais 

Tendo o Sr. Prefeito Municipal solicitado do Conselho Consultivo 
um parecer sobre se deve pleitear do Estado a doação á Prefeitura do 
predio onde funciona a mesma, e reversão do terreno por ela doado ao 
Estado para construção do antigo Grupo Escolar, o Conselho Consultivo 
examinando a questão, é unanime em dar o parecer favoravel, visto 
ser de grande interesse municipal. 

Carmo do Paranaiba, 14 de fevereiro de 1933. - Misael Luiz de 
Carvalho, relator.-Joào Furtado da Silva.-Antonio Ferreira de 
Mello.-Ibrain Braz de Queiroz.-Bral! Domingos de Araujo. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 213, distribuída aos srs. 
Werna Magalhães, Socrates Alvim e Lorêto de Abreu, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Telegrama 
Do Prefeito de Curvelo, pedindo não ser atendida a pretensão da 

Sociedade Industrial Hulha Branca. 
-Junte-se á peça n. 206. 
-Da Associação Comercial de Curvelo, por intermedio do sr. Pre-

sidente do Estado, protestando contra a pretensão da Sociedade Indus-
trial Hulha Branca. 

-0 mesmo despacho. 

Comunicação 
O SR. Noronha Guarany-comunica que os srs. conselhei-

ros Socrates Alvim e Annibal Gontijo, por motivo justo, deixaram de 
comparecer á sessão-O Conselho fica inteirado. 

Apresentação, 
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aprovação e assinatura 
finais 

O SR Julio Soares-apresenta o seguinte 

Parecer n. 193 

Venda de terras devolutas 

PEÇA N. 208 
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de pareceres 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas Gerais, tomando em 
consideração o oficio n. 603, do sr. Secretario da Agricultura, de 31 
de maio do corrente ano, pedindo autorização para vender em hasta pu-
blica 14 lotes de terras devolutas, já medidos e avaliados, situados no 
município de Frutal, resolve dar a aquiscencia pedida depois de verifi-
car que os esclarecimentos que acompanham o processo preenchem 
as exigencias do decreto estadual n. 8.201 , de 1928, que regula essa 
materia. 

Sala das sessões do Conselho, 17 de junho de 1933. 
J ulio Soares, relator. 
-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes, sendo votos vencedores, os dos srs. Socrates 
Alvim e Annibal Gontijo. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer ao sr. 
Secretario da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

Requerimento do coronel José Gabriel Marques 

(PEÇA N. 163) 

O Sr. Noronha Guarany-Vai entrar em discussão a peça n. 
163,~relativamente a um pedido de pagamento, feito pelo coronel José 
Gabriel Marques. Tem a palavra o relator, sr. conselheiro P. Matta Ma-
chado. 

O SR. P. Matta Maebado:-E' este o relatorio que apre-
sento (lê}: 
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Relatorio 

O exmo. sr. Secretario do Interior reclama o parecer do Conselho 
Consultivo sobre um pedido de pagamento feito pelo sr. coronel José 
Gabriel Marques. 

O requerente, quando ainda 1.0 tenente da Força Publica do Esta-
do, foi, em 7 de novembro de 1924, posto á disposição do governo da 
Republica, afim de servir com o Interventor Federal, no Estado do Ama-
zonas, sem que tivesse sido solicitada por ele tal resolução do gover-
no do Estado. Desde quando fosse oficialmente comunicado o exer-
cício do Interventor, deixaria o requerente de ter vencimento por con-
ta dos cofres de Minas. Efetivamente consta do documento sob n. 2 
que o 1.0 tenente José Gabriel Marques, durante o tempo da comissão 
(de dezembro de 1924 a novembro de 1925)-doc. n. 3) deixou de 
perceber, na Força Publica, os vencimentos de seu posto. Alega e 
prova o requerente que o tenente-coronel Antonio Francisco Vieira Chris-
to foi posto á disposição do governo federal, com a declaração de 
que o era sem prejuízo de seus vencimentos. Junta o requerente qua-
dro demonstrativo do que deiiou de perceber, ~durante o tempo da 
comissão, 6:622$800. O sub-chefe do · E. M. reputa justa a pretensão 
do requerente. A secção, depois de mostrar que o caso du requerente 
niio é o mesmo do tenente-coronel Vieira Christo e depois de ponde-
rar que o deferimento do pedido constituirá precedente, faz varias con-
siderações para afirmar que «será evidentemente injusto privar os mili-
tares do direito ao soldo • . O requerimento do coronel José Gabriel 
Marques é datado de 7 de Janeiro de 1933, e o ultimo vencimento que 
deixou de perceber é de novembro de 1925, iste é, a reclamação foi 
feita sete anos depois do dia em que seria devido o pagamento. 

Assim relatado, passo o processo ao exmo. sr. conselheiro Lucio 
dos Santos, 1.0 revisor. 

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 1933.-Pedro Aleixo. 

Este processo foi devidamente relatado pelo ex-conselheiro dr. Pe-
dro Aleixo; remetido á Secretaria do Interior, com um pedido de informa-
ções, voltou agora ao Conselho; aceito o referido relatorio e ·o faço meu, 
passando o processo ao sr. conselheiro Israel Pinheiro, 1.0 revisor. 

Belo Horizonte, 27 de maio de 1933.-P. Matta Machado, relator. 
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Adendo 
Posteriormente ao relato rio do sr. Pedro Aleixo adotado pelo sr. 

relator, conselheiro Matta Machado, o processo, por decisão do Con-
selho, foi remetido á Secretaria do Interior, afim de ser ouvido o sr. 
Advogado Geral do Estado sobre a prescrição e merito da questão. 

O sr. advogado Geral em seu parecer considera prescrita a divida 
e que o reclamante nenhum direito tem ao que requer. 

Assim relatada a segunda fase do processo, passo o presente ao 
sr. conselheiro Werna Magalhães, 2. 0 revisor. 

Caeté, 31 de maio de 1933.-Israel P inheiro. 

Parecer 

O Sr. P. Matta Maebado:-0 sr. Secretario de Interior, cum-
prindo determinação do sr . Presidente do Estado, submeteu ao parecer 
do Conselho Consultivo o processo de um pedido de pagamento, feito 
pelo sr. coronel José Gabriel Marques. 

Justificando o seu pedido, diz o referido coronel que •quando ainda 
1.0 tenente. foi posto á disposição do Govêrno da Republica, indepen-
dente de qualquer pedido seu, afim de servir com o Interventor Federal 
no Estado do Amazonas, e, não tendo percebido, durante aquele tempo, 
os vencimentos que lhe competiam como oficial da Fôrça Pública deste 
Estado, e, considerar,do que anteriormente havia sido posto á disposi-
ção do mesmo Govêrno da Republica o sr. coronel Antonio Francisco 
Vieira Christo, sem privação de vencimentos, requer ao Conselho se 
digne examinar o seu caso e autorizar o Governo a mandar-lhe pagar 
os vencimentos de que esteve privado, na importancia de 6:622$800,.. 

Todas as afirmações estão devidamente provadas com documentos 
autenticas, constantes do processo. 

Emitindo parecer sobre o pedido, a secção competente da Secreta-
ria do Interior, afirmando que o caso do coronel Vieira Christo não cons-
titue precedente, pois, foi ele posto á disposição do Governo Federal com 
declaração expressa de que continuaria a perceber os vencimentos es-
taduais, quando o contrário se deu com o requerente, assim conclue: 

«Todavia, a secção, data uenia, propõe rapidas considerações sô-
bre o direito que parece assítir ao coronel Marques, aduzidas ao ato 
gorvernamental que manda pagar ao coronel Vieira Christo os venci-
mentos da F. P., estando, simultaneamente, á disposição do Governo Fe-

; 



754 CONSELHO CONSULTIVO DO 

deral. Si o coronel Marques, que é militar, foi posto á disposição da In~ 
terventoria do Amazonas, onde fôra prestar serviços, esses forçosamen~ 
te tiveram carater militar. Se os oficiais da Fôrça Publica, pela sua 
constituição tradicional, têm servido tanto nas repartições militares como 
junto de autoridades civis (Ministros, Secretarias de Estado e Presidentes 
de Estado ou Governadores), parece que sua profissão abrange essas 
duas especies em função e, portanto, estando ocupados em serviço de 
uma delas se acham no exercício de sua profissão. 

Ora, aqui ou no Amazonas, o coronel Marques não poderia deixar 
de ser considerado em exercício de sua profissão, e como tal se ver pri~ 
vado de seus vencimentos, aos quais tem direito por fôrça mesmo do 
exerci cio da profissão. 

O estado do militar é sempre o mesmo-militar-qualquer que seja 
o lugar ou o Governo a que serve. Privar~ lhe do sôldo, o que só se 
admite em observancia a algum preceito regulamentar, legal, importa na 
negação de sua patente ou posto militares. 

Pensa a secção, pois, que se é contada antiguidade aos militares . 
que prestam serviços proprios de sua profissão em outra repartição que 
não seja a da Força Publica, será ~videntemente injusto o privar~se~lhes 
do direito ao soldo, que é a conséquencia natural e logica assegurada 
ao exercício da proflssão. 

Por isso, o Governo do Estado, mandando pagar ao coronel Vieira 
Christo os vencimentos a que lhe dava direito o posto de oficial da F. 
P., embora estivesse servindo á repartição que não a Força Pública, re~ 

conheceu a situação de fato deste militar, naquela função relativamente 
aos seus direitos junto á F· Pública•. 

O Sr. Advogado Geral do Estado, no seu parecer, alega a prescri~ 
ção do direito, considerando como incapaz de interrompê~la o ato do 
Congresso Estadual, que mandou c contar, para todos os efeitos legais, 
o tempo de serviço durante o qual o tenente~coronel da Fôrça Pública, 
José Gabriel Marques, esteve á disposição do Governo Federal, para 
servir com o interventor do Amazonas, no periodo de 7 de novembro 
de 1924 a 20 de novembro de 1925•; porque, afirma o sr. Advogado 
Geral, essa disposição foi vetada. Mas, sôbre o véto, não se manifestou 
o Congresso, por ter sobrevindo a revolução de outubro, e assim aquele 
ato solene, reconhecendo e proclamando o direito do requerente, poderia 
ser mantido nos termos constitucionais, e, por isso, ficou constituindo 
forte elemento em pról do direito reclamado, e notificação adequada para 
interromper a prescrição. 

' 
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Aliás, tratando-se de um pedido que será apreciado livremente pelo 
sr. Presidente do Estado, com sua autoridade plena, o fato da prescrição 
não póde influir no julgamento. 

Terminando o seu parecer, diz o sr. Advogado Geral do Estado: 
cComo quer que seja, porém, os precedentes, ainda que ocorressem 

verdadeiramente como tais, poderiam inspirar para o caso uma solução 
de equidade, mas não determinariam um direito para o requerente•. 

Os precedentes de que fala o sr. Advogado Geral, são o já citado e 
mais o de um outro tenente-coronel, cque atualmente está á disposição 
do Ministerio da Educação, no Rio de Janeiro, percebendo todos os 
vencimentos". 

Vêmos, pois, que o sr. Advogado Geral se manifesta por uma so-
lução de equidade e, a nosso ver, esta se impõe, porquanlo, tendo sido 
abonado o vencimento integral das suas patentes a oficiais superiores que 
serviram e servem na Capital Federal, com muito melhor razão se deve 
abonar o que deixou de perceber um 1.0 tenente, que, sem solicitação 
sua, foi posto á disposição do Interventor, no extremo Estado septen~ 

trional. 
O nosso parecer é, pois, para que seja atend!do o pedido do sr. 

coronel José Gabriel Marques (M·uito bem ! Muito bem!) 
Em discussão o parecer. 
O Sr. Israel Plnhelro:-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o sr. conselheiro 

Israel Pinheiro. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Divirjo, sr. Prestdente, do voto:do ilus~ 

trado conselheiro sr. P. Matta Machado. 
Deixo de lado a prescrição para entrar desde logo no merito da 

questão, pelo qual se poderá facilmente verificar que não é de de~ 
ferir-se a pretenção do requerente. 

O argumento do nobre conselheiro. se bem compreendi, é de qne 
o pedido deve ser deferido, á vista dos precedentes já abertos com re-
lação ao coronel Vieira Christo e ao tenente~coronel Elpidio Amaral, 
atualmente á disposição do Ministerio da Educação, no Rio de Janeiro. 

Devemos, porém, não perder de vista que o então 1.0 tenente José 
Gabriel Marques foi posto á disposição do Interventor do Amazonas 
com a cláusula antecipadamente explícita de que não teria direito a 
percepção de vencímentos, quando justamente o contrário foi que se 
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verificou quanto ao coronel Christo e ao tenente~coronel Elp idio do 
Amaral. 

Não procede, portanto, o argumento alegado de que já existem 
precedentes a respeito. Se o tenente Marques foi posto á disposição do 
interventor do Amazonas, sem direito a vencimentos pagos pelo Es· 
tado de Minas, muito naturalmente êle recebeu esses vencimentos pelos 
cofres do Amazonas, em virtude das funções que ali exerceu. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-São hipoteses. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-E' uma hipotese perfeitamente funda~ 

mentada e Iogica. 
O SR. WERNA MAGALHÃES:- Os casos, efetivamente, são dife~ 

rentes. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Perfeitamente. A comparação não é 

possível, a menos que o coronel Marques provasse que no pagamento 
que recebeu pelos cofres do Amazonas, não foi levado em conta o fato _ 
de não estar recebendo pelo Estado de Minas. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Ele não alega isso. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Nem seria possível, porque o sr. Inter~ 

ventor do Amazonas, que era, na ocasião, o dr. Alfredo Sá, natural~ 
mente ter~lhe~ia compensado qualquer diferença que porventura pudes~ 
se ter havido nos vencimentos que perceberia se estivesse em Minas. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Não podemos argumentar com su~ 
posições. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Devemos argumentar com suposições 
justas e fundadas. Ora, é justo e natural que o dr. Alfredo Sá tenha 
compensado qualquer diferença de vencimentos desse oficial. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Isso é logico. 
O SR. P. MA1TA MACHAD0:-0 que não é logico é pagar soldo 

a um tenente coronel para ficar no Rio de Janeiro e não pagar soldo 
a um 1.0 tenente que vai ao Amazonas, expondo a sua vida no servi~ 

ço publico. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Ele foi, perfeitamente cientificado de 

sua situação, mediante uma ordem que estabelecia taxativamente que 
ele não tinha direito ao soldo. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Ele seguiu cientificado disso. 
O SR. LORETO DE ABREU: -A ordem foi expedida pelo Govêrno 

de Minas? 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Foi expedida pelo Govêrno de Minas, 
quer dizer que o tenente Marques quando partiu para o Amazonas já 
estava informado de que não teria direito a vencimentos pagos por Mi~ 
nas~Oerais. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Foi um acôrdo? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Sim, foi uma condição estabelecida em 

ordem do dia do Batalhão. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Tanto assim que êle nunca re~ 

clamou. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Ele reclamou perante o Congres o. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-E o Congresso reconheceu o seu 

direito e votou uma lei a respeito. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-E o Presidente do Estado deixou de 

reconhecer esse direito, tanto que vetou a lei. 
O SR. LO RETO DE ABREU:-Qual foi o Presidente? O atual? 
O SR. NORONHA GUARANY:-Foi o Presidente Olegario Maciel 

que vetou a lei. 
O SR. P. MATTA MACHAD0:-0 soldo é inherente á patente. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Perfeitamente . No caso, porém, o que 

se verificou foi que em vez de Minas pagar o soldo, este ~oi pago pelo 
Estado do Amazonas. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Houve uma compensação. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-E cumpre acrescentar que o chefe da 

secção da Secretaria do Interior encarregada de se pronunciar sobre o 
caso, alegou que esse é um precedente perigosíssimo que seria estabe~ 
lecido, porque existem varios casos identicos. 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 deferimento do pedido traria 
como consequencia outros pedidos identicos. 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 chefe da Secção da Secretaria do 
Interior diz mesmo que «O inter~sse da disciplina exige prudencia no 
julgamento do caso. 

Existem varios oficiais nas mesmas condições sendo, portanto um 
precedente perigoso". 

O SR. LO~TO DE ABREU. - Houve a declaração antecipada· de 
que o soldo não seria pago pelo Estado . 

O SR. ISRAEL PINHEíRO. - E} le aceitou a comissão de que era 
investido com essa declaração expressa e é logico deduzir~se que no 
Amazonas recebeu o soldo que lhe era devido pelo Estado de Minas e 

; 
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mais uma bonificação pelo desempenho da mesma comissão. E é tam-
bem logico deduzir-se que o coronel Christo quando esteve no Rio, 
apenas recebeu uma bonificação, salvo prova em contrário, prova que 
não foi feita. 

O SR.P. MATTA MACHADO. - E é logico deduzir-se que a lei 
votada pelo Congresso foi justa, porque o Congresso naturalmente exa-
minou a questão por todos os seus aspectos 

O SR. ISRAEL PINHEIRO. - Nós tambem a estamos examinando. 
O SR. WERNA MAGALHÃES. - Estou de acôrdo com o sr. 1.0 

revisor. O peticionário terá direitoapenas á contagem do tempo de ser .. 
viço. 

O SR. NORONHA GUARANY.- As razões do veto do sr. Presi-
dente do Estado estão anexas ao processo. 

O SR. LORETO DE ABR~.:u. - Seria interessante ouvirmos a sua 
leitura. 

O SR. NORONHA GUARANY. -Pediria o sr. Secretario a fineza 
dt. proceder a essa leitura. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO. - São estas as razões do veto {lê): 
c Deixo de sancionar os artigos 2·.0 e alineas; 3.a e 4.a da Proposição 

n. 590, por entender que as ·.rantagens constantes dos mesmos devem 
restringir-se aos efeitos de re.'orma e aposentadoria. 

cA redação para todos ot. efeitos de que se serve a Proposição 
póde, pela sua amplitude, aca.·retar outros onus que não deve consti-
tuir abjéto da presente lei. 

cBelo-Horizonte, 18 de Outu;.:-ro de 1930. cOlegario Dias Maciel, 
Presidente do Estado ». 

E' a seguinte a disposição a que se refere ao peticionaria (lê): 
cArt. 4.0 O Govêrno do Estado mandará contar, para todos os 

efeitos legais, o tempo de serviço durante o qual o tenente-coronel da 
Fôrça Pública, José Gabriel Marques, esteve á disposição do Govêrno 
Federal para servir com o Interventor do Amazonas, no periodo de 7 de 
novembro de 1924 a 20 de novembro de 1925» . 

Este artigo foi votado pelo sr. Presidente Olegario Maciel. 
O SR. NORONHA GUARANY.- Como vota o sr. 2.0 revisor? 
O SR. WERNA MAGALHÃES. -Voto de acôrdo com o 1.0 re-

visor. 
O SR. NORONHA GUARANY. -E o sr. Conselheiro Lorêto de 

Abreu? 
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O SR. LORETO DE ABREU.- Tambem voto deacôrdo com o sr. 
1.0 revisor. O argumento principal que me impressionou foi o da acei-
tação expressa por parte do interessado dessa compensação que iria re-
reber no Amazonas, sem onus algum para o Estado de Minas. 

O SR. NORONHA GUARANY.- E o sr. conselhei ro julio Soares? 
O SR. JULIO SOARES1 - Acompanho o sr. 1.0 revisor. 
O SR. NORONHA GUARANY.- Tambern eu. 
A' vista da manifestação dos srs. conselheiros; julgo poder anun~ 

ciar a seguinte. 

Cônclusão 

O Conselho é de parecer, contra o voto do relator, sr. conselhei~ 
ro P. Matta Machado, que se indefira o pedido do sr. coronel José 
Gabriel Marques . 

-Submetida a votos, é a conclusão aprovada. Tendo sido venci-
do o relato>, o sr. Presidente, de acôrdo com o dispositivo no paragra-
fo 1.0 do artigo 17 do Regimento Interno, determina que se remeta o 
processo ao sr. conselheiro Israel Pinheiro ~ 1.0 revisor, para redação do 
parecer final. 

Anulação de contrato entre a municipalidade de Para-
guassú e José Lisboa de Paiva 

(PEÇA N. 203) 

O Sr. Noronha Guarany:- Segue-se a discussão da peça n. 
203, sobre a anulação de um contrato existente entre a municipalidade 
de Paraguassú e o sr. José Lisboa de Paiva. 

Sou o relator e escrevi na especie o seguinte relatorio (lê) : 

Relato rio 
O sr. Secretario do Interior remete ao conhecimento deste Con-

selho uma representação em que o sr. prefeito de Paraguassú, comu-
nica ao sr. Presidente do Estado que, havendo um contrato assinado 
entre a Camara Municipal daquela cidade e o sr. José Lisboa de Paiva 
para o serviço telefonico, quer da cidade propriamente dita, quer de li-
gações aos municípios visinhos, acontece que o concessionario não cum-
priu nenhuma das clausulas firmadas. Não existe, pois, serviço telefoni-
co na re~erida cidade. E' o que se depreende do processo. 

4 
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Pede o prefeito, então, seja rescindido o contrato. Segundo infor-
ma o sr. prefeito, em sua exposição, já foi esse contrato declarado nulo 
pela Prefeitura e Conselho Consultivo local. No seu entender, entre-
tanto, esse ato nenhuma significação tem, porque, nos termos do artigo 
11, letra ce :o, do Codigo dos Interventores (decreto n. 20.348, de 20 de 
agosto de 1931), é vedado aos governos dos Estados, como aos dos 
municípios, rescindir ou declarar a caducidade de qualquer contrato ou 
concessão que venha a ser reconhecida ilegal, ou contraria ao interesse 
publico ou á moralidade administrativa, sem previa e expressa autoriza-
ção do Governo Provisorio, mediante parecer anterior do Conselho Con-
sultivo. Daí a razão por que se dirige ao governo do Estado para ob-
tenção desse ato que os interesses do seu município reclamam. 

Vêm junto ao processo a lei municipal que concedeu o privilegio e o 
contrato firmado entre o concessionario e a Camara. O contrato é fei-
to sem a necessaria segurança para as partes, estipulando apenas uma 
multa de 500$000 para aquela que infringir qualquer de suas clausulas. 
Alega 0 sr. prefeito que, sem audiencia da Camara foi o contrato nego-
ciado com o sr. Romeu Vieira. 

Fe:to o relatorio, passo os autos ao sr. conselheiro Israel Pinheiro, 
1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 17 de Junho de 1933.- Noronha Guarany, relator. 

Parecer 
O Sr. Noronha Guarany:- O meu voto verbal sobre o caso 

é o seguinte : 
De fato, procede a observação do sr. prefeito, citando o artigo 11, 

letra «C» do Codigo dos Interventores. Diz este artigo: 
cArt. 11. E' vedado aos governos dos Estados, como aos 

dos Municípios, sem previa e expressa autorização do Governo 
Provisorio, mediante parecer anterior do Conselho Consultivo : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ -......................... ... . 

c) Rescindir ou declarar caducidade de qualquer contrato 
ou concessão que venha a ser reconhecida ilegal ou contrariar 
ao interesse publico ou á moralidade administrativa•. 

Conforme declarei no relatório, o contrato firm ado entre a Camara 
Municipal de Paraguassú e o primitivo concessionario é um contrato fa-
lho, porque não estabelece nem regula com precisão os deveres e obri-
gações das partes contratantes. E' uma peça inexpressiva, mal feita, 
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em que não foram apuradas nem as condições técnicas do erviço nem 
os direitos e deveres das partes contratantes. 

Pela especificação do sr. prefeito, vê-se que não existe de fato no 
município serviço telefonico. O concessionario, de posse desse contra-
to, não o executou. Isso é o que se depreende das i'nformações d:> pro-
cesso. Estamos, não obstante, em face de um contrato. Não hll, no 
processo, nenhuma prova da falta de cumprimento das clausuh,s por 
parte do concessionario, nem prova de nenhuma interpelação judicial 
ou administrativa, pondo o concessionario em móra pela falta das obri-
gações assumidas em virtude do contrato. 

Por muito que nos mereça a palavra do sr. prefeito de Paraguassú, 
cuja ação, nesse caso, é necessariamente em atenção ao bem coletivo 
desse município; embora seja sua palavra oficial, tratando-se de interes-,. 
ses do Tesouro Público, acho que qualquer ato administrativo deve ser 
bem examinado em todas as suas faces, estudado em todos os seus 
detalhes, para que, desse at , não resul tem possíveis ações de indeni-
zações contra o Poder Público, sangrado sempre nas suas economias 
pelos atos impensados dos maus administradores. 

A nossa literatura jurídica e a nossa jurisprudencia estão prenhes 
de exemplos decorrentes de atos precipitados da administração, de que 
têm resultado indenizações, provenientes sempre da má observação por 
parte dos administradores quanto á execução dos contratos. 

Assim raciocinando, penso, que, evidentemente, estamos diante de 
um contrato que p~r si está rescindido, de vez que, como pondera 
em sua exposição o sr. Prefeito, não ha linha telefon·ca, na cidade, nem 
ligações com os municípios vizinhos; em uma palavra, o concessiona-
rio não cumpriu o contrato, nem os seus sucessores o fizeram. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Há quantos anos? 
O SR. NORONHA GUARANY:-0 contrato já é antigo. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Mas não estabelece um prazo? 
O SR. NORONHA GUARANY:-0 contrato é muito mal feito, é 

impreciso; não marcon prazo para execução do trabalho e apenas es-
tab~lece, em se tratando de um serviço vultoso, a insignificante multa 
de quinhentos mil réis. Foi celebrad , conforme se verifica pela copia 
existente no processo, em 8 de maio de 1915. 

O SR. LO RETO DE ABREU:-E até hoje não se fez nada? 
O SR. NORONHA GUARANY:-Até hoje não se fez coisa nenhu-

ma. Tratando-se, entretanto, de um contrato, o meu respeito pelo di-
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reito me sugere o seguinte, que submeto ao esclarecido e elevado es-
pirib dos srs. Conselheiros : penso que poderá o Conselho anuir ao 
pedido do sr . Prefeito, no sentido de ser rescindido o contrato, fazen-
do-se antes a interpelar;ão judicial aos herdeiros do concessionario, por-
que, pelo processo, o primitivo concessionario passou sua concessão a 
outrem Não há, no contrato, nenhuma condição em que se determi-
nasse a audiencia da Camara, para a cessão desse contrato. de manei-
ra que a cessão se fez naturalmente. Mas eu penso que talvez existam 
herdeiros do concessionario, porque este faleceu; talvez existam suces-
sores e herdeiros. Então, concluo pela seguinte fó rma: far-se-á a inter-
pelação judicial aos herdeiros do primitivo concessionario e ao atual 
concessionario, pela fó rma e processo prescritos em lei, de maneira 
que fique patente o inad impleme nto das obrigações do concessionario . 

O ato da Prefeitura, que deve ser a interpelante neste caso, recor-
rendo ao Poder Judiciario para a prova de que não foi cumprido o con-
trato, a coloca em si tuação tranquila perante seus municipes. Feita a in-
terpelação, se o Conselho aprovar a sugestão do meu parecer oral, en-
tão, o sr. Presidente do Estado encaminhará o c::tso ao Govêrno Pro-
visorio, nos termos do Codigo dos Interventores, conforme o dispositi-
vo citado. 

Sugeri a notificação aos herdeiros do concessionario e ao seu su-
cessor, porque embora do arquivo da Prefeitura não conste a cessão a 
este ultimo, é evidente que tal cessão poderia ter sido feita, uma vez 
que a éla não se oponha o contrato. Se assim é, e se de fato existe 
a cessão, é claro que essa interpelação judicial deve ser feita não só-
mente aos herdeiros do primitivo concessionario, mas tambem ao su-
cessor deste. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Os sucessores não são herdeiros? 
O SR. NORONHA GUARANY:-0 processo é obscuro neste pon-

to, mas muito possivelmente o concessionario terá herdeiros. Ele passou 
o contrato sem que fosse ouvida a Camara nesse sentido. 

O SR. LO RETO DE ABREU: - Cedeu, vendeu o contrato? 
O SR. NORONHA GUARANY:-Cedeu. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Se cedeu, não póde o privilegio fi-

gurar como herança dele para os respectivos herdeiros, 
O SR. NORONHA GUARANY:-Entendo que se deve fazer refe-

renda aos herdeiros pelo seguinte : a cessão é apenas alegada, não há 
copia do contrato, ent re o primitivo concessionario e o atual... 
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O SR. LORETO DE ABREU: - E' uma medida de prudencia. 
O SR. NORONHA GUARANY ... -razão pela qual eu lembro uma fór-
mula geral, abrangendo não sómente os herdeiros do primitivo concessio-
nario, como o atual concessionario. 

Este é o meu voto . 
(Mui to bem ! Mnito bem !) 
O sr. 1.0 Revisor está de acôrdo? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Perfeitamente, 
O SR. NORONHA GUARA~Y:-E o sr. 2.0 Revisor? 
O SR. JULIO SOARES:-Tambem eu. 
-Do mesmo modo se manifestam os demais srs. Conselheiros, sen-

do adotada esta 
ConciU'São 

O Conselho Consultivo é de parecer que se promova a rescisão do 
contrato existente entre a Municipalidade de Paraguassú e o sr José 
Lisboa de Paiva, fazendo- se antes a interpelação judicial para prova do 
não cumprimento do referido contrato, não só com referenda ao primiti-
vo concessionario e aos seus herdeiros, como ao atual cessionario, e de 
conformidade com o art. 11, letra c, do Codigo dos Interventores. 

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

Venda de terras devolutas 
(PEÇA N. 207) 

O Sr. Noronha Guarany: - Finalmente vamos passar á dis-
cussão da peça n. 207, sobre a venda de terras devolutas nos municípios 
de Aimorés, Teofilo-Otoni, Manhuassú, Caratinga, Guanhães, Rio-Casca, 
S. Domingos do Prata, Mesquita, Virginopolis e ltanhomi. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro Lorêto de Abreu. 
O Sr. Loreto de Abreu:- Como o oficio que nos foi enviado 

pelo sr. Secretario da Agricultura historia o fato, adotei-o como relatorio. 
E' o seguinte (lê) : 

Relataria 

Do Secretario da Agricultura deste Estado recebido o oficio seguinte 
que passou a constituir a peça n. 207: 

cExmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado ele Minas-
Gerais. 



764 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Os processos da relação inclusa se referem a terras que o Estado 
mediu com intuito de vende-las em hasta publica. 

Vedando, entretanto, a letra «e » do a:t:go 10 do decreto n. 20.348, 
de 29-8-31, a venda de lotes cujas áreas uHrapas em a 100 hectares, 
sem previa autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho soli-
tar desse Conselho aquela autorização, antes de levá-los á hasta pu-
blica. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia., e a seus 
dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta considera-
ção. - Carlos Lue, Secretario da Agricultura.» 

Passo os autos ao Sr. 1.0 revisor, conselheiro Annibal Gon-
tijo. 

Belo-Horizonte, 1.0 de junho de 1933.- Loreto de Abreu, re-
lator. 

Parecer 

O Sr. Loreto de Abreu :-Do relato rio vê-se que nenhum dos 
lotes, constantes da peça n. 207, excede a 500 hectares, estando, por-
tanto, dentro dos limites fixados pela lei. 

O meu voto é no sentido de aquiescer o Conselho á soli-
citação do Sr. Secretario da Agricultura, e como se trata de uma ques-
tão pacifica que, por isso mesmo, pode ser hoje resolvida, lavrei desde 
logo o parecer final para ser apresentado. 

Peço, por isso, ao sr. Presidente, consultar o Conselho se consente 
que, exgotada a ordem do dia, se volte ao expediente, afim de ser 
apresentado o parecer definitivo sobre a peça em debate. 

-E' aprovado o requerimento. 
O Sr. Loreto de A.breu:-0 meu voto, como disse, é no sen-

tido de se aquiescer ao pedido do Sr. Secretario da Agricultura. 
(Muito bern !) 
-Em discussão o parecer, é o mesmo aprovado sem debate, sendo 

adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se conceda autorização para a venda 
de terras devolutas situadas nos municípios de Aimorés, Teofilo Otoni, 
Manhuassú, Caratinga, Guanhães, Rio-Casca, S. Domi~gos do Prata, 
Mesquita, Virginopolis e Itanhomi. 

- O processo é devolvido ao relator para redigir o parecer final. 
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Volta ao expediente 
O Sr. Noronha Guarany: -Estando esgotada a ordem do 

dia e tendo o Sr. Conselheiro Loreto de Abreu requerido que se vol-
tasse ao expediente, afim de ser apresentado o parecer final sobre a peça 
n. 207, com o que concordou o Conselho, dou a palavra a S. Excia. 

O Sr. Loreto de Abreu:- E' este o parecer final sobre a 
peça n. 207 (lê) 

Parecer n. 194 
Venda de terras devolutas. 

PEÇA N. 207 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, de acôrdo com 
o decreto n. 8.201, de 31 de janeiro de 1928, artigo 61, e com o relatorio 
de fls., autoriza a Secretaria da Agricultura a vender, em hasta publica, 
os lotes de terras, como se acham demarcados e avaliados, na relação 
de fls. e aos quais se refere a peça n°. 207. 

Belo-Horizonte, 1.0 de junho de 1933.- Loreto de Abreu, re-
lator. 

- O parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

Remeta-se a peça, acompanhada do relataria e parecer, ao sr. Se-
cretario da Agricultura. 

Ordem do dia 
O Sr. Noronha Guarany :-Não havendo mais nada a se tra-

tar, designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE: - A regimental. 
SEGUNDA PARTE: -Discussão das peças que, devidamente re-

latadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

- Está encerrada a sessão. 
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128a. Sessão Ordinarla, aos 20 de Junho de 1933 
PRESIDENTE- Sr. Noronha Guarany. 
SECRET ARlO - Sr. Israel Pinheiro. 

SUMAHIO - Ata.- Expediente- Pareceres finais.- N. 195 (Requerimento do 
coronel José Gabriel Marques) - N. 196 (Rescisão de contrato entre 
a Câmara Municipal de Paraguassú e José Lisbôa de Paiva). 

-SEGUNDA PARTE: - Liquidação dos créditos dos portadores de 
vales da E. F. Oéste de Minas-Preliminar proposta pelo sr. Lo reto 
de Ahreu. - Relatorio e parecer do mesmo sr. conselheiro - Aden~ 

do do sr. Noronha Guarany. - Conclusao- Ordem do dia . 

A' hora regimental, comparecem os srs. Noronha Guarany, Israel 
Pinheiro, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Werna Magalhães e P. Matta 
Machado, faltando com causa justificada os sr. Socrates Alvim e 
Annibal Gontijo. 

Assumindo a presidencia, o sr. Noronha Guarany convida o sr. 
Israel Pinheiro a ocupar o lugar de Secretário. 

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

Expediente 
O Sr. Israel Pinheiro traz ao conhecimento da Casa o se~ 

guinte expediente : 
Oficio 

Rescisão de contrato para o fornecimento de fôrça e luz no L11uni -
cipio de Machado 

(PEÇA N. 180) 

-Secretaria de Estado dos Negócios do Interior- 5a. /13. 349 
Remete um processo de rescisão de contrato.- Belo~ Horizonte, 14 de 
Junho de 1933. 

· Senhor Presidente, afim de que êsse Conselho se digne de emitir 
seu parecer a respeito, devolvo a Vossa Excelência, devidamente ínfor-
mado em nome do Senhor Secretario, o incluso processo de rescisão 
de Contrato para fornecimento de luz e fôrça ao município de Machado. 

Renovo a Vossa Excelência os meus protestos de estima e distin-
ta consideração. 

Pelo Diretor da justiça - Evaristo Salomon. 
Ao Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Estado-Capital 
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As Informações a que se refere o oficio supra 

Secretaria de Estado dos Negócios do Interior- 5a./12. 452. Pede 
positivar os motivos que justifiquem a rescisão de um contrato- Belo-
Horizonte, 20 de Maio de 1933. 

Senhor Presidente, em nome do Sr. Secretario, peço~vos positiveis 
os motivos justificativos da rescisão do contrato para exploração dos 
serviços de Fôrça e luz nesse município, ministrando, assim, todos os 
esclarecimentos necessarios ao exame e julgamento da questão. 

Saudações atenciosas. Pelo Diretor-da Justiça-E11aristo Salomon. 

Ao Sr. Prefeito Municipal de Machado. 

-Prefeitura Municipal 1e Machado n°. 40 
Sr. Dr. Diretor da Justiça, acusando o recebimento de vosso ofi~ 

cio n°. 12.452, da 5a. Secção, de 20 de Maio do corrente ano em ·que 
me pedes positi var os motivos que justifiquem a rescisão do contrato 
para exploração de luz e fôrça neste município, venho reiterando o 
que já disse quando solicitei a referida rescisão, positivar documen~ 
tando os solicitados motivos. 

1°. -A clausula IX (nona) do contrato diz: 
•Ficam os concessionarios obrigados a submeter á aprovação da 

Camara a tabela de preços para iluminação particular". 
Esse contrato foi assinado em 10 de outubro de 1910. 
2°.- A Lei Municipal n°. 56 de 15 de outubro de 1913, cuja co~ 

pia acompanha êste, e acompanha tambem meu pedido de rescisão, 
fixou os preços para a a iluminação particular. 

3°. -- A Emprêsa nunca obedeceu áquela clausula contratual nem 
essa tabela como se poderá ver da tabela para iluminação particular 
a cfortait •(Tabela n°. 1 que acompanha este) e os recibos de consu~ 
mo de luz a medidor que tambem seguem com este, assim como se nega 
a entrar em entendimentos com essa Municipalidade para reforma das 
atuais tabela de preços que creio são as mais caras! do mundo. 

Saudações atenciosas, Zoroastro Torres, Prefeito. 

Lei municipal n. 56, de 15 de outubro de 1913 

Aprova as tabelas A e B para iluminação eletric~ particular do 
município de Machado. 
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O dr. Antonio Candido Teixeira, presidente da Câmara Municipal 
da cidade de Santo Antonio do Machado. 

Faço saber, etc. 
Art. 1.° Ficam aprovadas as tabelas A e B para iluminação ele~ 

trica particular do municipio do Machado, como abaixo se declara: 

TABELA A--MENSAL 

Condições para cada estabelecimento. 
Por lampada de 10 velas (uma) . . . . . ...• . ... . . ..... . .. . . ... .. 

,. ,. ,. ,. (sendo mais de uma) .... . ......... . 
,. 16 ,. ••• • • o o o ••••• o o o •••• o ••• o •••••••••••• 

,. ,. ,. 16 (sendo mais de uma) . ... . .. . .... 
,. ,. 25 ,. (qualquer que seja o n.) ...... ... ... 
,. ,. 32 ,. ,. ,. ,. 

•••••• • o o. o •• 

,. ,. ,. 50 ,. ,. ,. ,. ,. ,. 
• • ~ •• •• • ••• o 

,. ,. 100 ,. ,. ,. ,. ,. 
o ........ o o •• • 

,. ,. ,. 200 ,. ,. " ,. 
• • o •••• o •• ••• 

,. ,. 400 ,. ,. ,. ,. 
•••• o o • • • •• o o 

PARA os GRANDES CONSUMOS 

Instalação de 4 lampadas ou mais. 

2$500 
2$000 
4$000 
3$5ll0 
5$000 
6$400 
8$500 

12$500 
25$000 
40$000 

As contas de 11$000 têm o desconto de 11 °/0 , as de 12$000, têm 
o desconto de 12 °/ 0 , as de 13$000, o de 13 °/0 e assim sucessiva~ 
mente, sendo 50 o f o o d esconto máximo, aplicaveis ás contas de 
50$000, ou maiores. Desta forma os consumidores (sem medidor) vi~ 
rão a pagar os seguintes liquidas : 
Os de 11$000 

12$000 
13$000 

,. 14$000 
,. ,. 15$000 

16$000 
,. ,. 17$000 

18$000 
19$000 ,. 20$000 

,. ,. 21$000 
,. ,. 22$000 

23$000 
,. 24$000 
,. 25$000 

26$000 
,. 27$000 

28$000 
29$000 

,. ,. 30$000 

pagarão 9$790 . 
10$560. 
11$310. 

,. 12$040 . 
12$750. 

,. 13$440. 
14$110 . 
14$760 . 
15$390. 

,. 16$000. 
,. 16$590. 
,. 17$160 . 

17$710 . 
18$240. 

,. 18$750 . 
19$240. 

,. 19$710. 
20$160. 
20~590. 

... 21 $000. 

Os de 31$000 pagarão 
,. ,. 32$000 ,. 

,. 33$000 ,. 
,. 34$000 

35$000 
,. 36$000 

,. 37$000 ,. 
,. 38$000 ,. 

39$000 
,. 40$000 

,. ,. 41$000 ,. 
42$000 
43$000 
44$000 
45$000 
46$000 ,. 
47$000 ,. 
48$000 

,. 49$000 ,. 
50$000 ,. 

21$390 
21$760 
22$110 
22$440 
22$750 
23$040 
23$310 
23$560 
23$790 
24$000 
24$190 
24$360 
24$510 
24$640 
24$750 
24$840 
24$910 
24$960 
24$990 
25$000 
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A tabela acima é organizada ficando a Campanhia sujeita a fazer 
as instalações gratuitamente e tambem fornecer gratuitamente as lam~ 

padas, obrigando~se ainda pela conservação das instalações e substi~ 

tuição das lampadas uma vez ·danificadas ou enfraquecidas. 

TABELA B 
Lampadas de 10 velas 

,. 16 
,. 25 

32 
50 

,. 100 
,. 200 

,. ,. 400 

,. 
,. 

Mês 

,. 

,. 

Os consumidores gozarão do abatimento seguinte: 
De 6 a 10 lampadas 5 °/0 • 

" 11 " 20 10 °/0 • 

" 21 " 30 15 °/0 • 

• 30 em diante 

1$500 
2$400 
3$563 
4$320 
6$375 

12$000 
21$000 
36$000 

A tabela acima é organizada ficando as instalações e lampadas por 
conta dos particulares, bem como a conservação das mesmas. 

LUZ A CONTADOR 

Qualquer consumidor de luz póde adquirir o contadot> de luz (KWH) 
pagando a energia consumida á razão de 400 rs.--kilowatte registrado, 
sendo porém a taxa obrigatoria como consumo mínimo de Rs. 10$000 
mensais. 

O contador de luz poderá ser adquirido pelo consumidor de quem 
maior vantagem oferecer~lhe, bem assim as lampadas no caso da ta~ 
bela B. 

As tabelas A e B são organizadas para tampadas de filamento 
metalico; se o consumidor, no caso da tabela B, opinar pelas Iampa~ 
das de carvão, pagará o duplo dos preços consignados na referida tabela. 

INSTALAÇÕES PARTICULARES 

As instalações particulares serão executadas pela Companhia e pa~ 
gas pelos consumidores, de acôrdo com a seguinte tabela: 

Assentamento de contador de luz (KWH). . . . . . . . 12$000 
Instalações simples (fl. roseta, suporte, sem lam~ 

pada) • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 12$000 
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Instalações simples para duas lampadas-com supra 
-a 11$000 .... .. . •.... . ... .. . .. . ... . . . ... 

Instalações simples para três lampadas com supra 
-a 10$000 .. . . . ...••• • .... .... ..... · · · · · · · 

Instalações simples para quatro lampadas com su-
pra-a 9$000 ... . •.••...... . . . .. . .... · · · · .. 

Instalações simples para cinco lampadas com supra 
- a 8$000 .... ..... ..... . .. ...... .. • · ·. ·• 

22$000 

30$000 

36$000 

40$000 

Da 5.a lampada para cima haverá a razão de 8$000 por cada 
lampada que fôr instalada, correndo sempre a lampada por conta do 
consumidor. 

O material empregado nas instalações deverá ser de l.a qualidade. 
As instalações particulares no caso da tabela B , uma vez paga a 

a sua importância á Companhia, serão propriedade do consumidor. 
Para qualquer outro serviço não contemplado na presente tabela, 

o consumidor entrará em acôrdo com a Companhia. 
Os consumidores de luz poderão optar pela tabela Á ou B ou 

ainda pelo contador (KWH). 
Art. 2. 0 Revogam-se às disposições em contrário. 
Mando, portanto, etc. 
Machado, 15 de Outubro de 1913. - O presidente da Cámara-

A.ntonio Candido Teixeira. 
Publicada pela imprensa local e registrada nesta Secretaria, aos ..... 

dias do mês de outubro do 1913.- O Secretario da Cámara, Benicio 
Luiz de Carvalho. 

Copia autêntica de Benevenuto Pimentel, secretário da Prefeitura 
Municipal.-Visto-Zoroastro Torres, prefeito. 

COMPANHIA SUL-MINEIRA DE ELETRICIDADE 

Tabela para calculas d os consumos de luz 
Machado. 

TABELA I 

Vela-mês Preço Vela-mês Preço Vela-mês Preço 

50 13$400 175 28$900 300 49$100 
55 14$600 180 29$400 305 49$900 
60 15$500 185 30$400 310 50$900 
65 16$600 190 31$400 315 51$800 
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Vela-mês Preço Vela-mês Preço Vela-mês Preço 
70 17$800 195 32$200 320 52$300 
75 18$900 200 32$700 325 53$200 
80 19$400 205 33$700 330 54$200 
85 20$500 210 34$700 335 55$000 
90 21$500 215 35$400 340 55$600 
95 22$400 220 36$000 345 56$500 

100 22S800 225 37$000 350 57$500 
105 23$700 230 37$800 355 58$500 
110 24$500 235 38$700 360 58$900 
115 25$400 240 39$200 365 59$700 
120 25$400 245 40$200 370 60$700 
125 26$300 250 41$100 375 61$600 
130 27$000 255 42$000 380 62$000 

# 135 27$700 260 42$500 385 fi3$1100 
140 27$600 265 43S5CO 390 64$000 
145 28$200 270 44$400 395 64$900 
150 28$900 275 45$200 40 65$300 
155 29$500 280 45$800 
160 29$000 285 46$800 
165 27$100 290 47$600 
170 28$100 295 48$500 

Copia autentica tirada por Benevenuto Pimentel 
feitura.-Visto.-Zo?·oast?·o TorTes, Prefeito. ' 

secretario da Pre-

Remeta-se ao sr. relator. 

Telegrama 

Do Prefeito de Curvelo pedindo seja adiado o julgamento da peça 
n. 2~Hulha Branca-até um entendimento pessoal da Prefeitura da-
quela Cidade com o Conselho e a Companhia. 

-Remeta-se ao sr. relator. 

A presentação, aprovação e assinatura de 
finais 

O Sr. Israel Pinheiro apresenta o seguinte: 

Parecer n. 195 

pareceres 

Requerimento do coronel José Gab1'iel Mm·ques 

(PEÇA N. 163) 

. O Con~~lho Consultivo do Estado de Minas-Gerais a que foi 
presente ohcw do sr. Secretario do Interior, encaminhando 0 pedido de 
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pagamento feito pelo coronel José Gabriel Marques, durante o período 
em que esteve á disposição do Governo Federal, depois de considerar 
detidamente as informações do sr. chefe de Secção da Secretaria do In-
terior e o parecer do sr. Advogado Geral do Estado, resolveu mani-
festar-se contrário a esse pagamento, tendo em vista que o requerente 
aceitou a comissão com a determinação previa de que nada receberia 
pelo Tesouro do Estado de Minas dura te a referida comissão e que os 
precedentes alegados não justificam para o Gaso uma solução de equi-
dade . 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 20 de Junho de 1933.-
Israel Pinheiro, relator. 

-0 parecer é aprovado e, em 
conselheiros presentes, sendo voto 
chado. 

seguida assinado por todos os srs. 
vencido o do sr. P. Matta Ma-

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretario do Interior. 

O Sr. Noronha Guarany apresenta o seguinte parecer (lê): 

·Parecer n. 196 
Recisão de Contrato entre a Camara Municipal". de Paragt:assu' e 

J osé Lisbôa de P ~iva 
(PEÇA N. 203) 

O Conselho Consultivo depois de examinar devidamente uma re-
presenteção que lhe foi presente e em que o sr. Prefeito de Paraguas-
sú pede que seja rescindido um contrato assinado entre a Camara 
Municipal daquela cidade e o sr. José Lisbôa de Paiva para o serviço 
telefonico, quer da cidade propriamente dita, quer de ligações nos mu-
nicípios vizinhos; 

Considerando que, de fato, não existe serviço telefonico na refe-
rida cidade e que o concessionario não cumpriu nenhuma das clausulas 
firmadas; mas 

Considerando, por outro lado, que se trata de um contrato e que não 
ha no processo nenhuma prova de falta de cumprimento das clausulas 
por parte do concessionario, nem prova de nenhuma interpelação judi-
cial ou administrativa, pondo o concessionario em mora pela falta das 
obrigações assumidas em virtude do mesmo contrato, e que qualquer 
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ato administrativo deve ser bem examinado em todas as suas faces e 
estudado em todos os seus detalhes para que desse ato ·não resultem 
possíveis ações de indenização contra o Poder Publico: 

E' de parecer que se promova a rescisão do contrato existente entre 
a municipalidade de Paraguassú e o sr. José Lisbôa de Paiva, fazendo-
se antes a interpelação judicial para prova do não cumprimento do re-
ferido contrato, não só com referencia ao primitivo concessionario e aos 
seus herdeiros, como ao atual concessionario e de conformidade com o 
art. 11, letra c, do Co digo dos Interventores. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas·Ge-
rais, Belo-Horizonte, 20 de junho de 1933.- Noronh7. Gu,arany, pre-
sidente e relator . , 

-0 parecer é aprovado e. em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presente~ . 

- Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer ao sr. Se-
cretario do Interior, 

-Passa-se á 

Segunda parte da ordem do dia 
LiQ~tidação d os credi tos de portadores d e vales da E. F. Oeste de 

Minas 

(PEÇA N. 196) 

O Sr. Noronha Guarany: -Vai entrar em discussão a peça 
n. 196, que diz respeito á liquidação de creditos de portadores de vales 
da E. F. Oeste de Minas. 

r.:· relator da peça o sr. conselheiro Lorêto de Abreu, que tem a pa-
lavra. 

Preliminar 

O Sr. Loreto de Abreu; - Antes de proceder á leitura pro-
priamente do relatorio, submeto á apreciação do Conselho a seguinte 
preliminar: 

Por mim, numeradas a lapis as folhas destes dois autos. Esses au-
tos que receberam aqui os numeros 139 e 196 - -correspondentes aos ria 
1.a peça (139) já resolvida; e da 2.a (196) que se pode considerar suple-
mentar, agora submetida á resolução do Conselho. 
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Quando da deliberação sobre a peça n. 139, a uma pergunta do 
conselheiro professor Lucio dos Santos, sobre o quantum a que poderia 
atingir o reclamação do advogado Lagoeiro, como procurador dos porta-
dores de vales, informei calcula-lo em cerca de 80 a 100 contos. Engano, 
pois esse quantum, já apurado, se eleva a 201:641$755 (fls 7). Mas, o 
advogado Lagoeiro passou a reclamar mais; e esse mais não me é dado 
mais calcular nem mesmo, assim. Imperfeitamente, sempre, sem dados 
seguros, pois, absolutamente não sabemos si os credores se podem 
ainda, contar por dezenas ou centenas e se os quantuns de seus cre_-
ditos, igualmente se podem contar por dezenas e centenas de contos. So 
isto dará a indicar a importancia deste feito; e por isso mesmo a ne-
cessidade de adotarmos em relação a êle como em relação a todos os 
mais, a praxe de segurança contra enxertos ou substituições de folhas, praxe 
tradicional e connhecida dos escrivães a de serem, sempre, ordinais os 
autos e, desde logo, após o seu recebimento, numeradas e rubricadas 
pela Secretaria todas as suas folhas. Peço ao presidente submeta esta 
proposta aos srs. conselheiros. 

O Sr. Noronba Guarany: - Está em discussão a preliminar 
proposta pelo sr. conselheirq Loreto de Abreu (pausa). 

Não havendo quem tome a palavra, declaro encerrada a discussão. 
Os senhores que aprovam a preliminar queiram se conservar como 

estão (pa.usa). - Aprovada. 
A' vista da deliberação do Conselho, determino que, de ora em 

diante, se faça nos processos a numeração das paginas, com a rubrica 
do diretor da Secretaria. 

Relatorio 

O Sr. Loreto de Abreu: - Volvamos, propriamente ao rela-
torio. 

Em nome do Presidente do Estado o seu Secretario remeteu ao 
Conselho a petição de fls. 47 do advogado Lagoeiro, em que ao mes-
mo Presidente no Estado pede o dito advogado pagamento a Angelo Ra-
fael Florentino e outros das importancias a que teem eles direito, como 
portadores de vales ou certificados representativos do salario e ordena-
dos que, desde mais de 30 anos, lhes ficou devendo a Estrada de Ferro 
Oeste de Minas então em liquidação, e, já ha muito, liquidada. Dentre 
ditos credores se achava e se acha Angelo Rafael Florentino que se apre-
sentou munido da certidão a fls . 52 contendo o acordão do Supremo 
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Tribunal Federal, condenatorio do Estado de Minas-Gerais -no princi-
pal de 3:752$370, devidos a Angelo, juros de mora contados desde a 
contestação da lide e custa 

No relatorio de fls. 31 a 32 expostos, resumidamente, o que, de 
essencial, se póde colher, nos autos da 1.a peça n. 139, quer em rela-
ção a Angelo quer em relação aos mais portadores de vales, decaidos 
estes como assistentes na 2.a ação de cobrança, aforada na Justiça Fe-
deral, sendo que a 1.a ação fôra anulada por incompetencia da justiça 
estadual. 

No parecer deste Conselho de fls. 33-34, objetivado, sucintamente, 
o resolvido, em a sessão de 24 de janeiro deste ano, quer quanto a An-
gelo, quer quanto aos outros-portadores-assistentes de situação iden-
tica a de Angelo, cujos pagamentos foram igualmente autorizados; me-
nos quanto aos juros d~ móra pretendidos, e negados, unanimemente, 
pelo Conselho por não terem assento em disposição expressa do C. C. , 
não sendo, ao que parece, de ampliar-se á decorrencia de juros em pre-
juízo especialmente, de devedores a disposição restritiva do artigo 172-F 
do mesmo Codigo, ex-vi do seu artigo 6. 0 , vedativo da ampliação de dis-
positivos restritivos de direitos. 

Acresce que nem mesmo o advogado Lagoeiro havia expressamente 
pedido tais juros; e o advogado do Estado, em geral, se manifestara 
contra êles. 

A negação desses juros-com que se conformou, por declaração 
expressa, o advogado Lagoeiro já valeu o beneficiamento do Estado em 
quantia que deixará de pagar-superior a 200 contos-tão longo o tem-
po decorrido desde a contestação da lide na l.a ação de cobrança, ato 
que, então, determinaria a decorrencia de juros, como assentado em 
praxe civil e decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ação de An-
gelo. 

Em cumprimento desse parecer foi celebrado o acôrdo de fls. 6 a 
8 entre o Estado e o advogado Lagoeiro com sete cláusulas, constando 
da 3. a exclusão dos juros referidos, da 4. a os nomes de 21 portadores 
contemplados, de acôrdo com a resolução do Conselho aos quais foram 
feitas referendas; ainda da 4.• as quantias principais atribuídas a cada 
um destes-credores na importância global de 201:645$755; da 6.a a de-
dução nos pagamentos de tudo quanto se verificar recebido por cada 
um dos mesmos credores equiparados a Angelo; e da 7.a e última cláu-
sula-que «se o Estado resolver estender a liquidação, abrangendo ou-

1 

• 
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tros creddres ou portaçlores de vales até a concorrencia da~ i,mport~n
cias reservada em desconto do devido em garantia de jur,os á cOeste », 
então os po~tadores referidos da cláusula 4 . a f~carão com o direito de se 
apresentarem pela diferença que, acaso, se verificar entre a ~o~a dos 
vales representativos de seus créditos e as quantias agora, hqmdadas 
no dito acôrdo e constantes da relação oficia~ referida nos autos e no 
mesmo acôrdo. 

P-eça suplementar n~ 96 

Chamado 0 Conselho a s~. pronunciar sôbre esta peça pelo, P,resi-
dente do Estado, segu~do se vê do ofício a fls .. 2 de seu &~cretárip par-
tic~lar . Dito ofício instruido apenas com meia duzia de cart~s dQ aq..vo-
gado Lagoeiro de fls . 9 a 12 e fls. 18 a 27, uma cerijdão de fls . 13 a 16 
e uma exposição impressa de fls. 17. 

Na 1 . a de:;sas cartas todas po teriores ao acôrdo referido se diz ter 
este Conselho autorizado o pagamento de todos os portapores de vales. 
Engano. 0 Conselho, somente, autorizou o pagame~to ~os credores 
constantes da relação oficial; e isto de acôrdo com a sit:uaçao dos mes-
mos credores identica á de Angelo Florentino que havia conseguido a 
condenação do Estado por estar o seu nome nesta r.el~ção , mandada o~
aanizar pelo próprio Estado o que importa o reconhecimento de seu d:-
;eito. Quanto aos portadores de vales extra-lista oficial, o Conselho so-
bre êles não s~ pronunciou (fls. 33). 

Por isso, e para voltar a se pronunciar sobre o seu caso e caso 
novo para nós- é que se pede a nossa nova interf:_rencia. 

Ouvido 0 advogado do Estado sobre a pretensao dos novos credo-
res disse ele que uns já estão com seu direito prescrito por não _terem 
demandado 0 Estado, e, assim, interrompida a preterição, outros ]á d:- . 
mandaram e poderão demandar, de novo; e, pois, não teem o seu di-
reito prescrito (fls. 4 a 5). 

Disse, ainda, que embora o Estado possa alegar a prescriç~o con-
tra uns e a irregular cessão de vales contra outros, cujos nomes nao cons-
tam da lista oficial, por equidade, podem todos ser pagos de vez que 

0 Estado reservou e deve ter ainda, uma parte de garantia de juros 
destinada ao pagamento de todos os portadores de vales. 

Para isso, no final do seu parecer, sugere este alvitre: c F ar-se: á 
verificação do total reservado de tal garantia; do total descontar-se-ao 
as importàncias já pagas; e, se houver resto, poderão ser chamados to-
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tos. os portadores de vales, ainda, existentes para serem pagos de seus 
créditos, sem juros, total ou parcialmente; em rateio até o esgotamento 
desse resto. 

Essas verificaÇões, conclue d mesmo parecer, poderão ser feitas nas 
Secretaruas das Finanças e da Agricultura onde devem se encontrar os 
elementos necessários: 

Com este relatorio; passo os áutos ao sr: Noranha Guaniny, l.d 
revisor. 

Está datado e assinado: 

Parecer 

O Sr. Loreto de Abreu:-Das dividas reclamadas, nesta peçá 
-segundo o parecer do Advogado do Estapo -umas, já estão prescri-
tas e outras não. Prescritas diz o parecer são as dos portadores de 
vales que não acionaram o Estado; e, pois, não interromperam a pres-
crição. Ao que consta dos autos, a prescrição entrou em curso desde quan-
do, ha mais de trinta anos, o governo do Estado assumiu o compro-
misso de, substituindo-se á devedora primitiva-a E. de F. Oeste de Mi-
nas, pagar os operarios desta, dentro da garantia de juros reserva-
da para esse pagamento. 

Collll hmd-amento na- nossa. legislação, o Conselho1 já· se tem ma-
nifestado contra o pagamento de dividas prescritas. 

Se a prescrição é de mteresse privado, o é, ainda, de interesse 
publico. Pe acordo com essa orientação, penso que o Conselho não 
dev:e autoriZéU" .. o pagamento de todas as dividas que se acharem pres-
crHAs. 

Dividas prescritas 
Quanto a estas os autos não fornecem elementos de convicção. 
Não existe pedido formal dt! pagamento: e não oferecidas procu-

rações dos credores representados por procurador. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Apenas se· encontram cartas do 

adv.og!=Jdo e nãp o instrumento do mandato. 
O SR. LORETQ. DE ABREU:-Perfeitamente. 

vagamente, que ha credores e ha uma pessoa que 
que é o dr. Manoel L.ogol;liro. 

Consta dos autos, 
se diz procurador, 

O SR. NORONHA GUARANY:-Instrumento de mandato ~ não cons--
ta no processo. 
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O SR. LORETO DE ABREU: -Se existentes tais procurações, de-
vem ser vistas e examinadas pelo Conselho. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Perfeitamente. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Não exibidos ao Conselho os vales 

ou certificados originais das dividas. lndispensaveis o exame dos ditos 
vales para se ver se são eles velhos ou novos, se autenticas, se origi-
nais, se solenes, incondicionais, etc., etc, . Como um pronunciamento 
conciencioso somente com a noticia de que existem tais e tais do 
cumentos? 

Não se conhece o total reservado para o pagamento, nem o quan -
tum já pago, nem o resto da reserva de que se trata e nem o contra-
to entre o govêrno e a Companhia Oéste de Minas. 

Não se conhece tambem esse contrato, pois, êle não existe nos 
autos de m0do que não podemo formar juizo definitivo a respeito da 
natureza das dividas que restam. Não podemos entrar nessa indaga-
ção, pois, que não temos para isso base segura. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Na primeira fase da discnssão não 
houve essa prova perante o Conselho? 

O SR. LORETO DE ABREU:-Não. Em relação á primeira parte, 
houve um acordão do Supremo Tribunal Federal ... 

O SR. NORONHA GUARANY:-E o Conselho se manifestou sobre 
esse julgado. 

O SR. LORETO DE ABREU:-... e um acordão definitivo não pó-
de ser alterado nem mesmo pela lei. Era, portanto, um negocio liquido 
em relação a um dos credores. Os outros que se apresentaram nessa 
ocasião estavam tambem em identica situação, porquanto chegaram mes-
mo a se envolver em mais de uma ação : envolveram-se em uma 
ação aforada no Juizo Estadual, ação que foi anulada, e depois em uma 
outra aforada no Juizo Federal e que caminhou. 

Os credores que se apresentaram como assistentes foram afastados 
dessa ação unicamente pelo engano de se terem apresentado nesse ca-
rater, quando eram credores autonomos, que deviam figurar como co-au-
tores. Só por esse motivo de terem sido as~istentes é que foram exclui-
dos da ação, de modo que foram contemplados pelo Conselho, como 
o havia sido o outro. 

. Quanto a essa primeira parte, pareceu-nos liquida a questão, e o 
Conselho decidiu mandando pagar. 

O SR. NORONHA GUARANY:-E decidiu muito razoavelmente. 
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O SR. LORETO DE ABREU:- Aliás, o Conselho examinou bem o 
assunto, e a pergunta que me foi feita por um dos seus membros, quan-
do da discussão do processo, bem o demonstra. Respondendo a essa 
pergunta, eu, baseado na soma de algumas parcelas que vi na certidão, 
declarei que a quantia atingiria talvez a oitenta ou cem contos. Entte-
tanto, agora se verifica que essa quantia vai a duzentos e tantos 
contos. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Houve desistencia dos juros, não 
é verdade? 

O SR. LORETO DE ABREU:-Houve expressa e posterior desis-
tencia. O advogado Lagoeiro proclamou até a ju tiça que se lhe fez. Ha 
essa declaração nos autos. Nem êle tinha reclamado de um modo for-
mal, que constasse no processo, o pagamento desses juros. Percebia-se 
que éle pretendia receber os juros; por mais de um motivo verificava-
se isto, mas não havia um pedido formal , taxativo, da parte dêle. 

Não se conhece, dizia eu, o total reservado para o pagamento, 
nem o quantum já pago, nem o resto da reserva de que se trata e 
nem o contrato entre o govêrno e a Companhia Oé te de Minas. 

Apenas, tem-se noticia imprecisa de tais elementos de convicção 
por algumas cartas do advogado Lagoeiro e por uma certidão que não 
supre a exibição dos documentos originais. 

Em conclusão: o Conselho não deve autorizar, o Conselho não au-
toriza, ou melhor-o Conselho nega autorização ao pagamento de quais-
quer dividas prescritas; e deve converter o julgamento em dilicrencia 
para que façam os interes ados pedido formal , devidamente instruido 
e provado de acôrdo com a praxe e com o direito. E, a sim, o Conse-
lho irá secundando a resolução honesta do govêrno reparador do pre-
sidente Olegario Maciel, estirpando um caso originariamente simples, 
já agora muito compHcado,-que tem andado ao Iéo do Executivo pa-
ra o Judiciario Estadual e Federal, a perturbar o ambiente sereno desses 
poderes; e assim, o Conselho homenageará a tenacidade adrrúravel e 
louvavel do advogado Lagoeiro, que já conferiu-nos a honra de escre-
ver que o Conselho fez justiça aos seus constituintes. 

(Muito bem! Mu,i to bem!) 
-Em discussão o parecer. . 
O Sr. Noronha Guarany:-Sou o primeiro revisor e acompa-

nho o voto do relator, propondo apenas um adendo . Penso que, con-
vertida a decisão em dilige cia, para a prova a que se refere o nobre 
conselheiro sr. Loreto de Abreu, os autos deveriam ir ao sr. Advogado 
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G6Ilal ·do ·Estado par-a que este, examinando o assunto, emitisse sobre o 
mesma o s<eu parecer, qne deveria depois ser presente ·á apreciação do 
Conselho. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E' muito razoavel a lembrança de 
v. exc. com a qual estou de pleno acôrdo. 

Não havendo mais quem tome a palavra, encerraJse a discussão, 
sendo aprovados o parecer do relator e o adendo do sr. Noronha Gua-
rany, pelo que é ado1ada a -seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo é de parecer que não sejam pagas as divi-

das prescritas de que trata a peça n. 196. Com relação aos que têm di-
re;to ao pé\gamento dos vales a que a mesma peça. se refere, entende 
o Conselho que se deve converter a decisão em diligencia, para que os 
interessados façam pedido formal de acôrdo com a praxe e o direito, 
e em segúida, sejam os papeis relativos a esse pedido formal remeti-
dos á apreciação do sr. Advogado Geral do Estado, voltando, afinal ao 
Con-selho para seu JllaTecer . 

--{) processo é devolvido ao relator para redação do parecer final. 

Ordem do dia 
O Sr. Noronha Guarran~:-Não m.aventlo mais nada a S'e tra-

tar, d-esigno para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE-A regimentaL 
SEGUNDA PARTE-Discussão das peças que, devidamente relata-

das e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a antece-
dencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 

129.a sessão ordinarla, aos 24 de Junho de 1933 
PRESIDENTE-SR. SOCRATES ALVIM. 
SECRETARIO-SR. ISRAEL PINHEIRO. 

SUMARIO - Ata-Expediente-Comunicaçao-Parecer final n. 197 (Liquidaçao 
dos créditos de portadores de vales da E. F. Oéste d'e Minas). 

SEGUNDA PARTE-lndenizaçao pleiteada por Arlindo Gomes-Adiamento- Doa-
çao de predio e reversao de terreno á Prefeitura de Catmo do 
Paranaiba-Relatorio e parecer do sr. Wema Magalhães-Conclu-
sao-Ordem do dia 

A' hora regimental acham-se presentes os srs. Socrates Alvim, Is-
rael Pinheiro, Lo reto de Abreu, Julio Soares, P. Matta Machado e Wer-
na Magalhães. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o sr. Annibal Gontijo. 
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Assumindo a presidencia, o sr. Socrates Alvim declara aberta a 
sessão e conv'ida ó sr. Israel Pinheiro a ocupar o lngar de Se'cretario. 

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

Expediente 
O Sr. Israel Pinheiro traz ao conhecimento do Conselho o 

seguinte expediente: 

Oficio 
Abertura de crédi to pctra constnzção ele predios destinados a 

Foruns 

(PEÇA N. 214) 

Secretaria do interior do Estado de Minas-Geraes.- 13.396.- 16 de 
junho de 1933. 

Senhor Presidente.-Por ser de natureza inadiavel e imprescindível 
aos interesses da justiça a construção de predios para Foruns das co-
marcas de Patos e Pitangui, peço a Vossa Excelencia providencias no 
sentido de ser o Governo autorizado a abrir um rédito especial na im-
portância de 1.130:084$300 para tal fim, sendo 630:084$300 para o da 
primeira comarca e 500:000$000 para o da segunda. 

Neste ensejo, reitero a V. Excia, os meus protestos de elevada es-
tima e distinta consideração. 

O Secretario do Interior, Gustavo Capanena. 
Ao Excelentissimo Senhor Dr. Cincinato Gomes de Noronha Gua-

rany, Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Capital. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 214, distribuída aos srs. 

Noronha Guarany, Lorêto de Abreu e Socrates Alvim, respectivamente, 
relator, 1. o e 2. 0 revisores. 

Oficio 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 215) 

Secretaria da Agricultura, lndustria, Terras , Viação e Obras Publi-
cas.- Inspetoria de Concessões e Fiscalização de Contratos-N. 686.-
Belo-Horizonte, 21 de Junho de 1933. 
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Exmo Sr. Presidentê 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 vendêl-as em hasta pública. 

Vedando, entretanto, a letra c do art. 10 do decreto n. 20.348, de 
29-8-31 , a venda de lotes cujas areas ultrapassem a 100 hectares, sem 
prévia autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
di'isse Conselho aquela autorização, antes de levá-los a hasta pú-
blica. 

Os lotes ocupados por Antonio Moreira da Silva e João Batista da 
Cruz, no município de Jequitinhonha, estão situados em zona pastoril e, 
por isso, as suas areas não excedem á maxima para criação de que 
trata o art. 61 do dec. n. 8.201 , de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia., e a seus 
dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta considera-
Mo.-Carlos Luz.-Secretario da Agricultura. 

/ 
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SECRETARIA Di. AGRICULTURA 
DIRETORIA. GERAL 

lnspeteria de concessões e tiscallzaeão de contratos 
R e a~, av :lr:Js terrenos devolutos a que se refere o oficio n . 686, expedido ao Con-

selho Consultivo, em 21 de Junho de 1933 

Nomes uos ocu-
pante~ 

Francisco Maximi 

Local Distrito 

niano Ferreirí! .. . Fazenda da Aldeia S. Francisco 

Valentim Martins 
Pena .. . ..... Bata tal . . ... . 

Antonio Pedro Mar-

de Sales 

. Vermelho-Ve-
lho 

tins . . . ·· .. . · . . .... Vert. Cor. do Areia Raul-Soares 
AntoniojFialho Gar-

cia ... . .. . ........ Corg. Cachoeirinhe Vermelho Ve-
lho Sem Ocupante ,. de Santana. . Resplendor 

,. do Banoso. ,. ,. 
Manoel Caetano V a 
ladao.. . . . . . . . . . . ,. de Santana .... 

Waldetario José de 
Freitas....... .. . ,. Quatis . ... .. . 

Juvenal Tomaz da 
Silva ...... . . .. . . Ribeirao da Lage Caratinga 

Manoel Cordeiro 
Lu c~ o .. ... ... .. .. Corg . da Lagõa... Entre-Folhas 

Josefino Fer. dos 
Santos e Irmaos . . Bugre . . ..... ... .. Sto. Estevam 

Olimpio Silvano da 
Rocha .......... . Corg. da Lagôa .... Entre-Folhas 

Arnal?o Pereira ... Terra Quebrada . . Itambacuri 
Franc1sco Alves Pe-

reira . . . . . .. . . . . . ,. ,. 

Município A'rea 

Fruta! I 
3. 786 .000,00m2 

Raul-Soares 3. 404. 500,00m2 

Aimorés 

Caratinga 

Itambacuri 

1 . 272 . 500,00m2 

1.829.450,00m2 
2. 752. 1100,00m2 
1. 586. t!OO,OOm2 
2 . 205 . 500,00m2 

2. 949. 000,00m2 

1.347.500,00m2 

1 . 411 • 250,00m2 

1 . 955 000,00m2 

2. 009. 500,00m2 

2 . 331. 250,00m2 
4 984.250,00m2 

0 1impio Corrêa . ... Marg.do CorgdoG. 
Nazario Araujo.... ,. ,. ,. ,. ,. Indiana Teofilo 

1 . 923 . 000,00m2 
Ottoni 3 . 495 . 500,00m2 

Mateus Chagas .... ,. ,. ,. c ,. 
Antonio Moreira da 

=- 1 . 279 . 750,00m2 
c 1 . 177. 750,00m2 

Silva ......••••• Margdo Corg. Sêco 
Joao Batista da Joaima ~equitinhonba 6.636.000,00m2 

Cruz ... .. .... .. ... . ,. Serra 5. 244 . OOO,C)Qm2 

. Inspéton_a de Concessões e _Fiscahzaçao de Contratos, 20 de Junho de 1933.-
VIst?, Washmgton W. ~o Nascimento, chefe. -Benjamim Ferreira, 2.0 oficiaJ. 
-: V~sto_. Alfredo Lõbo_. mspetor . - O processo passa a constituir a peça n. 215 
distnbUida aos srs. Julw Soares, Annibal Gontijo e P . Matta Machado, respectiva: 
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Oficio 
Ampliação e unificação do serviço telefônico do Estado 

(Minuta de contrato modificado) 

(PEÇA N. 216) 

Secretaria da Agricultura, Industria, Terras, Via~;ão e Obras Públi-
cás.- Belo-Horizonte, 24 de Junho de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. - Tenho a 
honra de . transmitir com êste, a V. Excia., para que se digne submeter á 
apreciação dêsse colendo Conselho, a minuta do contrato conveniente-
mente modificada, a ser firmado com a Cia. Telefônica Brasileira. 

Para isto junto a promoção que me foi apresentada pelo Inspetor de 
Eletricidade e a resposta da Cia. referênte a sugestões deste Egregio 
Conselho. 

Apresento a V. Excia. os protestos de minha alta estima e conside-
ração.-Carlos Luz, Secretario da A'gricultura. 
Secretaria da Agricultura, Industria, Terras, Viação e Obras.- Inspetoria 
de Eletricidade.-Belo-Horizorite, 24 de Junho de 1933. 

Sr. Secretario.-Passo ás mãos de V. Ex'cia. a resposta da Compa-
nhia Telefonica relativa ás sugestões apresentadas pelo Conselho Consul-
tivo sobre o contrato em aprovaÇão. 

Alem das modificações constantes da resposta da Companhia, opino 
pelas modificações seguintes: 

Clausula VIII : 
Deve ser modificada de acôrdo com a clausula IX, de modo a ser 

redigida como está no contrato definitivo. 
Clausula XI: 
Excluir a palavra municipais, pois o Estado não pode isentar a 

Companhia de impostos municipais. 
Em virtude pois das referidas modificações e das que foram aceitas pela 

Companhia, organizei o contrato que leva sublinhadas ém vermelho to-
das as alterações. -F. S. Serra-Negra, Ihspetór de Efetricidade. 

Companhia Telefônica Brasileira. - Bêlo-Horizonte, 24 de maio de 
1933. 

Sr. br. F. s. Sêrra - egrã.-M. D. Inspetor de Elelricidade.-Secre-
taria da Agri·cultura.- Temôs a honra de acusar o recebimento do oficio 
s/ õ. de 22 do corrente, com o qual 'v. S. nos encaminhou as sugestões 
feitas á proposta de contrato entre o Govêrrtb do Estatld e e'Stà toínpâ-
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rihia pelo Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais no parecer 
n. 188 de ·6 do corrente mês de junho. ' 

Cum~re-nos em resposta levar .ao conhecimento de V. S. que a 
Companhia Telefônica Brasileira, embora com sacrifício de alguns de 
seus pontos de vista, está pronta a atender ás referídas sugestões na 
sua essencia. 

Pede, entretanto, venia a V. S. para propôr que as cláusulas em 
apreço sejam redigidas como se segue, de acôrdo com as combinações 
feitas e conversações que tivemos o prazer de manter com v. S. a res-
peito do assunto. 

CLAUSULA 11 
(Acrescimo) 

Parágrafo ú nico: Os prazos para o estabelecimento das linhas 
necessarias á ampliação da rêde intermunicipal, prevista nesta cláusula 
que sejam pedidas pelo Govêrno e cuja construção a C~mpanhia se 
comprometa a fazer, serão estabelecidas de comum acôrdo entre 0 Go-
vêrno e a Companhia levando-se em consideração a natureza do tra-
balho, a quilômetragem das linhas e as dificuldades na obtenção da mão 
de obra e dos diversos materiais necessarios. 

CLAUSULA V- PARÁGRAFO ÚNICO 

(Substitui"ção do parágrafo único e acrescimo 
dos parágrafos 2.0 e 3.0 ). 

§ 1. o A presente concessão é outorgada, com priviiégio, pelo prazo 
de vinte e cinco anos, contados da data da assinatura do presente con-
trato. Findo êsse prazo, si o Estado não tiver feito uso da opção refe-
rida no parágrafo 2 desta cláus11la, a Companhia continuará a explora-
ção do serviço nos termos dêste contrato mas sem privilégio, mantendo 
a propriedade, uso e gôzo das suas Íinhas, instalações, bens, aparelhos 
etc., utilisados no meSmQ serviço. 

§ 2. o O Estado reserva-se o direito de, no fim do prazo de vinte 
e cinco anos acima especificado, adquirir os bens, instalações, linhas e 
aparelhos exclusivamente utilisados no serviço dêste contrato pelo preço 
em ouro que lhe fôr dado então por avaliação. No caso do Estado e a 
Companhia não chegarem a um acôrdo sôbre a avaliação, será a ques-
tão resolvida por arbitramento nos termos da clausula XXVI. 
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§ 3.° Fica entendido que se o Estado quiser fazer uso da opção 
de compra especificada no parágrafo anterior terá de notificar a C~~
panhia, por escrito dois anos antes da terminação do praso de pnvi-
Iégio, sob pena de perder o direito a essa opção . 

CLAUSULA IX 

(Nova redação da cláusula e acrescimo de 2 
parâgrafos). 

Durante o prazo desta concessão a Companhia terá o direito a um 
lucro liquido mínino anual de 10°/ o (dez por cento) 'e _máximo ~e. 12°/o 
{doze por cento) sôbre o capital empregado na rêde mt~r-mumc1pal e 
inter-urbana no Estado de Minas-Gerais depois de deduzidas todas as 
despesas, inclusive as de depreciação. 

§ 1.o) Caso a renda anual do serviço intermunicipal e i~te~urba~o 
uma vez deduzidas todas as desF>esas, inclusive as de deprec.Iaçao ,_ nao 
apresente lucro liquido de dez por cento, a Companhia podera med~a~te 
simples aviso, aumentar os preços de seu serviço, afim de que a dJta 
renda alcance esta taxa; 

§ 2.0
) Caso aquela renda exceda de 12°(0 , o ex_cesso de lucro de-

verá ser levado a um fundo de reserva especial destinado: . . 
a) a ser utilizado para perfazer a diferença e~t~e a rend~ me~a 

auferida pela Companhia, em anos anteriores e o m1mmo de 10 /o. nao 
atingido; 

b) a facilitar as reduções de taxas, quando levado a conta de 
lucros por não ter 
letra a); 

mais cabimento a aplicação prevista no disposto na 

§ 3.o A determinação do custo do serviço para fixação das res-
pectivas taxas será feita pelo processo adot_ado pela lnterstate Com~er
ce Comission dos Estados-Unidos na Amer~ca do Norte, processo_ esse 
já aceito e adotado pelo Estado e pela Companhia, no contrato assmado 
entre as partes em 12 de abril de 1929; • _ 

§ 4 .o As taxas de depreciação a serem adotadas serao as ~esmas 
usadas pela Interstate Commerce Commission dos Estados-Umdos da 
America do Norte; 

§ 5. o A verificação de conformidade das tabelas e taxas da ln-
terstate Commerce Commission será feita de comum acôrdo pelas partes 
contratantes. 
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CLAUSULA X 
(Acrescimo do paragrafo uníco . 

Parágraf o único- O Govêrno terá o direito de, periodicamente, 
examinar o quantum das cauções fixadas pela Companhia e red uzi-las 
quando as julgar exageradas, cabendo, entretanto, á Companhia o di-
reito de, com efeito suspensivo, recorrer ao arbitramento, na forma da 
clausula XXVI. 

CLAUSULA XI 
{Nova redação) 

Durante o prazo desta concessão a Companhia ficará isenta de 
todos os impostos, taxas, onus, ou contribuições estaduais e municipais, 
presentes ou futuros, com relação ao serviço telefônico. 

CLAUSULA Xill 
(Nova redação) 

A Companhia, para desempenho da obrigação quf> assume neste 
contrato, escolherá os trajetos e percursos mais adequados ás suas linhas 
fazendo entre eles e sôbre elas as ligações que julgar necessarias, uteis 
ou convenientes. O Govêrno do Estado de Minas-Gerais concede á 
Companhia o direito de desapropriação por utilidade pública dos terre-
nos para construção da s estações telefônicas, etc.; destinadas ao servi-
ço objeto deste contrato e dos terrenos, etc., necessarios á passagem das 
linhas inter-municipais da Companhia atravez e dentro dos vários Muni-
cípios do Estado. A obrigação de construir as linhas e fornecer o seni-
ço objeto deste contrato não será efetiva para cada caso enquanto a 
Companhia não tiver as egurado o livre direito de passagem de suas 
linhas e o de construção das estações necessarias e respectivas. 

CLAUSULA XVITI 
{Nova redação) 

A Companhia Telefônica Brasileira terá o direito, independente de 
quaisquer onus, de arrendar ou transferir a presente concessão e todos 
os seus bens, onus, direitos e vantagens, na forma dêste contrato, â 
companhia ou emprêsa, nacional ou estrangeira que convenha a am-
bas as partes contratantes, ficando mantidos entre a sua sucessora e o 
Govêrno do Estado todos os direit~s, obrigações, onus e vantagens desta 
concessão. 
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CLAUSULA XXI 
(Nova redação) 

Pela, infração de qualquer dos dispositivos dêste contrato ou das 
obrigaÇões nele assumidas, o Govêrno poderá determinar que sejam 
impostas á Companhia por cada infração multas de cem mil réis a du; 
zentos mil réis, que serão dobradas nas reincidências. 

Valemo~nos da oportunidade para reiteirar a V. S. os nossos pro;. 
testos de elevada estima e distinta consideração.-Pedro Renault Cas-
tanhe:ira, Superintendente Interino; 

Minuta 
CQNTRATO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS~GERAIS E 

A COMPANHIA TELEFONICA BRASILEIRA, PARA CONSTRU-
ÇÃO E EXPLORAÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS INTERMUNI-
CIPAIS E INTERURBANAS, NO ESTADO. 

Aos ....... dias do mês de ....... . ............ de 19 ....... , pelo Sr. 
. . ................ .. . . ..................... . ..... . .. . .... . . Secretario de Estado 
da ................ . . .... . ... . ... : . ...... . . . ............ representando o Estado 
de Minas~Gerais e pelo Sr ........ . .... . ..... . ... . ...... . . .... .....•.•....... 
representando a Companhia Telefônica Brasileira, conforme procuração, 
etc., etc., foi convencionado e ajustado o seguinte contrato, na. conformi-
dade do decreto n ...... . .... . de ............ do Sr. Presidente do Estado 
de Minas~G~rais e de acôrdo com o Parecer n .. . ..... . de . .. .. ......... . . . .. . 
do CONSELHO. CONSULTIVO DO ESTADO. No presente contrato o 
Estado de Minas~Gerais é designado apenas como c Estado ,. e a Com-
panhia Telefônica Brasileira é designada como cCompanhia:.. 

CLAUSULA I 

A Companhia se obriga a construir linhas intermunicipais de circui-
to metalico, entre as cidades e vilas abaixo indicadas, concluindo~as 
dentro .dos prazos aqui designados, salvo caso de fôrça maior. 

a) Dentr.o ,do prazo de seis meses após a assinatura do presente 
contratp .a Companhia concluirá a construção de linh&s intermunicipais 
que ligarão a sede do município de Ouro~Fino á sede do rnunicigio d~ 
Saqta Rita do Sapucaí, através do , município de Pouso Alegre. 

b) Dentro do mesmo prazo da letra a) dç. presente clausula, a Com-· 
panhia concluirá a construção de uma linha intermunicipal ligando a es.-:-
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t~ção. de C~mo da Cachoeira, municipio de Varginh~ p10 d~ Lavr,as. ""1 á s~de do municL~ 

d) D,entro do p~azo _de 1? mes~s a cçmtar da d_ata ~a assinatura 
do. presente c~~tr~to, a C~a. construirá ~a linhé;l int,e r.municipal licrando 
a sede do mumctptp de Rto~Novo á sede do · · · d . o d) · mu,nicipiO e Bar:b~cena . 

. ?~ntro d_o mesrno prazo da letra c) da presente clausula ~ Cia 
constrmra hnhas mter.mpnicipais liaando a sede do . . . d. G . . . · o mun~c1p10 e uara-
nesta a s~de do mun1cipio de S. Sebastião do Paraiso. . ' 

e) . ?«:;.ntro qq m,esmp prazo da letra c): da presente clausul a C' 
constrmra linhas interm1,1nicipais lig&ndo a sede do . : . " d~ · o Ia• ba · d · IDUillCIQlO e u _pr..-

cena a se e do município de S. João del.-Re· .. . 
f) Dentro do prazo de 24 .rp.es~·s a , con:~r da data da assinatura 

dodpresente c_o~t:ato a Cia. construirá linhas intermunicipais ligando a 
se e do mumciplO de Varginha á sed~ do município de Muzamb· h 

g) . De_ntro ~o , me.,mo prazo da letra /) da presente claus~Ja ~nCi~· 
c?nstrmrá . lmhas mtermunicipais ligando entre si as sedes dos munici~ 
piOs de Rio~Branco , Viçosa e Ponte~Nova. 

h) . ?entro do mesmo prazo da letra /) da presente clausula, a . Cia 
constrmra uma linha intermunicipal ligando a sede do . . . d. 
Lav a · d d mumc1p10 e 

r s a se e o município de S. João del~Rei 
i) . ~entro d~ mes~o praz~ da letra c) da.presente clausula, a Cia. 

C<?nstruua uma hnha mtermunicipal Jicrando a sede do . . . Ouro p t , d d o mumc1p10 de 
.~ re o a se e o município de Itabirito através de Burnier. 
J) . ~entro ~o m~smo prazo da letra /) da presente clausula a Cia 

constrmra uma lmha mtermunicipal Iiaando a sede do . . . , d S. Ma 1 , d d o mumc1p10 e 
noe a se e o município de Carangola. · 

CLAUSULA li 

vi E' int~nção do presente contrato que . a rêde . intermunicipal , e .o ser.-
ço. da CIÇI., tÇinto quanto pos.sivel, sejam por ampliações periodicas ex-

tendido~ por todo o Estado qe Mipas:-Gerais, dentro dos termos d~sta 
concessao Para êss<> ~- c· t , ~ · . ' . . . . , " .lm, a Ia. era preferencia para a constrnça-o d<> 
lmhas mtf;:!r · · · . - · .. .-~un!Cipçus. e .extensao do . s~u serviço, cabendo~lhe 0 direito 
de s_e~ ouVIda sempre que o Gov~rno deseje a arnpliação da , rêde int.er- . 
~urvc1_Pal. Q~~~q o Estado peq~ á Companhia a extensão de sua 
rede mtermu~\C,Ip.~l e seu . ser.v,iço a detfrminadas muniqipalidades no 
E_st~do . que requeualll .a coqstrução de lin~w~ não especifica~~ente men-
GIOnadas na clausula I e p A · . · . . . , . 11 ~ap~ , c ~· refe,n~o- na , clf!usulf\ . I 11 dêste 
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contrato, e não tenha a Companhia- dentro de 90 dias após o pedido 
do Estado- achado de sua conveniência fazer tal construção, a Com-
panhia perderá o direito de preferência para tais linhas e o Estado, a seu 
juizo, concederá livremente a terceiros a sua construção e exploração. 

Paragrafo unico: Os prazos para os estabelecimentos das linhas 
necessarias á ampliação da rêde intermunicipal, prevista nesta clausula, 
que sejam pedidas pelo Govêrno e cuja construção a Companhia se com-
prometa a fazer, serão estabelecidos de comum acôrdo entre o Govêrno e 
a Companhia, levando-se em consideração a natureza do trabalho, a quilo-
metragem das linhas e as dificuldades na obtenção da mão de obra e 
dos diversos materiais necessarios. 

CLAUSULA I I I 

A Companhia se obriga a manter as linhas intermunicipais que já 
possue na data de assinatura do presente contrato, no Estado de Minas-
Gerais, e que figuram no mapa « A~ que fica fazendo parte integrante dêste 
contrato, ou outras que em substituição venha a construir e pelas quais 
possa ser executado o serviço de intercomunicação municipal semelhan-
te ao atual e que abranja p,elo menos as mesmas municipalidades já li-
gadas pela Companhia. 

CLAUSULA IV 

Além das linhas intermunicipais especificadas nas clausulas I, I I e III 
do presente contrato, a Companhia terá o direito de construir ou adqui-
rir outras linhas intermunicipais , ou interurbanas dentro do Estado, linhas 
essas que ficarão sujeitas ao presente contrato. 

CLAUSULA V 

O Estado concede á Companhia o direito de exploração do serviço 
telefonico intermunicipal einterurbano entre todas as cidades, vilas e 
povoações, presentemente ligadas á sua rêde-e as que venham a ser 
ligadas de acordo com as clausulas I, II e IV deste contrato-e tam-
bem o direito de exploração do serviço interestadual entre as ditas ci-
dades, vilas e povoações e a rede geral interurbana da Companhia em 
outros Estados da União e Distrito Federal. 

§ 1.0 ) A presente concessão é outorgada, com privilegio, pelo 
prazo de vinte e cinco anos, contados da data da assinatura do 
presente contrato. Findo esse praso, si o Estado não tiver 
feito uso da opção referida no parágrafo 2 desta clausula, a 
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Companhia continuará a exploração do serviço nos termos 
deste contrato, mas sem privilegio, mantendo a propriedade. 
uso e goso de suas linhas, instalações, bens, aparelhos, etc.' 
utilisados no mesmo serviço. 

§ 2.0
) O Estado reserva-se o direito de, no fim do praso 

de vinte e cinco anos acima especificados, adquirir os bens, 
instalaÇões, linhas e aparelhos exclusivamente uti1isados no 
serviço deste contrato pelo preço em ouro que lhe fôr dado 
então por avaliação. No caso do Estado e a Companhia não 
chegarem a um acordo sobre a avaliação, será a questão re-
solvida por arbitramento~·nos termos da clausula XXVI. 

§ 3.0
) Fica entendido que se o Estado quizer fazer uso da 

opção de compra especificada no paragrafo anterior terá de 
notificar a Companhia, por escrito, dois anos antes da termina-
ção do praso de privilegio, sob pena de perder o direito a essa 
opção. 

CLÁUSULA VI 

A Companhia concederá, sobre os preços estabelecídos no presente 
contrato durante o praso de vinte e cinco anos, um desconto de vinte 
e cinco por cento nas ligações interurbanas de serviço do Governo 
Estadual originadas em telefones de assinatura do Governo na Capital 
do Estado e destinadas a ponto:; dentro do Estado de Minas-Gerais. 
Esse desconto de 25° f o (vL.rlte e cinco por cento) poderá ser aplicado 

tambem ás chamadas a cobrar do Governo na Capital do Estado, ori-
ginadas dentro do Estado de Minas-Gerais e destinadas a telefones de 
assinatura do Governo na cidade de Belo-Horizonte. Fica entendido to-
davia que o desconto total de que trata é.l presente clausula não poderá 
exceder nunca de uma importancia correspondente a um abatimento 
de dois contos de réis por mês. 

CLÁUSULA VII 

Fica a Companhia autorizada a explorar o serviço telefonico inter-
nacional diretamente ou em trafego mutuo com quaisquer empresas au-
torizadas a funcionar no pais. 

CLÁUSULA VIll 

As taxas basicas de serviço intermunicipal ou interurbano, dentro 
do Estado de Minas·Gerais, serão as que vão especificadas abaixo, ou 

• 
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outras 1ue garantam á Companhia a remuneração estabelecida na clau~ 
sula 9,a do presente contrato. Sujeita a essa condição, a taxa basica 
para o serviço interurbano dentro Estado será de trinta réis ($030) por 
quilometro de linha por ligação durante 3 minutos e proporcionalmente 
pelo tempo que exceder, contando~se sempre minutos iniciados como 
inteiros, sendo a cobrança feita ao assinante do aparelho que pediu a 
ligação, salvo combinação contraria. A taxa acima estipulada aplica-se 
a ligação simples entre o telefone que chama e o telefone chamado; desde 
que, porém, para estabelecer uma ligação intermunicipal ou interurba-
na tenha a Companhia de desempenhar se rviços especiais que utilise::n 
o seu aparelhamento ou exijam trabalhos de seus empregados por tem~ 
po maior do que o das ligações simples entre um telefone que chama 
e um telefone chamado, a Companhia terá direito a uma compensação 
adicional por esses serviços especiais, a qual não poderá exceder de 
50°1

0 
(cincoenta por cento) da taxa da Hgação pedida. Fica entendido 

que a taxa mínima estipulada pela Companhia para comunicações in~ 
termunicipais ou interurbanas dentro do Estado será de $500 (quinhen-
tos reis) no primeiro caso e de 1$200 (mil e duzentos) no segundo caso 
por ligação durante 3 minutos e proporcionalmente pelo tempo que ex~ 
ceder. 

CLÁUSULA IX 

Durante o prazo desta concessão a Companhia terá o direito a um 
lucro líquido mínimo anual de 10 ° I 0 (dez por cento) e máximo de lL. o I 0 

(doze por cento) sôbre o capital empregado na rêde intermunicipal e 
interurbana do Estado de Minas~Gerais depois de deduzidas todas as 
despesas, inclusive as de depreciação. 

§ 1.0 ) -caso a renda anual do serviço intermunicipal e in~ 
terurbano, uma vez deduzidas todas as despesas, inclusive as 
de depreciação, não apresente lucro líquido de dez por cento, 
a Companhia poderá, mediante simples aviso, aumentar os pre-
ços de seu serviço, afim de que a dita renda alcance essa 
taxa; 

§ 2.0 ) Caso aquela renda exceda de 12 °/0 , o excesso 
de lucro deverá ser levado a um fundo de reserva especial 
destinado: 

a) a ser utilizado para perfazer a diferença entre a renda 
média auferida pela Companhia, em anos anteriores e o mínimo 
de 10 ° f o, não atingido; 
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b) a facilitar as reduções de taxas, quando levado á conta 
de lucros por não ter mais cabimento a aplicação prevista no 
disposto na letra a); 

. § 3.0 A determinação do custo do serviço para fixação das respe-
ctivas taxas, será feita pelo processo adotado pela Interstate Commerce 
Co~mission dos Estados Unido da América do Norte, processo êsse já 
acetto e adotado pelo Estado e pela Companhia, no contrato assinado 
entre as partes em 12 de abril de 1929· ' 

§ 4.0 As taxas de depreciação a serem dotadas serão as mesmas 
usadas pela Interstate Commerce Commission dos Estados Unidos da 
América do Norte; 

§ 5. 0 A verificação da confoPmidade das tabelas e taxas da In~ 

terstate Commerce Commission será feita de comum acôrdo pelas partes 
contratantes. 

CLÁUSULA X 

A Companhia terá o direito de recusar os serviços de que trata 0 

presente contrato a todos aqueles que se achem em débito de contas 
anteriores, relativas a serviço interurbano, intermunicipal, interestadual 
ou internacional, ou qualquer outro serviço, assim como de exigir. uma 
caução ou depósito razoavel de todos aqueles que a seu juizo devam 
garantir previamente o pagamento das contas de serviço, ficando, outros~ 
sim, com direito de descontar de tais cauções ou depósitos o valor das 
contas de serviço que não sejam liquidadas dentro de 15 dias após a 
apresentação das mesmas. 

Parágrafo único. O Govêrno terá o direito de, periodicamente, exa~ 

minar o cquantum» das cauções fixadas pela Companhia e reduzHas 
quando as julgar exageradas, cabendo, entretanto,~ á Companhia o di~ 
rei to de, com efeito suspensivo, recorrer ao arbitramento,( na forma da 
cláusula XXVI. 

CLÁUSULA Xl 

Durante o prazo desta concessão a Companhia ficará isenta de todos 
os impostos, taxas, onus ou contribuições estaduais, presentes ou futuros 
com relação ao serviço telefônico. 

CLÁUSULA XII 

A Companhia poderá colocar suas linhas, cabos aéreos ou subter-
râneos, dutos, postes e suportes em quaisquer estradas, caminhos, ruas, 
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praças e logradouros públicos em todo o território do Estado por onde 
tiver de encaminhar os seus serviços e bem assim nos estabelecimentos 
públicos, prédios e terrenos particulares, uma vez obtida prévia permis~ 

são dos respectivos administradores ou proprietários. 

CLÁUSULA XIII 

A Companhia, para desempenho da obrigação que assume nêste 
contrato, escolherá os trajetos e percursos mais adequados ás suas linhas, 
fazendo entre elas e sôbre elas as ligações que julgar necessárias, qteis 
ou convenientes. O Govêrno do Estado de Minas-Gerais concede á Com-
panhia o direito de desapropriação por utilidade pública dos terrenos 
para a construção das estações telefônicas, etc., destinadas á passagem 
das linhas intermunicipais da Companhia através e dentro dos vários mu-
nicípios do Estado. A obrigação de construir as linhas e fornecer o ser-
viço objétos dêste contrato não será efetiva para cada caso enquanto 
a Companhia não tiver assegurado o livre direito de passagem de suas 
linhas e o de construção das estações necessárias e respectivas. 

CLÁUSULA XIV 
l 

A Companhia instalará Postos Públicos para serviço interurbano nas 
cidades, vilas e povoações onde, a seu critério, se tornarem convenien-
tes . As ligações pedidas dêsses Postos Públicos serão cobradas de acôrdo 
com as cláusulas VIII e IX do presente contrato. 

CLÁUSULA XV 

A Companhia, uma vez que entre em acôrdo com as emprêsas de 
viação e outras que tenham postos montados ou canalizações assentadas 
nas estradas e vias p\iblicas, poderá utilizar-se dos mesmos para instala-
ção dos seus cabo" aéreos ou subterrâneos, Unhas, etc. 

CLÁUSULA XVI 

A contratante poderá cortar ou podar as árvores existentes na via pú-
blica, no trajeto de suas linhas, sempre que as mesmas possam trazer em-
baraços ou interrupções ao serviço telefônico, solicitando, nos casos ne-
cessários, prévia licença dos proprietários ou da administração local. 

CLÁUSULA XVII 

O Govêrno do Estado se comllrom~te e se obriga a solicitar do Go-
vêrno Federal e das adn1inistrações locais., a bem do serviço telefônico a 
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cargo da contratante, isenção ou redução de direitos de importação de 
todo o material e aparelhos necessários ao serviço telefônico que consti-
tue o objeto do presente contrato, toda a vez que a legislação autorizar 
a concessão de tal favor, e bem assim a solicitar isenção de quaisquer 
impostos, taxas e onus, presentes e futuros, de natureza municipal, du-
rante o prazo da concessão. Dará, outrossim, á contratante, todo o 
apoio possível, afim de ser obtida do Govêrno Federal permissão para 
a construção e manutenção das linhas de ligac.;ão entre o Estado de 
Minas-Gerais e os Estados limítrofes. 

CLÁUSULA XVIII 

A Companhia Telefônica Brasileira terá o direito, independente de 
quaisquer onus, de arrendar ou transferir a presente concessão e todos 
os seus bens, onus, direitos e vantagens, na forma dêste contrato , á 
companhia ou empresa nacional ou estrangeira que convenha a ambas 
as partes contratantes, ficando mantidos entre a sua sucessora e o Go-
vêrno do Estado todos os direitos, obrigações, onus e vantagens desta 
concessão. 

CLÁUSULA XIX 

A Companhia terá o direito de ligar as linhas de que trata o pre-
sente contrato ás redes locais de sua propriedade no Estado, de modo 
a permitir que os assinantes usem o serviço interurbano, intermunicipal 
e interestadoal, de suas proprias residencias ou escritorios. Da mes-
ma fo~ma, a Companhia terá o direito de ligar suas linhas em ~trafego 

mutuo ás redes locais ou interurbanas de outras emprezas, cujas insta-
lações ofereçam segurança de nm serviço perfeito e eficiente, a crite-
rio da Companhia, e de acôrdo com os concessionarios respectivos . 

CLÁUSULA XX 

O Governo do Estado terá o direito de, por intermedio da Repar-
tição competente, fiscalizar o cumprimento das clausulas do presente 
contrato. 

Paragrafo ztnico:-A Companhia recolherá aos cofres do Estado, 
anual e adeantadamente, o importancia de 12:000$000 (doze contos 
de reis) correspondente á quota de fiscalização. 

CLÁUSULA XXI 

Pela infração de qualquer dos dispositivos deste contrato ou das 
obrigações nele assumidas, o Governo poderá determinar que sejam 
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impostas á companhia para cada infração multas de cem mil reis a 
duzentos mil reis, que serão dobradas nas reincidencias. 

P aragrafo unico:--Da imposição de qualquer mui a ou penalida-
de com que não se conforme, poderá a Companhia, depois de esgota-
dos os recursos administrativos usuais, recorrer para juizo arbitral nos 
termos da clausula XXVI, dentro do praso de trinta dias, contados da 
data do recebimento da notificação da multa ou penalidade. 

CLÁUSULA XXII 

Para garantia de pagamento das multas, a Companhia manterá no 
Tesouro do Estado, em apolices, nominais ou ao portador, da divida 
publica Estadual, ou Federal, a quantia de vinte contos de reis. O 
Governo poderá deduzir da caução as importancia das multas aplica-
das á companhia, e não pagas no praso de dez dias, contados da data 
do recebimento de aviso de se haverem tornado definitivas . 

CLÁUSULA XXIII 

Sempre que a caução a que se refere a clausula anterior sofrer 
qualquer desconto em consequencja de multas impostas e não pagas, 
ou por qualquer causa da responsabilidade da Companhia, deverá ela 
ser intregalisada no praso de trinta dias, contados do recebimento da 
comunicação oficial do desconto. 

CLÁUSULA XXIV 

Se existirem concessões dadas a terceiros que possam embaraça .. 
o estabelecimento de quaisquer linhas de instalações intermunicipais ou 
interurbanas a que se refere o presente contrato, os prasos para a res-
pectiva execução serão contados da data do ato declaratorio da cadu-
cidade ou transferencia das referidas concessões para a Companhia. 

CLÁUSULA XXV 

Independentemente do estatuido na clausula IX do presente con-
trato, se, na vigencia deste contrato, forem creados novos tributos e 
encargos legais, federais ou municipais, ou aumentados os atuais a car-
go da Companhia, poderá esta elevar correspçmdentemente o preço dos 
serviços ora contratados, aumento esse que será revogado logo que 
cesssem as causas que o produziram. 
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CLÁUSULA XXVI 

. As duvidas sobre as interpretações das clausulas do presente con-
trato serão sempre dirimidas por arbitras, sendo para esse fim nomea-
do um arbitro períto na materia por parte de cada um dos contratan-
tes e caso esses arbitras não cheguem a acordo, lavrarão seus autos 
e escolherão um arbitro que solucionará a controversia. Não haven-
do acordo, a escolha de terceiro arbitro será feita por sorte. 

CLÁUSULA XXVII 

As partes contratantes elegem o Foro de Belo Horizonte para de-
cisão de qualquer questão resultante deste contrato, renunciando o 
fôro de domicilio. 

-0 processo passa a constituir a peça n.0 216. distribuída aos srs. 
Israel Pinheiro, P. Matta Machado e Wema Magalhães, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisor. 

Oficio 

Prefeitura Municipal do Prata.-Estado de Minas-Gerais.-N. 475. 
-Em 17 de Junho de 1933. 

Exmo. Sr. Dr. Secretário do Conselho Consultivo do Estado de Mi-
nas-Gerais. -Belo-Horizonte. 

Tenho em mãos um exemplar dos •Anais • dessa egregia Assem-
bléia referente ao mês 1le janeiro do corrente ano, cuja remessa agra-
deço penhoradamente. 

Reitero a V. Excia. os protestos de elevada estima e considera-
ção. 

Saúde e fraternidade. -0 Prefeito, Edmundo de ~ ovaes: 
-Inteirado. 

Oficio 

Prefeitura Municipal de Jequeri.-Estado de Minas-Gerais.-Jequeri 
20 de Junho de 1933. 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas-Gerais . 

Belo-Horizonte.-Agradeço a V. Excia., muitissirno penhorado, a 
gentileza da remessa a esta Prefeitura, de um exemplar dos •Anais• do 
Conselho Consultivo do Estado, relativos ao mês de janeiro do corrente 
ano. 
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Sirvo-!TIE' de ensejo para, apresentando a V. Excia. os meus agra• 
decimentos pela valiosa oferta, r-eiterar os protestos .da mais elevada es-
tima e subida consideração. 

Saudações atenciosas.-Dr. Arthu1· Damalio. 
-Inteirado. 

Comunicação 

O Sr. Loreto de Abreu-comunica que o sr. Noronha Gua-
rany, por motivo de molestia, deixa de comparecer á sessão. 

-Inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres fl-
nais 

O Sr. Loreto de Abreu:-Trago, sr. Presidente, sobre a peça 
n. 196, o seguinte parecer final (lê): 

Parecer n. 197 
Liquidação elos creditas ele portaclor~s de vales ela E. F. Oeste de 

Minas 

(PEÇA N. 196) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos-peça n. 196, e, adotados 
o relatorio, voto e conclusão constantes das notas taquigraficas, o Con-
selho Consultivo do Estado de Minas-Gerais resolve: 

a) não autorizar o pagamento de quaisquer dividas prescritas; 
b) e, quanto ás dividas não prescritas, converter o julgamento em. 

diligencia para que os respectivos titulares façam pedido formal, {!evicta-
mente, instruido, de acôrdo com a praxe e o direito, sendo os autos. 
antes de voltarem ao Conselho, submetidos a novo e necessário pare-
cer do -sr. Advogado Geral do Estado. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo, aos 24 de junho de 1933· 
-Lorêto de Abreu, relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Noronha Gua-
rany. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relataria e parecer, assim 
como das notas taquigraficas, ao sr. Presidente do Estado. 
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Indenização pleiteada p or Arlindo Gomes 

(PEÇA N. 211) 
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O Sr. Soerat es Alvlm:-Da segunda parte da ordem do dia 
consta, em primeiro lugar, a discussão da peça n. 211, relativamente a 
abertura de um crédito especial na importancia de 18:280$000, para pa-
gar ao sr. Arlindo Gomes a indenização que pleiteia por prejuízos so-
fridos durante a revolução de 1930, nos salões de barbearia instalados 
no quartel do 12.0 Regimento de Infantaria, nesta Capital. 

Sendo relator da peça o sr. conselheiro Noronha Guarany, que se 
acha ausente, fica adiada a discussão. 

Doação de predio e reversão de terreno à Prefeitura de 
Carmo do Paranalba 

(PEÇA N. 213) 

O Sr. Soerates Alvlm:-Segue-se a discussão da peça n. 213, 
sobre doação de um predio e reversão de um terreno á Prefeitura de 
Carmo do Paranaíba. 

E' relator da peça o sr. conselheiro Werna Magalhães, que tem a pa-
lavra. 

O Sr. Werna Magalhães :-Meu relatori o é o seguinte (lê): 

Relato' rio 
O sr. Secretario do Interior, em oficio de 16 de maio, pede audiencia 

do Conselho Consultivo sobre o processo n. 213, em que a Prefeitura de 
Carmo do Paranaíba pleiteia do Governo do Estado, por ser de interesse 
para o municipi<?, a doação do predio onde a mesma funciona e a re-
versão do ' terreno por éla doado ao Estado para construção de um gru-
po escolar. 

Informa a Secretaria das Finanças que os imoveis foram, de fato, 
doados ao Estado, conforme documentos em arquivo: o predio pelo vi-
gario da paroquia e outros, em 1878, e o terreno pela propria Prefeitu-
ra, em 30-10-1928, para o aludido fim. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revísor, sr. conselheiro So-
crates AMm. 

20-6-1933.- Werna Magalkãe8, relator. 



800 C.QNSELHO CONSUL'fiVO DO 

Parecer 

O Sr. Werna Magalhães :-Sobre a materia do processo, en-
tendo que, se os imoveis solicitados pela Prefeitura, não estão destina-
dos a serviços do Estado, e, s , por outro lado, podem representar van-
tagens para a ocalidade, o pedido se justifica. Acresce que o terreno 
foi doado ao Estado pela propria Prefeitura para um fim especial, o da 
construção de um grupo escolar que, afinal, não foi levada a efeito e o 
predio, atenta a finalidade de ser a séde da Prefeitura, está sendo utiliza-
do para fim de interesse publico. 

Nestas condições, sou de parecer que o Conselho não se oponha á 
solicitação feita ao Governo pelo prefeito daquele município. E' o meu 
modo de pE;nsar. 

(Muito bem! Mu,ito bem !) 
O SR. Socrates Aivlm:-Está em discussão o parecer (pau-

sa). Como 1.0 revisor, voto de acôrdo com o sr. relator. 
E o sr. 2.0 revisor? 
O SR. LORETO DE ABREO : - Tambem eu. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- E os demais srs. conselheiros, estão 

' de acôrdo? 
( Sina,is gm·ais de assentimento). 
A' vista da manifestação geral da Casa, anuncio a seguinte : 

Conclusão 

O Conselho não se opõe á solicitação do sr. prefeito de Carmo do 
Paranaíba, em relação á reversão de um terreno que foi doado ao Es-
tado para a construção de um grupo escolar, e á doação pelo Estado ao 
município de um predio onde funciona aquela Prefeitura, 

- Submetida a votos a conclusão, é aprovada. 
Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 

O Sr. Socrates A.lvlm: ·· Não havendo mais nada a se tratar 
designo para a proxima sessão a realizar-se terça-feira, 27 do corrente, 
a seguinte ordem do dia : 

Primeira parte~ A regimental. 
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Segunda parte: Discussão das peças que, devidamente relatadas 
e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a anteceden-
cia regimental. 

Está encerrada a sessão, 

13Q.a sessão ordlnaria aos 27 de Junho de 1933 

PRESIDENTE :-Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO :-Sr. Israel Pinheiro. 

SIJMMAUIO: - Ata - Expediente - Comunicações -Parecer final n. 198 -
Doaçao de predio e reversao de terreno á Prefei tura de Carmo dD Pa-
ranaiba - Segunda parte - Indenização pleiteada por Arlindo Gomes 
- Adiamento - Pagamento de ad icionais ás diretoras dos grupos 
escolares de Capelinha e Guaranesi - Relatorio e parecer do sr . 
Annibal Gontijo - Conclusao -Minuta de .contrato a ser firmado com 
a Companhia Telefonica Brasileira - Relataria e parpcer do sr Israel 
Pinheiro - Conclusao - Volta ao expediente - Pa recer final n. 199 
(minuta de contrato a ser firmado com a Companhia Telefonica Bra-
sileira) - Ordem do dia. 

A' hora regimental, verifica-se a presença dos srs . Socrates Alvim, 
Israel Pinheiro, P. Matta Machado, Werna Magalhães, Annibal Gontijo e 
Lorêto de Abreu. 

O Sr. Socra1es A.lvlm, assumindo a presidencia, declara aber-
ta a sessão e convida para secretariá-la o sr. Israel Pinheiro. 

Ata 

Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem faça observa-
ções sobre a mesma, é aprovada. 

Expediente 

O Sr. Israel .Pinheiro procede á leitura do seguinte expe-
diente: 

Oficio 
Secretaria de Estado da Educação e Saúde Pública Diretoria Geral 

de informações~ estatística e divulgação N. A/278/1.295 -Rio de Janeiro, 
em 22 de Junho de 1933 . . 

Sr . Secretário, Recolhendo á bibliotéca desta Secretaria de Estado 
o exemplar do n°. 1 -Janeiro de 1933, dos Anais do Conselho Con-

,-EC~' a \ a L. \ O .,.,t~E\~0 
•u•'-'oo .· ~\'10 r , :·· ·. •;.. ---· ..,_ ..... .. -........ ~ 
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sultivo do Estado de Minas-Gerais, » - agradeço, penhorado, a gentileza 
dessa remessa. 

Atenciosa saudações. - M. A. Teixeira de Freitas - Diretor Ge-
ral. 

Exmo. Sr. Secretario do Conselho Consultivo do Estado de Minas· 
Gerais. 

O Conselho fica inteirado 

Comunicações 
O sr. Lorêto de Abreu- comunica que o sr. conselheiro No-

ronha Guarany, por se achar ainda ligeiramente enfermo, deixa de 
comparecer á presente sessão. 

-Inteirado. 
O Sr. P. Matta Machado -comunica igualmente que o sr · 

conselheiro Julio Soares, por motivo justo, não poude comparecer á 
sessão. 

- Inteirado . 

Apresentação, aprovação e assinatura de pa-
receres finais 

O Sr: Werna Magalhães:- Sôbre a peça n°. 213 apresento 
o seguinte parecer : 

Parecer N. 198 
Doação de predio e reversão de ter'reno á Prefeitura de Carmo 

Paranaiba 

(PEÇA N. 213} 

O Conselho Consultivo de Minas-Gerais, tendo examinado a con-
sulta do Governo do Estado, sôbre a doação á Prefeitura de Carmo 
de Paranaíba, de um predio onde funciona a mesma e da reversão 
de um terreno que, anteriormente, fôra doado ao Estado para constru-
ção de um grupo escolar e, considerando que os imoveis não estão 
destinados a serviço do Estado e que poderão apresentar vantagens 
para a Municipalidade local, entende que o pedido se justifica, nada 
tendo a opôr a que se efetue a doação requerida. 

Sala das Sessões, 27 de Junho de 1933.- Werna Magalhães-
relator. 

-0 parecer é aprovado e logo assinado por todos os srs. conselhei-
ros presentes. 
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-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. Se· 
cretário do Interior. 

Segunda parte da ordem do dia 
Indenização pleiteada por Á'l'lindo Gomes 

(PEÇA N. 211) 

O Sr. Socrates AlvlDI- Da segunda parte da ordem do dia 
consta a discussão da peça n°. 211, sôbre a abertura de um crédito 
especial de 18:280$000, para pagamento de indenização ao sr. Arlindo 
Gomes por prejuízo sofridos durante a revolução de 1930, no~ salões 
de barbearia instalados no Qualtel do 12°. Re.gimento de Infantaria, nes-
ta Capital. 

Sendo relator da peça o sr. conselheiro Noronha Guarany, que 
ainda continua ausente, por se achar ligeiramente adoentado, fica a 
discusão adiada. 

Pagamento de adicionais a's diretoras dos grupos esco-
lares de Capelinha e 6uaranesia 

(PEÇA N. 212) 

O Sr. Soerates iUvim-Vai entrar em discussão a péça n. 
212, relativamente á abertma de um crédito especial de 3·527$464, 
para pagamento de adicionais a d. Herminia Eponina da Silva, diretora 
do grupo escolar de Capelinha e d. Maria Pereira Guimarães Fragoso, 
diretora do grupo escolar de Guaranesia. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro Annibal Gontijo. 
O sr. A.nnibal Gontljo:-E' êste o relatõrio sôbre a peça n· 

212 W) . 
Relato' rio 

O sr. Secretário da Educação e Saúde Pública, em oficio n. 65, de 
12 dêste, consulta ao Conselho Consultivo de Minas-Gerais sôbre a 
possibilidade de ser aberto o necessario crédito de 3:527$464, para 
atender ao pagamento de adicionais a que têm direito, nos termos da 
lei n. 425, de 1906, as diretoras dos grupos escolares de Capelinha e 
Guaranesia, respectivamente, d. Henninia Eponina da Silva e d. Maria 
Pereira Guimarães Fragoso. 

I 
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Acompanham o referido oficio os documentos necessarios para os 
devidos esclarecimenios, como sejam : certidão de contagem de tempo, 
pela Secretaria das Finanças e o quadro de apuração de divida levan-
tada pela 12a. Secção da Secretaria da Educação. 

Assim relatada a peça, passo-a ao ex mo. sr. Conselheiro Israel 
Pinheiro, 1' . revisor. 

Sala das Sessões do Conselho, Belo-Horizonte, 17 de junho de 
1933-,Annibal Gontijo, relator. 

Parecer 
O Sr; Annibal Gontljo-Sr. Presidente, o processo que con-

stitue a peça n. 212, está acompanhado dos documentos necessarios 
para que o relator possa emitir o seu parecer. 

Como se trata de assunto já conhecido, porquanto o Conselho tem 
resolvido idênticos pedidos sÔbre abertura de créditos para pagamen-
to de adicionais, sou de parecer que o ~Conselho aquiesça a solicita-
ção que ora lhe é feita, relativamente ao pagamento de adicionais 
a d. Herminia Eponina da Silva e d. Maria Pereira Guimarães Frago-
so, respectivamente, diretoras dos grupos escolares de Capelinha e Gua-
ranesia, desde que a Secretaria das Finar\ças declare dispôr o Tesouro 
dos recursos necessarios para fazer face á despesa. 

(M utto bem! Muito bem!) 
Em discussão o parecer, é approvado sem debate, sendo adotada a 

seguinte 
Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto um crédito especial na 
importância de 3:527~464, para pagamento de adicionais a d. Herminia 
Eponina da Silva e d. Maria Pereira Guimarães Fragoso, respectivamente 
diretoras dos grupos escolares de Capelinha e Guaranesia, desde que, 
ouvida a Secretaria das Finanças sôbre os recursos do Tesouro para 
fazer face á despesa, ela informe favoravelmente. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer definitivo. 

Minuta de contrato a ser firmado com a C.ompanhla 
Telefônica Brasileira 

(PEÇA N. 216) 

o Sr. Soerates .A.lvlm-Por último vai entrar em discussão a 
peça 216, sôbre a minuta de contrato a ser lavrado com a Companhia 
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Telefônica Brasileira, para ampliação e unificação dos serviços Telefônico 
do Estado. 

E' relator da peça o sr. conselheiro Israel Pinheiro que tem a palavra. 
. O Sr. Israel Pinheiro-E' este o relatorio que apresento sôbre 

a peça n. 216 (lê): 

Relato'rlo 

O sr. Secretário da Agricultura do Estado, em oficio de 11 de maio 
remeteu ao Conselho Consultivo a minuta de um contrato a ser lavra-
do com a Companhia Telefônica Brasileira, para a ampliação e unifica-
ção dos serviços telefônicos do Esta1o . 

O Conselho Consultivo, depois de examinar detidamente o referido 
contrato, analisando e discutindo todas as su~s cláusulas, foi de pare-
cer que se fizessem modificaçõe. em algumas e que para outras fos-
sem sugeridas á administração pública modalidades para um entendi-
mento com a Companhia Telefônica, afim de ser elaborado o contrato 
definitivo a ser aprovado. 

Na presente peça n. 216, o sr. Secretário da Agricultura remete ao 
Conselho a minuta dêsse novo contrato, modificado de acôrdo com as 
sugestões que foram vencedoras no Conselho, afim de ser examinado 
e aprovado. 

Assim relatado, passo ao sr. conselheiro P. iJilatta Machado. 1.o 
revisor. 

Caeté, 25 de Junho de 1933 - Israel Pinheiro, relator. 

Parecer 
O Sr · Israel Pinheiro: - Para facilidade da discussão, vou 

ler as conclusões a que chegamos quando tivemos oportunidade de 
examinar a peça n. 200, confrontando-as com as modificações que a 
Companhia aceitou e constantes da segunda minuta do contrato. 

O Conselho adotou, então, para a cláusula II, a seguinte redação: 
' ·O Conselho é de parecer que se acrescente na clausula de prefe-

rencia um prazo dentro do qual a Companhia será obrigada a cons-
truir as linhas que por ventura se comprometa a realizar". 

A cláusula II, constante da minuta, é esta: 
"E' intenção do presente contrato que a rêde inter-municipal e 0 

serviço da Companhia, tanto quanto possível, sejam por ampliações 
periodicas estendidos por todo o Estado de Minas, dentro dos termos 
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desta concessão. Para êsse fim, a Companhia terá preferência para 
construção de linhas inter~ municipais e extensão de A seu serviço, ca~ 
bendo-lhe 0 direito de ser ouvida sempre que o Governo deseje a am~ 
pliação da rêde inter~municipal. _ ~ . ~ 

Quando 0 Estado pedir á Companhia a extensao de sua rede mter 
municipal e seu serviço a determinadas municipalidades do Esta?o, que 
requeiram a construção de linhas não especificadamente menciOnadas 
na cláusula I e no mapa "A" referido na cláusula 11 dêste contrato e 
não tenha a Companhia dentro de 90 dias após o pedido d? Estado.' 
achado de sua conveniência fazer tal construção, a Comp~n~Ia perdera 
0 direito de preferencia para tais linhas e o Estado, a seu JUIZO, conce~ 

derá livremente a terceiros a sua construção e exploração". 
Essa disposição constava da primitiva minuta, mas na atual se 

acrescenta o seguinte parágrafo único: . . 
"Os prazos para o estabelecimento das linhas necessanas a am~ 

pliação da rêde inter~municipal, prevista nesta cla~sula. que sejam pe~ 
didas pelo Govêrno, e cuja construção a Companhia se ~omprometa a 
fazer serão estabelecidos de comum acôrdo entre o Governo e a. ~om~ 
panhla, levando~se em consideração a naturez~ do tra~alho, a qmlome~ 
tragem das linhas e as dificuldades na óbtençao da mao de obra e dos 
diversos materiais necessarios". . . 

Quer dizer, não foi propriamente determinado um prazo ~aximo, 

mas sou de parecer que a redação, tal como está, pode ser ~ce1ta, por~ 
quanto ficaram estabelecidas condições esp~cificas, determmadas, de 
sorte que se a Companhia por qualquer motivo protelar . a construção 
das linhas, ha 0 meio jurídico de obrigá~la a levar a efeito essa cons~ 

trução. 
Se os srs. conselheiros estão de acordo. ·· 
0 SR. LORETO DE ABREU:-Não seria conveniente se proceder 

desde logo á votação 7 
0 SR. SOCRATES ALVIM:-0 sr. conselheiro Lorêto de. Abre~ 
- se1·am votadas as modificações constantes da mmuta a propoe que 

- que sobre cada uma delas emitir o relator seu parecer. proporçao 
Os srs. conselheiros concordam com a proposta 7 
(Sinais gerais de assentirnento). . . , 
A' vista disto, submeto a votos o parágrafo umco da clausula ~ da 

· t de contrato Os srs que votam a favor do mesmo, queuam nova mmu a · · 
se conservar como estão (pausa). Aprovado. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Passemos á cláusula V. O Conselho 
aprovou, quando da discussão do primitivo processo, a segtlinte conclu ãd 
modificando a clausula V, parágrafo único: 

«Ü Conselho é de parecer que se dê ao parágrafo unico da clausula 
V, a mesma redação da cláusula correspondente do contrato assinado 
pela Companhia Telefônica Brasileira em 1929, que estabelece o privilégio 
com opção de compra por parte do Estado, mediante avaliação ao 
termo da concessão, modificando-se apenas o prazo do mesmo privilégio, 
que será de 25 anos e não de 30,.. 

A minuta que estamos examinando, em lugar dêsse parágrafo único, 
estabelece três parágrafos com a seguinte redação: 

«§ 1.0
) A presente concessão é outorgada, com privilé~ , 

gio, pelo prazo de vinte e cinco anos, contados da data da 
assinatura do presente contrato. Findo esse prazo, se o Estado 
não tiver feito uso da opção referida no § 2. 0 desta cláusula, a 
Companhia continuará a exploração do serviço nos termos deste 
contrato, mas sem privilégio, mantendo a propriedade, uso e goso 
das suas linhas, instalações, bens, aparelhos, etc., utilizados no 
mesmo serviço. 

§ 2. 0
) O Estado reserva~se o direito de, no fim do prazo, 

de vinte e cinco anos acima especificado, adquirir os bens, insta~ 
!ações, linhas e aparelhos exclusivamente utilizados no serviço 
dêste contrato, pelo pr~ço em ouro que lhe fôr dado então por 
avaliação. No caso de o Estado e a Companhia não chegarem a 
um acôrdo sôbre a avaliação, será a questão resolvida por arbi~ 
tramento, nos termos da cláusula XXVI. 

§ 3.0
) Fica entendido que se o Estado quizer fazer uso da 

opção de compra especificada no parágrafo anterior, terá de notificar 
á Companhia, por escrito, dois anos antes da terminação do prazo 
de privilégio, sob pena de perder o direito a essa opção". 

Vou lêr aos srs. conselheiros a cláusula correspondente do contrato 
primitivo, uma vez que opinamos que se desse á cláusula V a mesma 
redação do contrato de 1929. 

Essa cláusala, que era de n. XU, dizia assim: 
«A presente concessão é outorgada, com privilégio , pelo prazo de 

30 anos, contados desta data. Findo êste prazo, se o Estado não quizer 
fazer uso da opção que tem para compra da rêde de acôrdo com a 

'1 
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clausula seguinte, a Companhia poderá ontinuar a exploração do ser-
viço nos termos deste contrato, mas sem privilégio, mantendo a pro-
priedade, uso e gozo das uas instalações e aparelhos ~Jtilizados no 
mesmo erviço • . 

O sentido é o me:>mo. Houve acr "scimo do dispositivo do § 3.0 da 
cláu sula V na nova minuta, dispo itivo que não constava do contrato 
antigo, e que diz: 

«Fica entendido que se o Estado quizer fazer uso da opção d 
compra especificada no paráarafo anterior, terá de notificar á Compa-
nhia, por escrito, dois anos antes da terminação do prazo du privilé-
gio, sob pena de perder o direito a essa opção ». 

Não vejo inconveniente na medida. 
O .R. A NIBAL GONTIJO:-E· muito razoavel. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-E' uma cláusula garantidora do 

direito da Companhia. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Penso que pode ser aceita. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Os srs. conselheiros aprovam a mo-

dificação constant da nova minuta? (Sinai gerais de assentimento). 
-Aprovada. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Segue-se a clausula IX. A conclusão 
votada pelo Conselho modificando a dita clausula foi esta: 

cA clau ula IX será modificada, ficando ao arbítrio do Governo a 
escolha das seguintes variantes: 

1.0
) A Companhia terá direito ao lucro :ninimo anual de 

sempre que o lucro li quido exceder de 12°jü reverterá o excesso 
Estado. 

O lucro em excesso, acima de 12° ;o, importará sempre para a Com-
panhia a obrigação de diminuir as suas 

2. 0
) A ompanhia terá direito ao 

sendo dividido em partes iguais en tre 
excedente• . 

taxas . 
lucro liquido anual de 10°/0

' 

éla e o Estado qualquer lucro 

A nova redação da clausula IX é a seguinte: 
cDurante o prazo desta concessão, a Companhia terá o direito a 

um lucro liquido mínimo anual de l0°;o e maximo de 12o;o sobre oca-
pital empregado na rêde inter-municipal e inter-urbana no Estado de 
Minas-Gerais, depois de deduzidas todas as despesas, inclusive as de 
depreciação •. 
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«§ 1.° Caso a renda anual do r iço inter-municipal e inter-urba-
no, uma vez deduzidas todas as despesas, in lusive as de depreciação, 
não apresente lucro li quido de 10°jD, a Companhia poderá, mediante 
simples aviso, aumentar os preços de seu serviço, afim de que a dita 
renda alcance essa taxa • . 

Até aqui não houve modificação. 
A modificação foi no paragrafo 2.", que e tá a sim redigido: 
«Caso aquela renda exceda de 12° ;o, o excesso de lucro deverá ser 

levado a um fundo de reserva especial des tinado: 
a) a ser utilizado para perfazer a diferença entre -a renda media 

adquirida pela Companhia, em anos anteriores, e o mínimo de 10' ;o, 
não atingido; ,_ 

b) a facili ta r a:s reduções de taxas, quando levado a con ta de lu-
cros por não ter mais cabimento a apli cação prevista no dispo to na 
letra «a• ). 

Quer dizer êles opinaram pela primeira ari ante lu ro mínimo de 
10°/ 0 e lucro maximo ele 12°/ 0

• 

Neste ponto julgo conveniente uma pequena modifica~;ão . Em vez 
de se dizer na letra «b• «a f rteilitar as reduções de taxas, etc.•, pen-
so que seria mais conveniente que se disesse «rt rlet. r: r minrt r a redu-
ção de taxas, etc». 

Determinar é !aro e imperativo fr'aeil itar é vago. 
O SR. SOCRATES AL VIM: Submeto a votos a modificação pro-

posta. Os srs. conselheiros e tão ele a órdo? (Sina is gerai ele ns-
sentiemnto). Aprovada. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Os paragrafo · 3, 4 e 5, da iausula IX 
repetem disposições anteriores. 

Passamos agora á clausula X que foi assim modificada pelo Con-
selho: 

«O Conselho é de· parecer que se estabeleça uma caução geral, 
para assinante ou não, ma-- que em relação ao quantum des a caw;ão 
ficará isso ao criteria do Governo e da Companhia, que determinarão, 
em um acôrdo, o maximo da caução de cada caso de ligação inter-urbana. 
inter-municipal, interestadoal ou internacional • . 

A Companhia apresenta a seguinte redação: 
«Paragrafo unico. O Governo terá o direito de, periodicamente 

examinar o quantum das cauções fixadas pela Companhia e reduzi-las 
quando as julgar exageradas, cabendo, entretanto, á Companhia o di-
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reito de, com efeito suspensivo, recorrer ao arbitramento, na fórma da 
clausula XXVI ». 

Acho tambem aceitavel a modificação, uma vez que o Governo te-
rá o direito de periodicamente examinar as cauções, de sorte a evitar 
quaisquer arbitrariedades da Companhia. 

O SR. SOCRATES AL VIM: Os srs. conselheiros estão de acôr-
do? (Sinais ge'rais de assentim en' o) Está aprovada a modificação. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: A clausula XI da minuta diz: 
«Durante o prazo desta concessão a Companhia ficará isenta de 

todos os impostos, taxas, onus, ou contribuiçõos estaduais, presentes 
ou futuros, com relação ao serviço telefonico ». 

A conclusão votada pelo Conselho foi a seguinte: 
«Dar-se-á á clausula XI do contrato a seguinte redação: 
«Durante o prazo desta concessão a Companhia ficará isenta de 

todos os impostos, onus ou contribuições estaduais ou municipais, com 
relação á exploração do serviço telefonico ». 

O Conselho julgou que devia tirar a palavra «taxas » e acrescen-
tar: «Com relação á exploração do serviço telefonico ». A minuta, po-
rém, conserva a palavra «taxas ». 

O sr. inspetor geral de Eletricidade, transmitindo a resposta da 
Companhia ao sr. Secretario da Agricultura, relativamente a sugestões 
do Conselho, diz o seguinte : 

«Além das modificações constantes da resposta da Companhia' 
opino pela modificação seguinte : 

Clausula XI : 
Excluir a palavra «municipais », poi~ o Estado não póde isentar a 

Companhia de impostos municipais ». 
Desta fórma, uma vez suprimida a palavra cmumc1pais", acrescen-

tando-se «com relação ao serviço telefonico », penso não haver incon-
veniente na aceitação da modificação de redação. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Os srs. conselheiros concordam com 
a modificação da redação constante da minuta? (Sinais gerais de as-
sentimento)-Aprovada. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A clausula XIII refere-se á desapro-
priação e está assim redigida: 

"A Companhia, para desempenho da obrigação que assume neste 
contráto, escolherá os trajétos e percursos mais adequados ás suas li-
npas, fazendo entre elas e sôbre elas as ligações que julgar necessa-
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rias, uteis ou convenientes. O Govêrno do Estado de Minas-Gerais con-
cede á Companhia o direito de desapropriação por utilidade pública, 
dos terrenos para a construção das estações telefonicas, etc., destina-
das ao serviço objéto deste contrato e dos terrenos, etc., necessarios 
á passagem das linhas inter-municipais da Companhia através e den-
tro dos varios municípios do Estado. A obrigação de construir as li-
nhas e fornecer o serviço objétos deste contrato não será efetiva para 
cada caso enquanto a Companhia não tiver assegurado o livre direito 
de passagem de suas linhas e o de construção das estações necessa-
rias e respectivas.:. 

O Conselho aprovou a seguinte conclusão : 
«A clausula XIII do contrato gerá redigida nos termos da 

sua correspondente do contrato de 1929". 
A correspondente, que é a clausula XVII, diz: 
«O Govêmo concede á Companhia o direito de desapro-

priação por utilidade pública dos predios e terrenos necessarios 
á passagem das linhas e construção das estações em execução 
da presente concessão, devendo a Companhia representar ao 
Govêrno que autorizará a desapropriação por ato especial, se 
julgar necessário •. 

O sentido é o mesmo que o da clausula do contrato pri-
mitivo. Penso, portanto, que poderá ser aceita a redação a pre-
sentada. 

O SR. SOCRA TES AL VIM:-Os srs. conselheiros concordam com 
o relator? (Sinais gerais de assentimento).-Aprovada. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A clausula XVffi da minuta está assim 
redigida: 

«A Companhia Telefonica Brasileira terá o direito, independente de 
quaisquer onus, de arrendar ou transferir a presente concessão e todos 
os seus bens, onus, direitos e vantagens, na fórma deste contráto, á 
Companhia, ou empresa, nacional ou estrangeira que convenha a ambas 
as partes contratantes, ficando mantidos entre a sua sucessora e o Go-
vêrno do Estado todos os direitos, obrigações, onus e vantagens desta 
concessão•. 

A conclusão que aprovamos foi esta. 
cA clausula XVDI será redigida conforme a sua correspondente do 

contrato de 1929». 
Essa clausula que tinha o n. XVI diz: 
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«A Compal1hia Telefónica Brasileira terá o direito, independente de 
quaisquer àmis, de arrendar ou transferir a presente' concessão e todos 
os seus bens, onus, direitos e vantagens, na forma deste contrato, a 
com panhia ou empresa, nacional ou estrangeira que convenha a ambas 
as partes contratantes, ficando mantido entre a sua sucessora e o Go~ 
vêrno do Estado todos os direitos, obrigações, onu e vantagens desta 
concessão". 

Está de acôrdo. Póde ser aceita. 
O SR. SOCRATES ALVIM-Os srs. conselheiros estão de acon..lo? 

(Sinais gerais de assentimento).-Aprovada. 
O SR. ISRAEL PINHEiRO -Finalmente temos a clausula XXI da 

minuta aue assim diz: 
«Peia infração de qualquer dos dispositivos dêste contrato ou das 

obrigações nêle assumidas, o Governo poderá determinar que sejam 
impostas á Companhia por cada infracão multas de cem mil réis a 
duzentos mil réis, que serão dobradas nas teincidencias. 

Parágrafo unico. Da imposição de qualquer multa ou penalidade 
com que não se conforme, poderá a Companhia depois de esgotados os 
recursos administrativas usuais, recorrer para juizo arbitral nos termos da 
clausula XXVI, dentro do prazo de 30 dias, contados da data do rece~ 

bimento da notificação da multa ou penalidade.• 
Pür ocasião da discussão do processo primitivo o Conselho votou a 

seguinte conclusão: 
«Deverá ser modificada a clausula XXI, no sentido de ficar a sua 

redação de acô rdo com a claúsula correspondente do contrato em vigor. 
Dispenso~me de proceder á leitura dessa clausula urna vez que 

com a mesma se acha inteiramente de acôrdo a minuta ora em dis-
cussão. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Os srs. conselheiros concordam com a 
moàificação constante da minuta? (Sinais ge'rais de assentimento.-
Aprovada. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Conclue~se, pois, que feitas as modHi~ 
cações nas clausulas IX e XI, a nova minuta do contrato ficará pérfeita-
mente de acôrdo com as sugestões notadas pelo Conselho quando da 
discussão da primeira minuta impugnada. 

(iVuito bem ! Jliuito bem !} 
r ~0 havendo mais quem tome a palavra, é aprovado o parecet do 

relator e adotada a seguinte: 
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Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aprova a nova minuta de contra~ 
to a ser celebrado com a Corr.panhia Telefonica Brasilei ra, conforme as 
modificações constantes das rJotas taquigraficas e que serão registadas 
no parecer final. 

-Volta o processo ao relator para redação desse parecer. 

Volta ao Expediente 

O Sr. Israel Pinheiro:-Sr. Presidente, achando-se esgotada a 
o~dem do dia requeiro a v. excia. consultar o Conselho se de acôrdo 
com o parágrafo 5. 0 , do art. 12, do Regimento, consente em que se volte 
ao expediente para ser apresentado o parecer . final sobre a peça n. 216, 
de vez que se trata de assUI to de natureza urgente. 

(Consultado o Consêlho é aprovado o requerimento). 
O Sr. Socrat es Ah·im :-Tem a palavra o sr. conselheiro Israel 

Pinheiro. 
O Sr. Israel Pinheiro :-0 parecer final sobre a peça n. 216 

está assim redigido (lê) : 

Parecer n. 199 
Minnta de cont1·at.o a ser f irmado com a Companltia Telêfonica 

Brasileira 

(PEÇA N. 216) 

O Conselho Consultivo depois de examinar devidamente a minuta 
de contrato enviada pelo sr. Secretario da Agricultura e a ser celebra-
do com a Companhia Telefonica Brasileira, verificando terem sido feitas 
todas as modificações sugeridas pelo Conselho, na di cussão do pri~ 

meiro processo, é de parecer que seja a mesma aprovada com a su. 
bstituição da letra b paragrafo 2. 0 da clausula IX da minuta de con~ 

trato pelo seguinte : 
b) a determinar a redução das taxas quando não tiver mais ca-

bimento a aplicação prevista no dispositivo da letra a. 
Suprimir a palavra c municipais " da clausula XI. 
Sala das Sessões do Conselho Consultivo, em Belo~Horizo~tte, 27 

de junho de 1933.-IsTael Pinheiro, relator. 
- O parecer é aprovado e logo depois assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes. 
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-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer ao Sr. 
· Secretário da Agricultura. 

Ordem do dia 
O Sr. Socrates .Aivim: Não havendo mais nada a se tra-

tar designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE :-A regimental. 
SEGUNDA PARTE :-Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ante-
cedencia regimental. 

Está encerrada a sessão. 
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131.a Sessão ordlnarla, em 1.0 de julho de 1933 

PRESIDENTE:- Sr. Noronha Guarany. 
SECRETA'RIO:- Sr. Socrates Alvim. 

SIJMA.'RIO:- Ata-Expediente-Parecer final n. 200 (Pagamento de adicionais 
ás diretoras dos grupos escolares de Capelinha e Guaranésia)-Se-
gunda purte : Indenização pleiteada por Arlindo Gomes-Relatório e 
parecer do sr. Noronha Guarany-Conclusa.o-Unificação de contratos 
da Sociedade Industrial Hulha Branca-Relatório e parecer do sr. 
Julio Soares-Discurso do sr. Lorêto de Abreu-Exposiça.o feita pela 
Cia.-Pareceres do inspetor de Eletricidade e do advogado geral do 
Estado-Declaração e proposta do sr. Annibal Gontijo-Discurso e 
proposta do sr. Israel Pillheiro-Conclusa.o-Ordem do dia. 

A' hora regimental, abre-se a sessão, com a presença dos srs. 
Noronha Guarany, Socrates Alvim, Julio Soares, Annibal Gontijo, P. 
Matta Machado, Israel Pinheiro, Lorêto de Abreu e Werna Magalhães. 

Ata 
Lida a ata da sessão anterior e não. havendo quem a impugne, é 

aprovada. 

Expediente 
Sobre :::t Mesa nenhum expediente se encontra. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 

finais 
O Sr. Annlbal Gontljo :-Sôbre a peça n. 212, apresento 

o seguinte parecer final (lê) : 

Parecer n. 200 
Pagamento de adicionais ás diretoras dos grupos escolares de 

Capelinha e Guaranésia 

(PEÇA N. 212) 
O sr. Secretário da Educação e Saude Pública, em ofício n. 65, 

de 12 do mês próximo passado, consultou ao Conselho Consultivo de 
Minas-Gerais, sôbre a possibilidade de ser aberto o necessário crédito 
na importância de 3:527$464, para atender ao pagamento de adicionais 
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a que tem direito, nos termos da lei n. 425, de 1906, as diretoras dos 
grupos escolares de Capelinha e Guaranésia, respectivamente, d. He~
minia Eponina da Silva e d. Maria Pereira Guimarães Fragoso. 

O Conselho opina favoravelmente pela abertura do crédito pedido, 
uma vez ouvida a Secretaria das Finanças e essa se declare em condi-
ções de fazer face ao pagamento, dentro da lei . 

Sala das Sessões, 1.0 de julho de 1933.- Annibal Gontijo, 
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. 
Secretário da Educação e Saude Pública. 

Segunda parte da ordem do dia 
Indeni zação plei teada por Arlindo Gomes 

(PEÇA N. 211) 

O Sr. Noronha Guarany: - Vai entrar em discussão a peça 
n. 211, sôbre abertura de crédito para pagamento de indenização ao sr. 
Arlindo Gomes . 

Na qualidade de relator, vou proceder á leitura do relatório que fiz 
sôbre o assunto da referida peça. 

E' o seguinte (lê): 

Rel,atorlo 
Pelo ofício de 8 do corrente mês de junho, pede o sr. Secretário 

do Interior o pronunciamento dêste Conselho sôbre a abertura do cré-
dito de 18:280$000 para pagamento da indenização devida ao sr. Ar-
lindo Gomes, pelos prejuízos que sofreu com o cêrco do 12.0 Regimen-
to, por ocasião da revolução .de 1930. 

O sr. Arlindo Gomes tinha naquele Regimento um salão de bar-
beiro. 

Fez-se o processo judicial para a prova dos prejuízos e do seu res-
pectivo arbitramento, com as formalidades legais e intimações do estilo. 

Assim relatado o feito, passo-o ao exmo. sr. conselheiro Lorêto de 
Abreu, 1.0 revisor. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em Belo-Horizonte, 17 de junho de 1933.-Noronha Guarany. 
presidente e relator. 

Parecer 
O Sr. Noronha Guarany:-A peça que serve de objecto ao 

nosso exame dispensa de minha parte maiores comentarias, porquanto 
pela exposição feita no proprio relatorio, os srs. conselheiros verificam 
que foi feito o arbitramento dos prejuízos sofridos pelo requerente, ar-
bitramento esse que atingiu a importancia de 18:280$000. 

• 
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O arbitramento se fez regularmente, com intimação das partes e 
com todas as observãncias legais, de sorte que meu voto é pela aber-
tura do credito, tanto mais quanto já existe precedente no Conselho, 
com referencia a um outro caso semelhante. 

(Muito bem I Muito bem I) 
O sr. conselheiro Lorêto está de acordo? 
O SR. LORETO DE ABREU:-0 precedente que tivemos aqui foi o 

da casa do turco Nagib Sahb 
O SR. ANNIDAL GONTIJO:-A indenização ao turco Nagib foi 

pleiteada perante o proprio Conselho, ao passo que, sobre o caso atual, 
o Conselho não foi ouvido e tem apenas de se pronunciar sobre a aber-
tura do credito. 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 requerente propôs ação judicial. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Mas o Conselho determinou que se 

fizesse uma vistoria ad perpetuam rei memoriam, na caso de Nagib, 
e essa vistoria foi feita. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Falou-se mesmo em exigir faturas. 
O SR. LORETO DE ABREU:-A responsabilidade definitiva cabia á 

União. 
O Estado pagaria a indenização, fic"ando com o direito de rehaver 

da União a respectiva importancia. 
O SR. NORONHA GUARANY:-No caso a que v. exc. se refere a 

indenização deveria ser feita pela União. No caso a que se refere a 
peça em discussão, precisamos ter em vista que o quartel do 12.0 Re-
gimento foi cercado pela Força Policial do Estado. 

O SR. LORETO DE ABREU:-A decisão do Conselho não diferiu, 
então, do parecer que v. exc. acaba de emitir quanto ao caso atual. O 
Conselho opinou para que o Estado pagasse, rehavendo depois da União 
a quantia correspondente á indenização. 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 voto de v. exc. é favoravel á 
abertura do credito? 

O SR. LORETO DE ABREU:-Perfeitamente. O meu voto é pelo 
pagamento de acordo com o precedente já estabelecido. 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 sr. 2. 0 revisor? 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Tambem eu estou de acôrdo com o 

parecer de v. exc. 
-No mesmo sentido se manifestam os demais conselheiros, sendo, 

por isso, adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o credito de 18:280$000 
para pagamento de indenização ao sr. Arlindo Gomes, por prejuízos so-
fridos por ocasião da revolução de 1930, nos salões de barbearia insta-
lados no 12.0 Regimento de Infantaria, ficando o Estado de Minas com 
direito regressivo sobre a União, em ajuste oportuno de contas. 

-Volta o processo ao relator para a redação final. 
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Unificação de contratos da Sociedade Industrial 
Hulha Branca 
(PEÇA N. 206} 

O Sr. Noronha Guarany:-Segue~se a discussão da peça n. 
206, sobre uma representação em que a Sociedade Industrial Hulha 
Branca pleitea a unificação dos contratos que tem com as municipali-
dades de Diamantina, Curvelo, Sete Lagoas e Bomfim. 

Dou a palavra ao relator, sr. conselheiro Julio Soares. 
O Sr . .Julio Soares-Meu relatório é o seguinte (lê}: 

Re ~atorlo 

A yeça n. 206 tem por ob.ieto um requerimento da Sociedade 
Industnal Hulha Branca, dirigido em 4 de outubro de 1932 ao 
exmo. Presidente do Estado, pedindo a unificação de diversos 'con-
trat~s que tem .com as municipalidades de Diamantina, Curvelo, Sete-
Lagoas e Bonfim, para o fim de fornecimento de energia eletrica ás 
mesmas. Pélr::t fuz:damentar esse pedido, a requerente alega que 
esses co:1tratos, realizados em tempos e condições diferentes, acarreta-
ram grandes variações nas tabelas de preços, apesar de tratar-se de 
lugares com condições comerciais e economicas iguais; e que essas di~ 
ferenças rle preços causam, além de grandes dificuldades a administra~ 
~ã~ da sociedad~, reclamações dos consumidores que se sentem pre-
J~d~cados, por nao gozarem das mesmas vantagens que as populações 
VIzmhas; e que em um desses municípios o respectivo contrato está até 
em desacôrdo com as leis atuais do Govêrno Federal. 

Al~gando. ainda a soma de beneficios que, há nove annos, vem pres-
~ando as localidades em que mantem o serviço de energia eletrica, e 
mvocando o precedente do decreto que concedeu a unificação de con~ 
tratos seme~hantes da Cia. Fôrça e Luz de Cataguazes, a requerente 
pede como Igual favor, o reconhecimento de um contrato cuja minuta 
vem an~xada ao se~ req?erimento, em substituição daqueles que atual~ 
mente vigoram . e cujas copias, bem como tabelas comparativas de pre~ 
ços se acham JUntos ao mesmo requerimento. O processado, acom-
pan~~do de todos os documentos citados, foi por ordem do sr. Se-
cretano do Interior, encaminhado á Secretaria da Agricultura que o sub~ 
meteu ao exame e estudo do sr. inspetor de Eletricidade. Este em 
longo e minucioso parecer, demonstrando a nullidade do contrato 'com 
a Prefeitura ~e Curvelo e apontando outras desvantagens dos demais 
em assunto, Julga necessária uma revisão completa de todos êles. 

E depois de sugerir algumas modificações a serem introduzidas 
"no pretendido contrato da minuta apresentada pela "Hulha Branca", 
c~nclue pela aceitação e aprovação do mesmo por parte do go-
verno. 
. Não obstante esse parecer, a Secretaria do Interior julgou necessá~ 

no sub:neter o caso a exame e estudo das municipalidades interessadas. 
Determmada essa providéncia pelo sr. Secretário, foram submetidas a 
cada uma delas, copias do oficio e demais documentos apresentadoi 
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pela '·Hulha Branca." Diamantina e Sete~Lagôas, por seus prefeitos, ma~ 
nifestaram-se francamente contrárias á unificação pedida, consideran-
do~a prejudicial aos interêsses das respectivas municipalidades. Em 
suas respostas, não só o atual como o anterior prefeito de Diamantina 
salientam ainda a inexistência de contrato legal entre aquela Prefeitu-
ra e a requerente. Os demais municípios silenciaram-se até hoje sobre o 
assunto. 

Com toda essa documentação, foi o processo passado ao sr. Ad-
vogado Geral que em luminoso parecer demonstra ser ainda o pen-
samento contido na legislação vigente permitir aos municípios a orga-
nização autonoma dos serviços de seu peculiar interêsse, embora sob 
o contrôle do Estado, cuja intervenção só se justica em face de motivo 
imperioso, e termina opinando pela c~msessão da unificação ~oment~ nos 
municípios que a aceitaram, exclmdos por tanto os de Dmmantina e 
Sete-Lagôas. . 

Finalizando o seu parecer o dr. Advogado Geral alvitra a renova-
ção da consulta aos dois municipi~s que não . a responderam, ~ gue foi 
de pronto praticado pela Secretana do Intenor com a exped1çao de 
oficios não só a êsses como aos demais interessados. Entretanto, mes-
mo depois dessa providência tomada ém 20 de janeir? do corrente ano, 
até hoje continuam silenciar sôbre o assunto as Prefeituras de Curvelo 
e Bonfim, o que autoriza a conjetura de assentimento de ambas ao 
contrato da unificação pedida. 

E' êste, resumidamente, o relatório da matéria da peça n. 206, 
submetida á audiência dêste Conselho. 

Assim relatado, passo o proces.so ao sr. 1.0 revisor, conselheiro 
P. Matta Machado. 

Belo~Horizonte, 16 de junho de 1933.-Julio Soares, relator. 

Adendo 
Como documentos subsidiários, e recebidos recentemente, depois de 

assinada a exposição acima, relato e ajunto nesta data ao processo : 
1. 0 ) -uma representac,:ão da Associação Comercial de Curvelo dirigida 
a êste Conselho pedindo seja votada, em benefício da indústria e comér-
cio daquela localidade, a pretensão da Hulha; 2.0

) -uma cópia da 
carta que a Sociedade Industrial Hulha Branca dirigiu á Associação 
Comercial de Curvêlo, procurando demonstrar que a Hulha não preten~ 
de prejudicar os interêsses industriais e comerciais daquela cidade,pois, 
c no presente caso, trata~se da revisão dos contratos menos de uma al-
teração ou aumento das Tarifas para fôrça e luz, mas sim, em primeira 
linha, de uma refórma das condições jurídicas dos contratos atuais" ; e 
que no caso especial de Curvêlo cesta revisão foi imposta por um pare~ 
cer da Secretaria da Agricultura de agôsto do ano passado, declarando 
a nulidade do contrato entre a Prefeitura de Curvelo e a Sociedade 
Hulha Branca, devido ao não cumprimento de certas clãusulas da con-
cessão das cachoeiras pela ex-câmara municipal dessa cidade .. ; 3.0

) -

um telegrama da Associação Comercial de Curvêlo datado de 13 do cor-
rente dirigido ao exmo. sr. Presidente Olegario Maciel, pedindo a sua 
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intervenção junto a êste Conselho Consultivo para que seja vetada a 
pretensão da Hulha; 4.0

)- um telegrama do prefeito municipal de Cur-
velo datado de 15 do corrente, dirigido a este Conselho, pedindo não 
seja atendida a pretensão da Hulha que prejudica os interêsses daquela mu-
nicipalidade; 5. 0)- um telegrama do prefeito de Curvelo datado de 19 
do corrente, confirmando seu ponto de vista anterior e pedindo a êste 
Conselho adiamento da discussão do processo para breve entendimen-
to pessoal daquela Prefeitura com o seu Conselho Consultivo e a So-
ciedade Industrial Hulha Branca. 

Belo-Horizonte, 22 de Junho de 1933.~Julio Soares, relator. 

Parecer 
O Sr . .Julio Soares- A Sociedade Industrial «Hulha Branca• re-

presenta o esfôrço de um grupo de capitalistas de reconhecida probi-
dade e que, conforme se depreende da leitura do processado da peça 
n. 206, se acham seriament~ embaraçados no financiamento do capital 
dessa emprêsa, em conseqüência da diversidade de condições em que 
o mesmo está empregado sob contratos mais ou menos falhos, com du-
ração e tabelas de preços desigualmente estabelecidas para cada uma 
das municipalidades contratantes, que são as de Bonfim, Curvelo, Dia-
mantina e Sete-Lagoas. Esses contratos foram ajustados com uma in-
tenção, na sua maioria em épocas mais ou menos normais da nossa 
situação econômica e financeira, sem qualquer restrição que pudesse 
prever as grandes crises de depressões cambiais que ultimamente va-
mos atravessando. 

Não se póde, pois, estranhar que essa desigualdade de preços, 
favorecendo a uns e até agora tolerada e acejta pelos demais contratan-
tes, esteja de fato causando atrazos, embaraços e prejuízos no capital 
desses nossos patrícios, que, por esse motivo, pleiteam junto ao Govêr-
no a u;1ificação dos referidos contratos nos termos e limites da minu-
ta apresentada, a qual, em parecer, o sr. Inspetor Técnico da Agricultu-
ra julga aceitavei com as pequenas modificações sugeridas pelo mesmo 
na respectiva tabela de preços. Apesar dos motivos e razões assim re-
sumidamente expostos, que justificam a pretendida unificação, o Govêrno, 
adotando o parecer do sr . Advogado Geral do Estado, não a decretou, 
preferindo antes ouvir os demais interessados, seus prepostos junto ás 
municipalidades contratantes. Nesse parecer aquele ilustre advogado, 
apontando a conveniência de continuar a ser permitido aos municípios a 
organização e deliberação de seus próprios serviços, conclue pela ado-
ção, no presente caso, do seguinte criterio: «que a unificação só deve-
rá ser concedida naqueles municípios que, por seus órgãos competentes, 
lhes dêem sua aprovação•. Aliás já foi este criterio respeitado e apli-
cado no caso invocado pela uHulha Branca", e que foi solucionado pela 
exclusão da unificação concedida no contrato da Companhia «Fôrça e Luz 
Cataguazes-Leopoldina", do município de Miraí, o único que protestou. 

Como se vê do processso, o gov 3 mo solicitou das Prefeituras in-
teressadas os respectivos pronunciamentos sôbre o contrato em apre-
ço, remetendo-lhes simultaneamente as precisas copias para estudo. 

' 
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Contrariamente á unificação manifestaram-se logo as de Sete-Lagôas 
e Diamantina e, ultimamente, Curvelo restando apenas, a de Bomfim, 
que permanece em silencio. Ante estas circunstancias, penso que êste 
Conselho, sem motivos imperiosos para divergir da norma traçada no 
parecer do sr. Advogado Geral, não poderá ser favoravel ou dar sua apro-
vação ao contrato em discussão. Entretanto, atendendo a relevancia 
do assunto, ponderando os beneficios que essas municipalidades vem 
prestando a êste elemento propulsor e essencial do progresso, que é a 
energia eletrica, neles implantado pela cHulha Branca", penso ser ainda 
neces~ario uma previdencia que, respeitando os interesses das suas 
respectivas populações, venha tambem resalvar os dessa Companhia 
que é representada por brasileiro, nos!:ios patrícios, de idoneidade pro-
vada e conhecida, dignos por isso de qualquer esforço que os am-
pare na insustentaavel situação em que se acham. 

Assim, pois, sou de parecer que este Conselho, aplaudindo e aca-
tando a prestigiosa liberdade que o Governo vem dando ás municipa-
lidades para a defesa de seus interesses, dirija ao sr. Secretario do 
Interior uma promoção no sentido de ser convocada nesta Capital 
uma reunião não só dos prefeitos dos municípios interessados como dos 
socios da cHulha Branca», afim de que, as~istidos e orientados pelo 
sr. Inspetor Técnico de Eletricidade e o dr. Advogado Geral, possam 
chegar a um acôrdo e organizarem um contrato que melhor consulte 
os interesses de ambas as partes. 

(Muito bem! Mui to bem! 
O Sr. Loreto de Abreu- Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY - Tem a palavra o nobre conse-

lheiro. 
O SR. LORETO DE ABREU - Ao sr. conselheiro relator os meus 

agradecimentos pela gentileza de haver-me proporcionado a leitura 
dessa peça -a mim que não sou relator nem revisor, o que valeu 
formar juizo, ainda que, talvez incompleto e haver conseguido con-
siderar alguns aspectos dos mais relevantes. 

Eis os aspectos considerados: 

Competencla para decretar a unificação 
Cabe ao Governo do Estado, como já foi resolvido, no caso da 

Companhia Cataguazes-Leopoldin~; é inerente a poderes discriciona-
rios ou de fato que são os existent~s atualmente; e, ao demais, assenta 
essa competencia nas disposições expressas dos artigos 10 cd :o do decreto 
20.348, de 1931; 4, 12, 14, 14-1 e 20 do decreto n. 9.847, de 2 de 
fevereiro de 1931. 

Convenlencia da unificação 
Evidente pela simplificação da ordem comercial e correção jurídi-

ca de contratos não unüormes e incompletos, deficientes e defeituosos 
e, assim, causadores de desinteligencias frequentes com quasi todos os 
municípios interessados, de inseguranças mutuas, até quanto á hono-
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rabilidade das partes em divergencias; e consequente economia de 
tempo, trabalhos e despesas de administração . 

Uma dessas desinteligencias com consumidores de luz de Sete-La-
gôas que reclamavam contra os impostos de consumo e da quota de 
previdencia, patenteou, afinal, a sem razão de uma tal atitude reco-
nhecida pelo proprio advogado da Prefeitura e por esta , sendo que 
nós, consumidores de luz, aqui, em Belo-Horizonte, est'amos acostu-
mados a pagar os ditos impostos como se vê do respectivo talão de 
um mês que exibo, em o qual figuram os ditos impostos por mim 
pagos. 

Essa conveniência já se patenteou no raso da Cataguazes-Leopol-
dina; e devia ter pesado para a unificação realizada quanto a esta Com-
panhia. 

Outro caso mais velho e já de resultados beneficos bem apre-
ciaveis é o da Companhia de Fôrça e Luz Santarritense-Minas Sul que 
exporei adiante. 

Equidade da unificação 
A crise econômica forte, geral e de notoriedade dos ultimos seis 

anos com a consequênte e grande baixa cambiária e desvalorização da 
nossa moeda nacional-o mil réis- diminuiu o seu poder aquisitivo, aba-
lou o nosso crédito e afetou a situação financeira de emprêsas brasileiras 
de utilidade publica, especialmente, as necessitadas de materias impor-
tadas, como a Cataguazes-Leopoldina, a Hulha Branca e a Companhia 
de Fôrça e Luz San-~arritense Minas Sul. Dai a equidade, a moralidade 
da aspiração na modificação para melhor de , seus contratos. Dai, mes-
mo, a jurisdicidade, a justiça da melhora, pelo menos, talvez, proviso-
ria, a beneficio das concessionárias das tabelas, de preços atuais. Recen-
te e eloquente o caso da Cataguazes-Leopoldina, sob êstes aspectos. 
Outro caso já citado, o da Companhia Santarritense. 

Eil-o. 
Em 1913, a Câmara do Município de Santa Rita ds Sapucai fez a 

concessão por 25 anos da iluminação eletrica publica e particular c 
do fornecimento de ener~ia eletrica-dentro do mesmo município-á 
citada Companhia Santarritense. 

Nenhuma clausula expressa, no respéctivo contrato-pondo a cargo 
da Concessionaria os riscos da depressão cambiária e consequente do 
mil réis. Nem, razoavelmente e prudentemente, a Concessionária se sub-
meteria a tal clausula, a tais riscos. A alta posterior gravosa á conces-
sionária-não prevista e imprevisível-para ambas as partes-não só da 
mão de obra como dos preços das mercadorias importadas-pôs em di-
ficuldades-em séria crise a concessionaria que deixou de distribuir os 
modicos dividendos que, já dava aos acionistas e tornou-se impossibili-
tada de fazer obras caras de remonta de sua aparelhagem-afim de 
aumentar a fôrça e luz reclamadas pela ampliação do consumo publico 
e particular. 

Procurado eu pelo principal interessado-maior acionista-Antonio 
Moreira da Costa -o apresentei ao nosso jurisconsulto Mendes Pimentel; 

a 

I 
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e êste, dias depois, entregou-me o seu parecer que, sabiamente, solu-
cionou, assim, o caso, em resposta ao quesito principal: 

«Expõe o consulente que, tendo aumentado extraordinariamente os 
preços de material, mão de obra e salarios-após a assinatura do con-
trato, â Companhia-não é possível, sem se arruinar, continuar a fazer 
o fornecimento â Câmara e aos particulares pelos preços avançados em 
1913; e pergunta se é facultado á Contratante obrigar á Câmara a con-
sentir no aumento das tabelas. 

Fatos êsses verdadeiros e baseadores da seguinte sabia solução: 
cRespondo:-se a alteração nos preços do material, mão de obra 

e salarios, foi tal e tamanha que a Companhia se a tivesse previsto, 
não teria dado seu consentimento ao contrato ou o teria celebrado em 
outras condições tem, certamente, a concessionaria o direito de exigir 
da concedente modificação equitativa nas tabelas de fornecimento de 
luz publica e particular e de força. E como fundamento da resposta re-
porto-me ao lucido parecer do dr. Jair Lins, na Rev. For. XII. 512.-A 
Companhia sujeitará á aprovação da Câmara nova tabela de preços de 
iluminação particular e energia e de remuneração pela iluminação pu-
blica, requerendo que a Câmara se pronunci~ no prazo legal, sob pena 
de não se manifestando ou rejeitando a proposta, dar causa a resilição 
do contrato:-verificada a recusa da Câmara a Companhia proporá por 
via ordinaria ação resilitoria do contrato, nela pedindo não só a dis-
solução dele como a condenação da Câmara nas perdas e danos e 
custas ». 

Termino a leitura dessa parte do parecer. Com esse jurídico 
e bem fundamentado parecer cessaram as oposições locais á melhoria 
des tarifas ; fez-se novo acôrdo, a cerca de 5 a seis anos, de melhora 
de preços; e, assim, a concessionaria poude adquirir materiais estrangei-
ros para o aumento da capacidade das usinas, conseguiu aumento de 
rendimento, a restauração de modicos dividendos, ao mesmo tempo que 
com a remonta de sua aparelhagem, conseguiu o aumento dos forneci-
mentos, - Vantagens, bt~neficios, pois, ai, mutuos da Companhia e do 
Publico. 

Serviu, como disse, de base parcial ao parecer Mendes Pimentel o 
magnífico escrito doutrinario já referido - tradutor de uma corrente vi-
toriosa, porque iluminado pela equidade que é a mesma moralidade in-
genita das coisas. Nesse escrito, que requeiro, - seja publicado, in-
tegralmente, pois bem merece ser divulgado o dr. Jair Lins dá o signi-
ficado da clausula rebus sic istantibus, implicita nos contratos bilate-
rais de fornecimentos permanentes, mostra os seus fundamentos jurídicos, 
na jurisprudencia, na doutrina de autorizados civiHstas e que não lhe é 
oposto o direito positivo brasileiro. 

Em comprovação - quanto ao aumento dos preços - determinan-
do, imprevistamente - pela queda do cambio brasileiro, - o sr. Kurst 
Seuser, diretor da Sociedade Industrial Hulha Branca, alegou-me, com vi-
sos de verdade - facilmente provavel e que está pronto a provar êle 
mesmo: c que quasi todo o material de que precisa essa empresa é im-
portado, atualmente, a preços 3 a 4 vezes mais altos do que os previstos 
nos seus contratos atuais, c e, exem;>lificando-me, êle : 1) as lampadas 
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que a dita empresa é obrigada a fornecer, de acôrdo com os mesmos 
contratos, eram, a principio, compradas a 1$000 cada uma, e custam, 
hoje, entretanto, 3$500; 2) e as maquinas da mesma empresa foram 
compradas a dollares - ao cambio de 5$000 a 6$000 por dollar, a prazo 
e com pagamentos sucessivos; deverão, ainda, ser amortizadas ao cam-
bio de uns 20$000, por dollar. 

Entretanto, diminuídos uns e não alterados, exageradamente outros 
dos novos preços propostos pela Hulha Branca, como mostra o confron-
to com tabelas de outras empresas de eletricidade mineira, não se pode 
pôr em duvida o alegado de ser seu intuito predominante ou primaria-
a unificação jurídica e comercial dos seus contratos - unificação de re-
levantes e mutuos beneficios, como já notado. 

Oposições 

Não há, no caso da Hulha Branca como não houve nos outros dois 
casos referidos,- oposições radicais ou fundamentais que se conheçam, 
como precedentes á unificação, pois, todas as oposições secundarias exis-
tentes, facilmente, pela propria natureza, removíveis, eliminaveis. 

Bonfim o município de contrato mais novo- concorda naturalmen-
te com a unificação que em nada quanto a êle, prejudica os consumido-
res de força e luz. - Diamantina. O seu prefeito, em carta de 17 de 
março deste ano - ao Advogado Geral do Estado. embora diga não ter 
essa Prefeitura nenhum interesse na modificação do contrato, a conclue, 
entretanto, assim, fls. 15 . 

cEsta (a Prefeitura) está disposta a faze,r a unificação do contrato 
anterior, mas, diretamente com quem se apresentar como legitimo suces-
sor da primitiva firma concessionaria e estipulando clausulas garantido-
ras dos interesses de ambas as partes". 

Daí claro desejo de um acôrdo vantajoso para o município. 
Quaisquer oposições , entretanto, que se façam á alguma melhora 

de preços favoraveis a Hulha Branca está na prudencia do Governo es-
tadual eliminál-as em bem dos proprios municípios, como aconteceu com 
as duas outras empresas de Leopoldina e Santa Rita, cujas zonas já be-
neficiadas com as modificações dos referidos contratos. Uma clausula 
prudente e geral se impõe e deverá figurar no novo contrato unificado e 
já adaptado, quanto a Cataguazes-Leopoldina e num dos contratos com 
a Hulha Branca, parecendo que no do Curvelo - a revisão quinquenal 
dos preços de luz e força (Anais, pags. 167, quanto á Companhia Leo-
poldina). 

O SR. NORONHA GUARANY -Essa revisão acho mesma indispen-
savel. 

O WERNA MAGALHÃES- No contrato de Curvelo existe essa re-
visão 1 

O SR. LORETO DE ABREU-Parece que existe. 
O SR. WERNA MAGALHÃES-Creio que a revisão é no contrato 

feito entre o Govêrno e a Municipalidade e não entre o Govêrno e a Hu-
lha Branca. 

") 

ESTADo DE MINAS~S 827 

O SR. LORETO DE ABREU-Tomei nota que no contrato de Cur-
velo existe a cláusula de 5 em cinco anos. 

O SR. P. MATTA MACHADO-Cláusula salutar. 
O SR. LORETO DE ABREU-Si houve engano em minh~s .n?tas 

quanto a Curvelo-em nada substancialmente alteraria o raCiociruo e 
não modificaria a vantagem manifesta da cláusula lembrada-que já fi-
gura no contrato com a Cataguazes-Leopoldina. 

Alega ainda a Cia. que os seus preços confrontados com os de Belo-
Horizonte e da Leopoldina, são inferiores, estabelece mesmo a porcen-
tagem da inferioridade. Examinei a tabela confrontando-os. 

G SR. NORONHA GUARANY -Achou que são i~feriores 1 . . 
O SR. LORETO DE ABREU-Acho que são efetivamente Infeno-

res. Entretanto como é matéria técnica .. . 
O SR. NORONHA GUARANY -Só os técnicos po~em resol~er. 
0 SR. ISRAEL PINHEIRO-Os preços de Belo-Honzonte nao ser-

vem de base de comparação. Estão fora de qualquer limite razoavel. 
-0 SR. SOCRATES ALVIM-Em matéria de exagêro. 
O SR. NORONHA GUARANY -São" exagerados 1 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Fora do exagerado. 
O SR. P. MA TIA MACHADO-Em relação á fôrça 1 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Em relação á fôrça e luz. 
0 SR. NORONHA GUARANY -Para a discussão isto nada im-

porta. O orador pode continuar. 
O SR. LORETO DE ABREU-Chego, assim, á seguinte 

Conclusão 

Acho procedente a exposiç~o que me foi pr_esente da Hulha Branca 
uma de cujas vias o exmo. Presidente mandou ]Untar ao processo-o 
parecer do dr. Inspetor de Eletricidade-como ainda procedente o ~u
minoso parecer do Advogado Geral do Estado; tr~ba!_hos que requeuo 
sejam publicados-em justificativa da razoavel asp1ra~a.? ~a Hulha ~r~
ca, cuja situação é, a rigor semelhante ou, m~lhor, 1de~tica sob var1~s 
relevantes aspectos á das 2 outras empres_as _citad.~s, nao podendo dei-
xar, pois, de alcançar o minimo que de JUstiça, ]a alcançaram, ante-
riormente, as mesmas 2 empr~sas. . . 

Note-se que estas já estão distribuindo dividendos. ~ nen_!mm pode 
ainda distribuir a Hulha Branca, embora com adrrumstraçao econo-
mica. Ih dA o" meu voto é, afinal, favoravel: é que o Canse o e o Aseu P":' 
recer-irrestrito ao Govêrno do Estado, ist~ ~·.que opine-f_aça ele a um-
ficação planejada com todos os 4 mumcipiOs-Diamantina, Cury~lo, 
Sete-Lagôas e Bonfim,-incluindo a cláusula lembra?~,-as modifica-
ções constantes do parecer do sr. dr. Inspetor_de EletriCI~ade da S~cre
taria da Agricultura, outras que forem razoavets e g~antidoras. dos mte-
rêsses mutuos dos interessados. O novo contrato (mmuta) sera de novo 
submetido ao Conselho. 

(Mui to bem! Muito bem l) 
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O Sr. Presidente, deferindo o requerimento do sr. Lorêto de 
Abreu, determina que sejam publicados os documentos a que s. excia. 
se refere, e que são os seguintes: 

Exposição 

Fei ta aos exmos. membros do Conselho Con-
sulti vo do Estado de Minas-Geràis pela Sociedade 
Industrial H ulha Branca S. A . 

_A Sociedad~ . Industrial Hulha Branca S. A., concessionaria dos 
ser_VIços de elet~ICl_d~de em Diamantina, Curvelo, Sete Lagoas e Bomfim 
pleiteia a substituiçao dos contratos que mantem com diversas Prefei-
tur~s por um unico contrato com o resultado da unificação dos privi-
legiOs dos prazos e das tabelas de preços, existentes nos quatro muni-
cípios acima mencionados. 

Organizada em 1923, a Sociedade Industrial Hulha Branca é uma 
e~preza brazileira, com capital de 2.500:000$000, exclusivamente mi· 
ne1ro, e que estabeleceu a sua atividade industrial em pleno coração 
de Minas. 

Trabalhando com afinco, com esforço, com honestidade ha dez 
a~os , a Sociedade n~o consefP!iu distr!b~ir dividendo algum nem 
pode atender aos serVIÇOs dos JUros da diVIda social, que conta, ainda 
em cerca de 2.600:000$000. 

A situação da Sociedade, lamentavel, na iminencia de uma falencia, 
provocada por credores estrangeiros, só poderá encontrar solução que 
lhe permita se de~embaraçar das aperturas momentaneas, no amparo 
dos poderes pubbcor. . A Sociedade tem sido mal administrada, a divida 
enorme porque responde, provem da usina poqerosa feita em beneficio 
do municipioA de Curvei<;>, e dos_ consecutivos áumentos das instalações 
de Sete Lagoas e Bomfim. A diferença cambial influiu decisivamente 
para o desconcerto das suas finanças, por ter sido forçada a adquirir 
mercadoria estrangeira. 
. A continl!ar ~ssa sit~a9ão , com a renda insuficiente para atender a 
!u:os e amortizaçao _da. diVIda, corre ? ri_sco de uma falencia, com pre-
JUIZO total_ PC:ra os. ac10n~sta5 , todos mmeiros e entre os quais ha meno-
res, ~ssocmçoes pias, camdc a concessão em mãos de poderosas cam-
panh_Ias est~angeiras , q_ue, pela força de seus capitais e privilegias po-
de~ 1mp?r as populaçoes ~ que servem, condições e contratos que vão 
mmto alem das que a Sociedade pleitea. 

. A Socieda~e dir!giu-se ao honrado governo, receiando que as pre-
fe!turas, em CUJas maos se encontram os contratos, atendendo somente 
a:nteresses locais, momentaneos; queiram negar amparo a sua reclama-
çao, esquecendo-se das consequencias futuras, provocadas pela negação 
da reforma contratual. 

Com a proteção governamental nenhum onus advirâ para o Estado, 
ao_ passo que UJ? patrimonio mineiro ficará livre do perigo de ir parar nas 
. maos estrangeiras . 

I ' 

.L 

O que solicita a Sociedade é assunto já estudado longamente e o 
precedente da concessão a outra empresa é recente. Nada mais se pede 
do que se concedeu a outrem. 

A reforma pedida não onera, de forma alguma as Prefeituras e os 
consumidores ao contrario, proporciona economias aos cofres municipais, 
e quanto aos particulares, as tabelas propostas são muito modestas e 
inferiores as de muitas outras sociedades que exploram o serviço de 
eletricidade . 

O que a Sociedade quer é em primeira linha a substituição dos seus 
contratos defeituosos e mal redigidos por um contrato claro e garantido 
para que, apoiada .no mesmo, possa procurar auxilio financeiro de ban-
cos e particulares, que nas condições atuais e por razões muito com-
preensíveis não n'a podem atender. 

De fato, ha contratos inteiramente falhos, de uma disparidade cho-
cante, acarretando enormes dificuldades para a administração que se re-
fletem no desinterêsse publico. 

O contrato com a Prefeitura de Curvelo, de acordo com um oficio 
da Secretaria da Agricultura emitido em agôsto de 1923, já foi consi-
derado nulo pelo não cumprimento do contrato da concessão da Ca-
choeira do Parauna por parte da Prefeitura. , 

O contrato com a Prefeitura 'de Diamantina continua ainda em no-
me da firma Ramos, Guerra & Cia. , apesar desta firma ter vendido em 
1933 todos os seus bens e direitos referentes á Emprêsa de Eletrici-
dade â Sociedade Industrial Hulha Branca, confo.rme a certidão da ven-
da junta ao processo. 

Em Sete-Lagôas a Sociedade foi forçada a manter também um mau 
contrato pre-existente, tão pouco claro, que já deu origem o uma série 
de desinteligências prejudiciais a ambas as partes. Recentemente 
ainda esta Sociedade foi acusada pela Prefeitura de Sete-Lagôas, de não 
ter cumprido o seu contrato em vigor, não podendo portanto a Prefei-
tura tomar em consideração uma renovação de contrato. Apurando a 
questão, o advogado da Prefeitura, o sr. dr. Alberto Deodato, deu plena 
razão á Sociedade, e o sr. Prefeito, dr. Nestor Foscolo, num senso lou-
vavel de justiça, mandou publicar com satisfação da Sociedade o aviso 
cuja copia juntamos. Mais ainda, o sr. dr. Nestor Foscolo pediu agora 
que a Sociedade apresentasse por iniciativa da própria Prefeitura uma 
proposta para modificação do contrato em vigor. Acha-se há poucos 
dias novamente em mãos do sr. dr. Nestor Foscolo o projeto para um 
novo contrato igual ao que está anexo ao processo. 

Juntamos mais uma exposiçao detalhada dos novos preços, salien-
tando, que para a Sociedade a questão dos preços não é a primâria, 
mas sim a reforma da parte comercial e jurídica. Caso os novos pre· 
ços para a luz particular constituam obstaculo para a aceitação da refor-
ma solicitada, estamos prontos a aceitar a alternativa para luz particu-
lar mencionada na tabela anexa, começando com rs. 500 por KW 
hora . 
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Preços para fôrça e luz 
A primeira vista sôbre o quadro comparativo dos preços para fôrça 

e luz, em vigor nos 4 municípios, demonstra, que as tabelas são as mais 
variadas e confusas possíveis. Demostra mais, por exemplo, que um 
consumidor de luz com medidor em Diamantina paga quasi 3 vezes 
mais que o mesmo em Sete-Lagôas, e que o consumidor de fôrça neste 
lugar paga mais do que o dôbro do consu~idor e!'ll Cu~velo. . Em geral 
pode-se dizer, que os preços para luz em Diamantina sao mrus altos do 
que a média geral, e para fôrça são regulares. Em Curvelo os preços 
da luz são regulares, os da fôrça exageradamente baratos. . 

Sete-Lagoas tem preço para fôrça regular e preço para luz mmt? 
abaixo da média. Bonfim já tem os preços que propomos como defi-
nitivos. 

As diferenças e os efeitos da nova tabela sobre as diversas categorias 
de luz e força serão os seguintes : 

luz Pública 
A nossa tendência foi abaixar geralmente o preço da luz publica, 

porque nos muitos anos que a Sociedade já vem prestando .o~ ~eus 
serviços públicos, sempre ficou provado que os cofres das mumcipahda-
des estão lutando com maiores dificuldades para liquidar os seus com-
promissos provenientes da iluminação publica, apesar desta deixar ainda 
em todos os casos muito a desejar. Para melhorar estas condições, 
propomos mudar em primeira linha nas cidades maiores, isto é, em Dia-
mantina e Sete-Lagôas, o sistema de vela-mês para medidor como em 
Curvelo desde o início. Como preço fixo por vela-mês as Prefeituras pagam 
sempre a mesma quantia, mesmo se por defeito uma ou outra tampada 
ficar escura ou se por sobrecarga ou outro motivo as lampadas não te-
nham a voltagem correta, fornecendo então menos luz. 

O medidor porém acusa com exatidão matematica qualquer anor-
malidade, fazendo por si mesmo o respectivo desconto na conta mensal, 
como o mais correto fiscal do consumidor. O preço proposto para o 
KW hora é de 200 réis quasi 30° I o mai~ baixo do que preço atual em Curvelo. 
para comparar os preços de Diamantina e de Sete-Lagôas é necessário 
converter os preços de vela-mês em KW hora, que se faz na suposição, 
que as lampadas ficam acesas 12 horas em 30 dias por mês, que uma 
vela corresponde a 0,70 Watt. Desta forma o preço atual de Diamantina 
oorresponde a 400 réis por KW e o de Sete-Lagôas a 200 réis por KW. 
Diamantina fará portanto uma economia de 50° I o e Sete-Lagôas ficará com 
o mesmo preço. 

Sobre este preço da luz em Sete Lagôas adotado agora para todas 
as cidades servidas pela Sociedade convem salientar, que no parecer 
do técnico da Secretaria da Agricultura, emitido sobre o objetivo do de-
creto n. 10 .012 do Governo Estadual e publicado no •Minas-Gerais " de 
28 de julho de 1932, o preço de 90 réis por vela-mês da iluminação 
publica foi declarado "irrisorio", principalmente para as lampadas de 
menos intensidade. Ora o preço da Sociedade em Sete Lagôas é apenas 
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pouco mais de que a metade deste, "preço irrisorio" t€ndo exclusiva-
mente Iampadas de menos intensidade. 

A unica iluminação publica, que por razões de economia ficará com 
o sistema de vela-mês, é a de Bomfim. Para esta fizemos um abati-
mento de 20 °10 • 

Estamos convencidos de que, com esta nova regulação dos preços 
da luz publica, que respeita amplamente a exigencia da maxima econo-
mia nos gastos de dinheiro publico, teremos ido ao encontro dos desejos 
de todos os municípios servidos por nossa Sociedade. 

Luz particular 
A tabela proposta é uma média entre as tabelas atualmente em 

vigor e fica ainda abaixo dos preços da maior parte das cidades no 
Estado de Minas servidas por empresas particulares, como os dados 
existentes na repartição competente da Secretaria da Agricultura podem 
provar. 

A modificação dos preços de vela mês é favoravel aos consumido-
res, pois este sistema ~ gerU.: . .tente adotado para as casas de pequeno 
consumo, isto é, para gente de pouco recurso. Neste caso, 42 o I 0 dos 
consumidores gosarão de um abatimento de 20 "/0 , 7 °lo ficarão com o 
preço inalterado e 51 °10 terão um aumento de 17 °lo para os consumi-
dores á vela-mês, cuja maioria é obrigada á maxirna economia, torna-se 
mais importante a taxa minima que deixamos quasi inalterada e abai-
xada bastante para quasi a metade das ligações. 

O efeito da nova tabela sobre estes consumidores mais modestos 
será o seguinte : 42 o j o de todos pagarão menos de 27 I 0 , 37 ° I 0 fica-
rão inalterados e 26 ° I 0 serão elevados por só mente 7 ° I 0 • 

Não negamos que a nova tabela dos preços da luz particular au-
mentará a renda geral da Sociedade em limites muito modestos, devemos 
porém dizer que os augmentos foram feitos sobre preços no momento 
absolutamente fóra de comum, como o preço de Sete Lagôas por exemplo, 
de 300 réis KW hora, e que de outro lado abaixamos o preço de 800 
réis de Diamantina apesar deste hoje poder ficar corno urna bôa média 
entre os preços existentes em outros lugares. 

Preço para força 
Os preços para força motora ficam em geral inalterados. A tabela 

de Bornfirn é identica á tabela nova, e os preços de Diamantina e Sete 
Lagôas correspondern tambem a média da tabela nova. Sórnente em 
Curvelo, aonde os preços ficam os mesmos, propomos a modificação 
dos numeras dos KW hora, pelas quais regula a tabela progressiva. A 
tabela de Curvelo na sua forma primitiva, que const~va da proposta da 
Sociedade, era graduada conforme o numero dos KW, montados em 
motores, em cada instalação. Por engano na redação do contrato es-
creveu-se KWH., em vez de KW, de forma que ficou uma graduação 
que torna irrisoria a tabela progressiva, valendo praticamente para todos 
os consumidores o preço mínimo de 80 réis. Um motor de 2 cavalos 
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por exemplo, trabalhando 10 horas por dia em 2~. dias do mês jâ cai na 
taxa mínima, o que de fato não esta":a no e~pmto, de ambas as co~· 
tratantes. A corre ·ão desta tabela, detxando malterados os preç~s pri· 
mitivos, tornará a mesma de fato progressiva protegendo os c~n.sumtdores 
grandes e facultando a industria por preço~ baratos sem sacnficar. dema· 
siadamente os interesses do fornecedor, dignos do mesmo respeito que 
os dos cons midores. 

Pela Soe. lnd. Hulha Branca S. A .• Kurst Seuser, diretor. 

Parecer do sr. Inspetor de Eletricidade 

A Sociedade Industrial Hulha Branca pleiteia a substituição dos con-
tratos que mantem com as Prefeituras de Diam.antina, Sete Lagôas, 
Curvelo e Bonfim, por um unico contrato, em VIrtude do qual resul· 
tem as alterações essenciais seguintes : . . . . 

1.0 -Unificação dos privilegias existentes nos quatro mumcipiOs CI~ 

tados. 
2.0 -Unificação de suas tarifas. 
A Sociedade Industrial Hulha Branca é uma empresa organizada 

por brasileiros, com capi!a!s min~iros, ~ que estabeleceu em pleno co· 
raçãc de Minas a sua atiVIdade mdustnal. ~ _ . 

Representa o resultado de um grande esforço ao qual nao pode 
ser indiferente o govêrno. . . 

Os contratos em vigor são de uma dtspand_a<;te ch?cant.e? acarre-
tando, destarte, enormes dificuldades par_a a ad~mtstraçao, .dt~culdades 
estas que se refletem como índice ~eg~tlvo do mteresse pubh~o e do 
da propria empresa . Contratos ha mtetramente falhos, nos quais , entre 
outras deficiências são notadas : . . . 

a) não permitem ~ ~eração de ~ne_!gta ~letnca ~or pa~t~ulares para 
0 proprio consumo, dueito este q';le nao p_:>de ser mterdlto: 

b) não prevêm ? caso da ~octedade na o atender a pedidos de for· 
ça para fóra do penmetro da crdade; . . 

c) silenciam sobre prazos de pagamentos por parte das Pre!ett~ras, 

0 que conduz á conclusão de que os pagamentos devem _ser a msfa; 
d) nada dizem sobre o modo por que deve ser medido o consu· 

mo de iluminação pública, etc. . 
Quanto ao c·:mtrato de Curvelo fiz sobre o mesmo um estudo, con~ 

cluindo pela sua nulidade. 
Com efeito, em agosto do presente ano escre~ um oficio para ser 

remetido pelo sr. Secretario da Agricultura ao prefeito .de Curvelo, de· 
nunciando a nulidade do contrato entre aquela prefe~tura e a Hul.ha 
Branca e o não cumprimento do contrato de concessao da Cachoeua 
do Par~una, por parte da Prefeitura. . _ 

Este oficio foi submetido á aprec1açao do sr. Consultor Jurídico, 
antes de ser remetido, mas, até hoje, não teve solução. 

E' êle do teor seguinte: 
"Exmo. sr. prefeito de Curvelo. 

J 
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·- Tenho a _ho~ra de acusar o recebimento da cópia da ata da reu-
mao extraordmana do Conselho Consultivo dessa Prefeitura onde se 
acha transcrito o parecer do mesmo relativo á rescisão das tabelas de 
preços .d~ força e _luz da cidade. Estudando devidamente a materia, 
cheguei a conclusao de que a Camara Municipal de Curvelo tem com 
a Hulha B~anca um contrato, para exploração de eletricidade, que é 
nulo em VIsta do contrato de concessão do Parauna entre o govêrno e 
essa municipalidade, como passo a demonstrar. ' 

Diz a clausula décima oitava do contrato de concessão: - A Ca· 
mara concessionaria não poderá transferir a presente concessão se.:n 
preceder autorização do govêrno para esse fim, salvo o caso do nu-
mero 2 do artigo 14, do decreto 6.273, de 1923, e responderá no fôro 
desta Capital, na forma do artigo 8.0

, da lei 757, de 27 de setembro 
de 1919. 

Ora, o govêrno não permitiu, por ato algum, a transferencia do 
contrato. Além disso, mesmo que o govêrno houvesse autorizado a 
transferência, a clausula quarta do contrato entre a municipalidade e a 
Hulha Branca que faculta a aqui ição, expirado o prazo da concessão 
por parte daquela das instalações da última, colide com as clausula~ 
terceira e décima setima que dizem : 

Cl. III- O prazo da ' presente concessão é de sessenta 
~os, . fin<!_o o qual se operará independentemente de qualquer 
mdemzaçao e sem nenhum onus, reversão, para o Estado, da 
q_ueda d~ agu~, dos terrenos do dominio publico que tiverem 
s1do cedidos ~ Camara ou. por ela adquiridos ou desapropria-
dos e que seJam _necess':nos para o aproveitamento da energia 
bem como das m~talaçoes geradoras da fôrça hidro-elétrica 
tudo na fórma do artigo 93, do Regulamento a que se refer~ 
o decréto n. 6.273, de 23 de março de 1923. 

Cl. ~VII- Pe~a inobservânc!a das disposições regulamenta-
res ou clausulas deste contrato, mcorrerá a concessionaria con-
fórme a gravidade da falta, na pena de multa de 1 a 5:000$ 
que poderá ser. repetida tantas vezes quantas forem as infra~ 
ções. Além de multa e independentemente desta, poderá o 
govêrno d~cretar a caducidade da concessão em qualquer dos 
casos previstos no artigo 78, do Regulamento, 6.283, de 1923, 
procedendo pela fórma ai estabelecida. 

Ha a acrescentar, outrossim, que esta municipalidade não tem cum-
prido o contrato firmado com o govêrno, o que demonstra o exame das 
diversas cláusulas que se seguem: 

Cl. XII- O govêrno do Estada, por funcionaria de s·ua 
confiança e escolha, reserva-se o direito de fiscalizar a exata 
observancia deste contrato e da lei e regulamento referentes 
ao assunto que deles fazem parte integrante, correndo a des· 
pesa de fiscalização por conta da concessionaria, que concor-
rerá anualmente para êsse fim com a quota de 3:600$000, que, 
recolherá ao Tesouro do Estado ou á coletória estadual de Cur-
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velo, mediante guia fornecida por esta Secretaria, a pedido, e 
por semetres adiantados, até os dias 30 de junho e 30 de de-
z<>mhro de cada ano . 

Ora, a Camara de Curvelo não tem recolhido aos cofres do Esta-
do a referida quota da fiscalização, o que por si só basta para que 
e teja e a incursa no previsto pela Cl. XIII- multa ou caducidade. 

Cl. Xlli- O fornecimento de luz e energia será feito e co-
brado çela Camara Municipal de Curvelo, de acôrdo com a 
tabela por ela organizada, que será revista e aprovada pela 
Secretaria da Agricultura e que fará parte integra te deste 
contrato. A revisão da tabela que não poderá ser alterada sem ex-
pressa autorização do govêrno far-se-á de 5 em 5 anos, devendo 
a Camara apresentar ao govêrno, com a necessaria anteceden-
cia, a tabela de preços para ser revista e vigorar no qumque-
nio seguinte. Os fornecimentos da energia elétrica por terceiros 
que a receberam da concessionaria em virtude de contrato fi-
carão pa ra todos os efeitos subordinados ao Regulamento 
6.273, de 1923, por cuja observância em relação aos mesmos, 
a concessionaria continuará responsavel. 

A Camara de Curve! o jamais ofereceu ao exame do govêrno as refe-
ridas tabelas. Al'm disso a Municipalidade vem se negando " revisão 
prevista das tabelas conforme diz o oficio de V. Ex. a 

Cl. XVIIT- A Camara concessionaria não poderá transfe-
rir a presente concessão sem preceder autorização do govêrno 
para êsse fim, salvo o caso n. 2 do artigo 14, do decréto 6.273, 
de 1923, e responderá no fôro desta capital, na forma do ar-
tigo 8 . 0 , da lei 757, de 27 de sct~mbro de 1919. 

Embora o ato dessa Camara não tenha sido de concessão da ca-
choeira Paraúna á Hulha Branca, assim de autorização para q e a re-
ferida Sociedade construísse a sua usina na cachoeira concedida pelo 
Estado á Camara, não podia esta ultima fazê-lo nos termos do contra-
to de concessão. 

sula. 

CI. XIV-A Camara concessionaria se obriga a fornecer 
gratuitamente energia para iluminação eletrica necessaria aos 
edificios publicas do Estado existentes ou que venham a exis-
tir na zona por ela servida conforme foi combinado entre as 
autoridades judicial, policial ou administrativas competentes, e a 
concessionaria, ou for requi sitado por essa Secretaria. As ca-
sas de caridade ou de instrwião existentes ou que se fundarem 
na zona servida pela concessionaria, gozarão de um abatimen-
to de 20 o ;o sobre os preços da tabela que for aprovada para 
fornecimento de luz. 

Não me consta que tenham sido observados os termos desta clau. 

. CI. XIX-A Ca~ara Municipal de Curvelo se obriga a não 
mterromper o transJto pela estrada e pontes existentes a mon-
tante da cachoeira, devendo desviar a estrada da zona inun-
dada e levantar a ponte, se o seu gradiente ficar em nível in-
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ferior ao das enchentes maximas. Esses serviços deverão ficar 
concluídos dentro do prazo marcado na clausula 6.8 para con- ~ 
clusão das obras, sob pena de multa na fo rma combinada no 
artigo 76 do regulamento 6.273, de 1923, e da caducidade de 
concessão, se imposta a multa e marcado o prazo para cum-
primento da obrigação, a concessionaria persistir na falta. 

Não foi observada. 
Denunciado pois, perante v . exc., o não cumprimento do contrato 

de concessão, conviria a v . exc. regularizar a ituação para evitar fosse 
obrigado o governo a decretar a sua caducidade. 

Neste ensejo, reitero a v. exc., os protestos de minha alta estima 
e subida consideração. - Secretario da Agricultura • . 

Ha pois, necessidade de uma revisão completa de todos os con-
tratos, á exceção do de Bomfim, recentemente reformado, e como a 
referida revisão, parcialmente fei ta, não poderá sanar os inconvenien-
tes apontados, uma vez que se trata da mesma empresa, opino pela 
unificação dos contratos conforme requer a Hulha Bra..'lca, de modo 
que todos eles 'Jenham a terminar na data do ultimo a expi rar. 

A unificação das tarifas vem resolver plena e satisfatoriamente o 
problema do custo da energia életrica nos quatro municipios citados 
Não se compreende, com efeito, que uma mesma empresa, explorando 
serviços identicos, em cidades de condições semelhantes, adote tarifas 
tão afastadas, umas das outras e todas daquela que devera ser ado-
tada. 

O quadro comparativo que se segue, das tabelas de preços para 
força e luz, ora em vigor, nos quatro municípios, e dos preços a se-
rem aprovados, mostra as vantagens incontestaveis dos ultimas. 

(Vide quadro comparativo de fls . 
Com efeito: 
Luz p u blica-0 preço é diminuído para Curvelo e Bomfim, e é 

aumentado para Diamantina e Sete-Lagoas, o que se justifica com o 
fato de ser o preço desta ultima Prefeitura excessivamente baixo. 

L uz partiaular-A m edido'J'- 0 preço é sensivelmente diminuído 
para Diamantina, conservado para Bomfim e aumentado para Curvelo 
e Sete-Lagoas, aumento este que se faz necessario, pois os primitivos 
preços são irrisorios, 

Taxa minima-E' diminuída para Diamantina e Bomfim e ligeí-
ramente aumentada para Curvelo e Sete-Lagoas. 

A <<Forf ait»- 0 preço é diminuído para Diamantina, ligeiramente 
aumentado pa ra Curvelo e Sete-Lagoas. 

Taxa minima-E' dinúnuida proporcionalmente, para todos os muni-
cípios, pois dá direito a maior consumo. 

Fo'rça-0 preço é diminuído para Diamantina e Sete-Lagoas e 
aumentado para Curvelo. 

Cumpre observar que os preços atuais de Sete Lagoas são exces-
sivamente baixos quanto á luz, dando-se o inverso quanto á fo rça. So-
bre o contrato ápresentado, que reputo bom em suas linha::; gerais, 
faço as seguintes restrições: 



836 C.(lNSELHO CONSULTIVO DO 

Considero onerosa para o consumidor as obrigações simultaneas do 
pagamento adiantado do deposito e as despesas de ligação. 

Proponho pois que sejam cortados os depositas e mantidos os 
preços de ligação, conforme o que se segue: 

CI 8-b)-Fornecer luz somente aos particulares que fi-
zerem o pagamento adiantado da taxa de ligação de 20$000 
para as casas com medidor ou para consumo a «forfait• e aos 
consumidores de força que pagarem adiantadamente a impor-
tanGia correspondente ao duplo da taxa minima a ser ado-
tada. 

Em caso de transferencia de instalação da mesma casa, 
o novo consumidor pagará a taxa de 10$000. 

CI 8- c)- Fazer as instalações de força e luz para os par-
ticulares dentro do perímetro da cidade sempre que as condi-
ções tecnicas e economicas o permitam . 

As derivações para ligações de luz e força desde a rêde 
de distribuição até á entrada poderão ser feitas pela Socieda-
de após o pagamento da taxa de ligação acima mencionada. 
As instalações serão ligadas á rêde depois de uma vistoria 
feita pelo técnico da Soc"edade, devendo as mesmas corres-
ponder aos regulamentos adotados. 

CI 8-d)-Efetuar os preparos nas instalações particula-
res á custa prqpria, quando determinados por defeitos da pro-
pria instalação · e á custa dos particulares nos demais casos e 
privar de iluminação e força o particular que atrazar os seus 
pagamentos alem de 30 dias. 

CI 27-2.0 ) A Sociedade não será obrigada a admittir a 
posse e goso de seus bens e direitos senão depois de haver 
efetivamente recebido o preço fixado, na data determinada 
para encampação. 

Cl. 28-0 governo terá o direito de fiscalizar o cumpri-
mento do presente contrato, no que se refere á Sociedade por 
intermedio de fiscal de sua designação, que para esse fim terá 
entrada franca nas usinas e mais instalações da Sociedade, 
pondo esta á sua disposição aparelhos de precisão necessarios 
â verificação das correntes, medidores e a sua aferição e exa-
mes que interessem a fiscalização. 

Para atender ás despesas de fiscalização a Sociedade con-
correrá com uma quota anual de 6:0000$000, pagavel em duas 
prestações semestrais adiantadas de 3:000$000. 

Concluindo: 
a) Deve o governo atender á Sociedade Industrial Hu-

lha Branca em suas pretenções; 
b) Proponho as modificações acima, a serem introdu-

zidas no contrato . - F. Serra Negra, inspetor de eletricidade. 
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Gabinete do Advogado Geral do Estado-Belo-Horizonte, 21 de 
março de 1933. 

PARECER-A Sociedade Industrial Hu a Sranca, que explora 
os serviços de eletricidade nos municípios e Diamantina, Curvelo, 
Sete-Lagôas e Bonfim, por força de contrato~ ccncluidos e em vigor 
com os respetivos govérnos municipais, requer ao sr. P re 'idente do Es-
tado a unificação de seus diversos contratos, com uniformização de tari-
fas e prazos. Junta, além de outros documentos, a minuta do contrato 
que pleitea, e invoca o precedente da Companhia Fôrça e Luz Catagua-
zes-Leopoldina, á qual se fez concessão identica á ora pretendida pela 
requerente. 

Encaminhado o processo á Secretaria do Interior, em seguida foi 
remetido á da Agricultura onde o Inspetor de Eletricidade emitiu pa~ 
recer técnico sobre o caso, opinando para que a requerente fos e aten-
dida, introduzindo-se no contrato modificações, que especificou. 

Depois disso, fo i a materia submetida ao exame dos municípios 
interessados, colhendo-se as seguintes re postas: do P refeito de Sete-
Lagôas, informando que, lida a proposta da requerente ao Conselho 
Consultivo, este votara a moção unanime para que o Prefeito se en~ 
tendesse com o Govêrno do Estado no sentido de evitar fosse satisfeita 
a pretensão da requerente: e do então Prefe ito de Diamanti a, info rman-
do que a Prefeitura não tem contrato algum com a Sociedade Hulha 
Branca para fornecimento de luz e fô rça eletrica. Ultimamente estando o 
processo sob meu exame, recebi a carta junta do atual prefeito de Dia~ 
mantina, o qual insiste em afirmar a inexistencia de qualquer contrato 
entre a Prefeitura e a sociedade requerente e impugna a unificação re~ 
querida, que considera prejudicial os interêssse do município. 

Como a Sociedade Industrial Hulha Branca invoca o precedente da 
Companhia Fôrça e Luz Cataguazes~Leopoldina, recordarei os pareceres 
que emiti sobre o caso dessa ultima Companhia. 

Quando foi apresentado o . pedido da unificação dos contratos ao 
Governo, o então Advogado Geral, interino. deu longo e fundamentado 
parecer, concluindo que «O Govêrno do Estado tem competencia, inde~ 
pendentemente de autorização dos municípios, para fazer a concessão 
requerida pela Cia. Fôrça e Luz Cataguazes~Leopoldina; em face do dis~ 
posto nos decretos federal 19.398 e estadual 9.87 4». Depois disso, pro~ 
mulgou~se o decreto n. 10.012, de 12 de agosto de 1931 , que concedia 
áqu"'la empresa privilegio por vinte e cinco anos para produzir, trans~ 
mitir, distribuir e vender, dentro de varios municipios da Zona da Mata, 
en rgia eletrica para luz publica e particular, para fôrça e outros fins. 
Logo, depois, porém, como recebesse reclamações de alguns municipios, 
deliberou o Govêrno «considerar de novo o assunto », e divulgou essa 
deliberação a 18 de agôsto de 1931, pelo orgão oficial. Foi então que 
tive oportunidade de me pronunciar sôbre o caso. A Prefeitura de Mirai 
havia, por lei municipal, feito concessão dos serviços de eletricidade á 
Empresa Industrial Mirai. 

Reclamou a Cia. F. e Luz Calaguazes~Leopoldina contra essa con-
cessão, arguindo~lhe a nulidade e insistindo para que o município de 
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Mirai ficasse compreendido no privilegio outorgado pelo dec. n. 10.012. 
Nessa reclamacão, opinei no sentido de se anular não só a conces-

são da lei municipal como tambem a concessão do decreto estad~. 
Eis um trceho do meu parecer de 10 de dezembro de 1931: 

«Não resta duvida que, no regime transitorio sob que es-
tamos desde a revolução de outubro de 1930, a autonomia muni-
cipal, como a dos proprios Estados, é pouco mai do que uma 
reminiscencia. E compreende-se que, muitas vezes, o governo 
do Estado, que dirige os municipios por delegados seus, tome 
em beneficio da coletividade iniciativas e providencias que 
competiriam ao municipio autonomo. Mas, em regra e até 
onde fôr possível, deve confiar a seus delegados e aos ór-
gãos do governo municipal a solução dos casos que digam 
respeito ao peculiar interesse do município. E dessa Tiatureza 
são os privilegies para fornecimento de energia eletrica. Tra-
tando-se de empresa como a recorrente, de reconhecida ido-
neidade e mesmo benemerita pela contribuição com que vem 
cooperando no progresso do Estado, e dada a extensão da 
zona em que estão instalados os seus serviços, nada de mais 
haveria em que o governo estadual chamasse a si a função 
de examinar e conceder um privilegio que já exisna abrangen~ 
do varies municipio~-

Num destes, porém, surge reclamação. Nêle existe outra 
empresa pleiteando o privilegio. Acentua-se o peculiar int~
resse municipal na solução do caso. Nessa hipotese melhor sena 
o sistema da concorrência ampla, o qual, sem duvida, permi~ 
tindo a emulação entre duas ou mais emprêsas que preten-
dam o serviço, trará maiores vantagens para o interesse pu-
blico. Porque, neste caso haveria o Estado de intervir com o 
seu poder entre varies pretendentes 7 Que razão o levaria a 
subtrair ao município a faculdade de, seg undo processo regu-
lar e garantidor, deliberar sobre uma questão que afeta muito 
particularmente o seu peculiar interesse 7 Em suma: nos mu-
nicípios onde se estabeleceu, ainda que tacitamente, a apro-
vação ao privilegio constante do de n. 10.012, é razoavel que 
este prevaleça. Não assim, porém, naqueles em que se mani~ 
festou o desacordo; através de reclamações procedentes; tal como 
no município de Mirai em que há outra emprêsa disputando 
a mesma concessão ". 

Impugnando essas conclusões, a Cia. Fôrça e Luz CatagmL'7"''5-Le~
poldina representou ao sr. Presidente do Estado pedindo fosse assi-
nado o contrato decorrente do dec. n. 10.012. Ouvido sobre a rep: _senta-
ção, dei o parecer de 7 de maio de 1932, em que sustentei as .,onclu-
sões do anterior. 

«Quanto ao mais, ainda uma vez reafirmo as c• 1 clusões 
do parecer de 10 de dezembro de 1931. Ai se mostra c.1Je, em-
bora, no regime vigente. possa o Estado tomar iniciativas e 
providencias que competiriam, no regime anterior, ao municí-
pio autonomo-nem por isso haverá conveniencia em tirar dos 
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órgãos do governo municipal .a solução dos casos que digam 
respeito ao peculiar interesse do municipio. Embora desapa-
recida a autonomia municipal, o intesse municipal permanece; 
e os municípios foram mantidos, com órgãus proprios de di-
reção embora diverso o processo da investidura. O pensamen-
to contido na legislação vigente é ainda permitir aos municí-
pios a organização dos proprios serviços, se bem que sob o 
controle dos poderes do Estado, por via de recurso ou mes-
mo por iniciativa direta. Assim a intervenção do Estado nos 
assuntos de carater peculiarmente municipal só se justifica ex-
cepcionalmente, quando motivos imperiosos aconselham a que-
brar a tradição municipalista do nosso direito publico. 

Ora, esses imperiosos motivos não ocorrem no caso em 
apreço. Dai a sugestão, feita do ponto de vista do interesse 
coletivo, de se alterar o dec. n. 10.012, o qual só poderá pre-
valecer naqueles municipios que, pelo<> seus orgãos competen-
tes, deem sua aprovação ao privilegio decorrente do referido 
decreto. 

Diante dessa recapitulação, só me resta aplicar ao caso 
da Sociedade Industrial Hulha Branca o mesma conclusão a 
que cheguei no caso da Companhia Fôrça e Luz Cataguazes-
Leopoldina, a saber: o privilégio só deverá ser concedido 
naqueles municípios qu,e, pelos seus orgãos competentes, 
lhe dêem sua aprovação. 

Verifica-se na especie que, dos quatro municípios servidos pela re-
querente, dois impugnam a concessão pleiteada - os de Sete-Lagôas 
e Diamantina . Silenciaram os outros dois: Curvelo e Bonfim. As-
sim como, no caso da Cia. F. e Luz C. Leopolctina, foi excluído da 
concessão o único municípip que a impugnou-o de Mirai,-tambem 
da unificação requerida pela Hulha Branca deverão ser excluídos os 
municípios que manifestaram o seu desacôrdo. 

Quanto aos outros dois municípios, que não responderam a con-
sulta da Secretaria do Interior, ou se entenderá o seu silêncio como 
aprovação tacita, ou se exigirá dos respectivos prefeitos a necessária 
resposta. 

E se esta fôr favoravel, poderã ser outorgada a concessão preten-
dida uma vez que a considera vantajosa o sr. Inspetor de Eletricidade, 
técnico no assunto. 

Para isso, porém, é necessária a prévia audiência do Conselho · 
Consultivo (Dec. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, art. 1 O, letra 
d). 

Milton Campus, Advogado Geral do Estado. 

Continua a discussão 

O Sr. Allnibal Gontljo:-Per:o a palavra . 
O SR. NORONHA GUARANY.-Tem a palavra o sr. conselheiro 

Annibal Gontijo. 
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O SR. ANNJBAL GONTIJO.-Sr. Presidente, o parecer do ilus-
trado conselheiro sr. Julio Soares é brilhante e claro (Apoiados' ge-
·rais). 

Declarando-me inteiramente de acôrdo com o mesmo, eu apenas 
proproria que se incluísse entre os membros da reunião que deverá 
ser convocada nesta Capital para tratar do assunto um representante 
do comércio de cada município interessado. 

(Mui to bem). 
O Sr. Israel Plnhelro:-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o sr. conselheiro 

Israel Pinheiro. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Sr. Presidente, tenho dúvidas quanto ao 

votoque acaba de ser emitido pelo nobre conselheiro sr. Lorêto de Abreu. 
Pareceu-me que s. excia. acha que a ação do Govêrno deve ser impe-
rativa, isto é, caso os prefeitos e as municipalidades interessadas não 
cheguem a um acôrdo ou a uma combinação com a Sociedade In-
dustrial "Hulha Branca", o Govêrno, entretanto, deve agir independen-
temente dessa aprovação dos municipios. 

O SR. LO RETO DE ABREU.- Esse é um lado jurídico da questão. 
E' da competencia do Gd\.rêrno. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Se não me engano, o voto do rela-
tor, sr. conselheiro Julio Soares, é em sentido contrário, pois s . excia. 
entende que a ação do Govêrno deve ser coordenadora mas não im-
perátiva, respeitada sempre a opinião dos municípios. São, portanto, 
divergentes os dois votos. 

O SR. LORETO DE ABREU:-0 Govêrno é discricionario. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Entende v. excia. que o Govêrno deve 

agir discricionariamente, sem considerar as razões peculiares a cada 
município? 

O SR. LORETO DE ABREU:-Ficará ao criterio do Gov('rno consi-
derar essas razões. 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 relator entende que se deve 
respeitar ~ autonomia municipal. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Com o contrgle do Govêrno. 
O SR . SOCRATES ALVIM-Voto com o relator. 
O SR . P. MATTA MACHADO-Tan1bem eu. 
O SR WERNA MAGALHÃES-Eu igualmente. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Estou de acôrdo com o sr. conselheiro 

Lorêto de Abreu ... 
O SR. NORONHA GUARANY -Que aliás fez uma brilhante ex-

posição . 
O SR . P MATTA MACHADO - Brilhantissima. (Apoiad os 

gerais). . · 
O SR. ISRAEL PINHEIRO- . . . quando diz que os con ~ratos de-

vem ser modificados, atendendo-se a que as condições atuai::. são com-
pletamente diversas daquelas da época em que foram os mesmos ~ele
brados . De sorte que seria, em termos, justa a medida, porquanto ma 
salvar a Companhia talvez de uma falência. Sem a ação do Govêrno 
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seria difícil á Companhia resolver simultaneamente todos os casos, e 
para ela este é o ponto essencial. Não vou, porém, até onde chegou o 
sr. desembargador Lorêto, de admitir a ação imperativa do Govêrno, 
sem ter em conta a autonomia municipal. Não acho que os municípios 
devam ter autonomia que chegue a ser soberania, mas devem ter auto-
nomia sob o controle do Governo . 

O SR. LORÊTO DE ABREU-Isso, no regime constitucional. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Embora o regime seja discricionário, 

o Govêrno tem procurado agir como se nos achássemos em regime 
constitucional 

Estou discutindo o mérito da questão, e entendo que o Govêrno não 
deve, nêste caso, usar de poderes discricionários. 

Acompanho, portanto, o relator, achando que os contratos devem 
ser modificados, mas que as modificações só devem ser feitas de acôrdo 
com os prefeitos dos municípios interessados. E acrescento ainda o se-
guinte: combinadas com os prefeitos as modificações dos contratos, de-
vem as mesmas ser aprovadas pelos Conselhos Consultivos Municipais, 
que são os órgãos que mais diretamente representam o povo dos res-
pectivos municípios. (A.poiad)Os). 

Assim, submeto á Casa a minha sugestão no sentido de, uma vez 
feito o acôrdo entre os prefeitos e os representantes da «Hulha Branca ,. , 
ser o mesmo submetido ao exame dos Conselhos Consultivos Munici-
pais que, em parecer h.mdamentado, devem emitir a sua opinião, que 
será apreciada pelo Conselho Consultivo do Estado, o qual sobre o as-
sunto resolverá, então, definitivamente e com perfeito conhecimento de 
causa. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-Voto com o relator e adoto a su-
gestão proposta por v. excia. 

O SR . SOCRATES ALVIM-Não haverá tambem inconveniente 
em que se convidem representantes da classe comercial, de acordo 
com a proposta do sr. conselheiro Annibal Gontijo. 

O SR ISRAEL PINHEIRO-Ouvidos os Conselhos Cgnsultivos• 
implicitamente é ouvido o comércio, que nos mesmos Conselhos têm 
representantes . Conforme determina a lei, entre os membros dos con-
selhos consultivos municipais devem figurar um a três dos maiores con-
tribuintes do município. 

Feitas estas ligeiras considerações, sr. Presidente, termino decla-
rando ainda uma vez votar pelo parecer do relator e peço a v. excia. 
submeter á consideração da Casa o adendo que proponho a esse mesmo 
parecer . 

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

cussão. 
Passando-se á votação, são apro '3.dos o parecer do relator e o 

adendo apresentado pelo sr. Israel Pinheiro, sendo, por isso, adotada a 
seguinte 

. . 

ÉSTADO DE MINAS- GERAIS 843 

Conclusão 

O Conselho Consultivo, aplaudindo e acatando a pre tigiosa libe·r-
dade que o Govêrno vem dando ás municipalidades para defesa de seus 
interesses, é de parecer que se dirija ao Sr. Secretário do Interior uma 
promoção no sentido de ser convocada nesta Capital uma reunião não 
só dos Prefeitos dos municípios interessados, como dos representantes 
da «Hulha Branca» afim de que, assistidos e orientados pelo sr. Inspe-
tor Técnico de Eletricidade e pelo sr. Advogado Geral do Estado, pos-
sam chegar a um acõrdo e organizar um contrato que melhor consulte 
os interesses de ambas as partes. Feito o acôrdo entre os Prefeitos e os 
representantes da «Hulha Branca», deve o mesmo ser submetido ao 
exame e á consideração dos Conselhos Consultivos Municipais que, em 
parecer fundamentado, devem emitir ·a sua opinião, que será ap.reciada 
pelo Conselho Consultivo do Estado, o qual dar ' a decisão final. 

-Essa deliberação foi tomada contra o voto do sr. con elheiro Lo-
rêto de Abreu, pelo que fo i determinada pelo sr. P residente a junção ao 
processo das notas taquigráficas do seu voto, para serem apreciadas opor-
tunamente. 

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

Ordem do dia 
O Sr. Noronha Ouarany-Não havendo mais nada a se tra-

tar, designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia : 
PRilVIEIRA PARTE : - A regimental. 
SEGUNDA PARTE: -Discussão das peças que, relatadas e revistas, 

forem presentes á Secretaria do Conselho com a necessaria antece-
dencia . 

-Levanta-se a sessão. 

132a. Sessão Ordlnaria, aos 4 de Julho de 1933 

PRESIDENTE: - Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO: - Sr. Socrates Alvim. 

SUMARIO: - Ata - Retificação do sr. Lorêto de Abreu - Expediente - Co-
municaçao - Pareceres finais: n. 201 (Indenizaçllo pleiteada por Ar-
lindo Gomes); n. 202 (Unificação de contratos da Sociedade Industrial 
Hulha Branca) - Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Israel Pinheiro, Annibal Gontijo, Lorêto de Abreu, Ju-
lio Soares e Werna Magalhães. 

Abre·se a sessão. 

Ata 
E' lida a ata da sessão anterior. 
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Retificação 

O Sr. Lorêto de .Abreu: - Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANV. - Tem a palavra o sr. conselheiro 

Lorêto de Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU: - Sr. Presidente, eu desejo fazer 

uma retificação na ata que acaba de ser lida, porquanto ela não expri-
me exatamente a realidade de minha posição quando da discussão da 
peça em que a Sociedade Industrial Hulha Branca pleiteava a unifica-
ção de seus contratos. Não me opuz a qualquer acôrdo entre os in-
teressados. Apenas na minha exposição não desci aos detalhes do acôr-
do a que fez referência o sr. relator em seu brilhante parecer. Tinha, 
porém, a minha conclusão uma outra forma de acôrdo mais simples e 
mais singela, e fiz mesmo uma declaração talve7. em voz um pouco 
mais baixa que, por isso mesmo, não foi ouvida pelos srs. conselheiros. 
Ouviu-a, entretanto, o nobre relator, que senta-se ao meu lado e po-
derá confirmar a minha asserção. 

O SR. JULIO SOARES: - E' verdade. 
O SR. ANNIBAL GONTUO: - Parece que o sr. conselheiro Lorê-

to de Abreu foi interpelado pelo sr. conselheiro Israel Pinheiro sôbre se 
o seu voto era no sentido de ser imperativa ou coordenadora a ação 
do Govêrno. 

O SR. LORETO DE ABREU: - Responden Jo a V. !:!.XC. , direi 
que o termo "imperativo" não foi por mim empregado. Qu ln dele lan-
çou mão, mas de algum modo não traduzindo ainda bem o meu pen-
samento, foi exatamente o sr. conselheiro Israel Pinheiro . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Mas perguntando. 
O SR. LORETO DE ABREU: - Pela publicação hoje feita dos tra-

balhos da última sessão, publicação que é fiel , verá a Casa que eu não 
desejava que a conduta do Govêrno fosse tranchan t, imperativa, ex-
cluindo a audiência dos municipios, sempre prudente e conveniente 
como bem se infere do contexto de meu voto. 

Não sou rortanto um vencido no caso . Se-lo-ei, talvez, conforme 
os termos do parecer final, cuja leitura ainda não foi feita pelo ilustrado 
relator. Sen.i vencido se o Conselho aprovar a essenciabilidade da au-
dia dos prefeitos. 

O SR. NORONHA GUARANY: - A audiência dos prefeitos foi o 
ponto de vista vencedor no seio do Conselho. 

O SR. LORETO DE ABBEU: - Quero dizer o seguinte: serei ven-
cido se o Conselho considerar essencial para a solução do caso a au-
diência dos prefeitos, mesmo que por motivos improcedentes e que o 
Govêrno não possa agir, ou fique anulada a sua ação. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: Nós autorizamos o Govêrno a agir de 
acôrdo com os prefeitos e a deliberação que for tomada deverá voltar 
ao Conselho Consultivo do Estado que resolverá então definitivamente. 

O SR. LORETO DE ABREU: - O meu voto é expresso neste 
ponto; e, na conclusão do mesmo, hoje publicada, eu declarei o se-
guinte: "concluo d e um modo irrestrito". O acôrdo será feito, mas 

I . 

ESTADO DE MINAS - GERAIS 

dependendo sempre da audiência final do Conselho, e isso mesmo eu 
declarei. 

O SR. JULIO SOARES:-0 sr. desembargador Lorêto de Abreu, 
antes de ser iniciada a sessão passada, em conversa particular comigo, 
declarou-me que iria fazer al~umas. consideraçõ_es~ er_n tô_rno. do assunto , 
mas que a sua conclusão sena mms ou menos 1dentica a mmha. 

O SR. LORETO DE ABREU:--Exatamente. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Farei constar da ata a retificação, 

de acôrdo com o pensamento de v. exc. , declarando que o Conselho 
ficou perfeitamente esclarecido quanto ao seu modo de pensar. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Era o que tinha a dizer. 
(Mui to bem!) _ _ . 
-Não havendo mais quem faça observaçoes sobre a ata, e a mesma 

aprovada com a restrição feita pelo sr. Lorêto de Abreu. 

Expediente 
O Sr. Soerates Atvlm traz ao conhecimento do Conselho o 

seguinte expediente: 

Telegrama 
Do presidente da Sociedade Be?eficen te Oper_ária, de Curvelo, pro-

testando contra a pretensão da Sociedade Industrial Ulha Branca. 
-Arquive-se. 

Comunicução 
O Sr . .Julio Soares:-comunica que o sr. P. Mata Machado, 

por motivo justo, deixou de comparecer á sessão.-Inteirado. 
Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres _fl_nals 

O Sr . .Julio Soares:-Trago sôbre a peça n. 206, o segumte pa-
recer (lê): 

Parecer N. 201 
Unificação de contratos da Sociedade Industrial Hulha Branca 

PEÇA N. 206 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais examinando 
com interêsse e simpatia o ofício do Sr. Secretário do Interior, subme-
tendo á apreciação deste Conselho um requerimento da Sociedade In-
dustrial c Ulha Branca" pedindo a unificação de diversos contrato.s com 
as municipalidades de Diamantina, Curvelo, Sete-Lagôas e Bonfun, re-
solve adotando os fundamentos do parecer do sr. Advogado Geral do 
Estado, de tis., negar a unificação nos term?~ em que foi ped!da. Entre-
tanto considerando os incontestaveis benehc1os que esta Sociedade vem 
prest~do a essas municipali?ades com o_ des~nvolvimento ~o serviço 
de eletricidade, acha necessána uma proVIdencia que, respe1tando os 
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interêsses de suas respectivas populações, venha tambem resolver os 
dessa Companhia que é representada por brasileiros de idoneidade 
provada e reconhecida, dignos por isto de qualquer esfôrço que os am-
pare na insustentavel situação em que se acham conforme se vê no re-
latório e na exposição de fls. 

E pensando desta maneira, o Conselho Consultivo deliberou dirigir 
ao sr. Secretário do Interior um a promoção no sentido de ser convocada 
ne ta Capital uma reunião não só dos prefeitos dos municípios interes-
sados, como dos representantes da cHulha Branca", afim de que, assisti-
dos e orientados pelo inspetor técnico de Eletricidade e pelo sr. advo-
gado Geral do Estado, por;:sam chegar a um acôrdo e organizar um 
contrato que melhor consulte os interêsses de ambas as partes. Feito o 
acôrdo entre os prefeitos e os representantes da c:Hulha Branca• , deve o 
mesmo ser submetido ao exame e consideração dos Conselhos Consulti-
tivos Municipais que em parecer fundamentado, de em emitir a sua opi-
nião, que será apreciada pelo Conselho Consultivo do Estado, o qual 
dará a decisão final. 

Sala das Sessões, 4 de julho de 1933.-Julio Soares, relator. 
O parecer é aprovado e em seguida assinado pelos srs. conselhei-

ros pres ntes, sendo voto vencedor o do sr. P. Matta Machado, tendo 
o sr·. Lorêto de Abreu assinado vencedor quanto ás diiigéncias resol-
vidas, e , não vencido, como, por engano publicado. 

O s .... . L olr'eto de Abreu requer que ao proces o .companhem 
as notas taquigraficas da retificação que hoje fez com o objetivo de 
esclarecer o seu voto . 

-E' defe rido o requerimento. 
-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, a sim 

como das notas taquigraficas, ao sr. Secretário do Interior. 
~ S 5." .Noronha Guarany- Sôbre a peça n. 311, apresento o 

seguinte parecer final (lê): 

Parecer n. 202 

Indenização pleiteada por A rlind o Gomes 

(PEÇA N. 211) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vis-
ta o arbitramento judicial procedido a requerimento do sr. Arlindo Go-
mes , bem como as provas existentes no processo administrativo reme-
tido ao mesmo Conselho, é de parecer seja aberto o crédito de ... . ... . 
18:280$000 (dezoito contos e duzentos e oitenta mil réis) para paga-
mento da indenização devida ao referido senhor, pelos prejuízos que 
sofreu com o cêrco ao 12.0 Regimento de infantaria, por ocasião da 
Revolução de 1930, ficando o Estado de Minas com o direito regressivo 
de cobrar aquela quantia da União Federal, em oportuno ajuste de 
contas. 
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Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais,_ em Belo-Horizonte, aos 4 de julho de 1933. - Noronha Guarany 
presidente e relator . ' 

. -0 parecer é aprovado e logo assinado por todos os srs. csnse-
lheuos presentes, sendo voto vencedor o do sr. P. Matta Machado. 

~evolva-se _a peça, acompanhada do relatório e parecer ao sr. Se-
cretano do In tenor. 

Ordem do dia 
O Sr . Noronha Guarany - Não havendo mais nada a se 

tratar, _des~gno para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
Pnmetra parte - a regimental. 
~egunda parte - Discussão das peças que, devidamente relatadas 

e reVIstas, _forem enviadas á Secretária do Conselho com a necessaria 
antecedencm. 

Está encerrada a sessão. 

133.a se.ssão ordlnaria, a9s 8 de Julho de 1933 
PRESIDENTE- Sr. Noronha Guarany. 
SECRETA'RlO - Sr. Socratis Alvim. 

SUMARIO : - At.a .. ~ Expediente. - Seg unda parte. - Se rviços de fôrça e luz 
no mu~JClpJo de Machado. - Impedimento do sr. Noronha Guarany.-
Rel?tono e parecer do sr. P. Matta Machado. - Discurso do sr. 
Loreto de Abreu. - Conclusão . - Ordem do dia. 

A' hor~ _regime~tal, acham-se~ presentes os srs. Noronha Guarany, 
S?cra!es AI ii'II?, Julio Soares, Loreto de Abreu, Werna Magalhães, Israel 
Pmhetro, Anmbal Gontijo e P. Matta Machado. 

-Abre-se a sesão. 

Ata 

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

Expediente 
O Sr. Soerat es A.lvim traz ao conhecimento do Conselho o se-

guinte expediente: 

Oficio 
Pagamento de adicionais ao Major Targino Ribeiro Meirelles 

(PEÇA N. 217) 

Secretaria do Interior do Estado de Minas-Gerais. Em 4 de ju-
lEho _de 19~3. 1 13.922/3.a Senhor Presidente. Passo ás mãos de v. 

xcta. o me uso processo referente a um pedido de pagamento da 
a 
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gratificação adicional de 10 o f o de que tata a lei 425, de 1906, feito pelo 
Sr. Major Targino Ribeiro Meirelles, afim de que êsse egregio Conselho 
se digne de emitir parecer sôbre a possibilidade de ser aberto um cré· 
dito especial na importância de 1:533$328. 

Sirvo~me da oportunidade para renovar a V. Excia. os protestos 
de meu alto apreço. 

O Secretário do Interior, Gustavo Capane·m.a . 
Ao Exmo. Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 

Capital. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 
Exmo. Sr. Presidente do Estado de Minas. Targino Ribeiro Meirel~ 

les, major da Fôrça Pública, por seu procurador abaixo-assinado, con-
tando mais de trinta anos líquidos de serviços prestados ao Estado, como 
faz certo o dGcumento junto , vem pedir a V. Excia. que se digne canse-
der-lhe os adidonais da lei n . 425 de 1906. 

Nestes termos, espera deferimento. 
Beio-Horizonte, 24 de Abril de 1933.-Gualter Gontijo ·Maciel. 
O processo passa a constituir a peça n. 217, distribuída aos srs. 

Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Lorêto de Abreu, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

('1·écli to especial p a1·a pa.garnento d e creclo1·es do Estado 

( PEÇA N. 218) 

Secretaria de E tado dos r egócios do Interior. Be!o~Horizonte . C/ 
13.923. Em 4 de julho de 1933. Consultando sôbre a abertura de um 
crédito especil'l1 de 2.233:386$100. 

Senhor P res!d•:!nte e demais Membros do Conselho Consultivo. Pas-
sand a ê se Conselho o incluso processado, reiativamente ao paga-
mento de credores do Estado, conforme relação organizada com docu-
mentos processados e em arquivo nas diversas Secções desta Secretaria, 
e para cuja liquidação torn ar~se neces ária a abertura de um crédito espe-
cial no montante de 2.233:386., 100, venho consultar a Vossas Excelen-
cias sôbre a possibilidade de ser aberto o aludido crédito, sôbre o qual 
já se manifestou, favoravelmente, o Senhor Secretário das Finanças, des-
de que se dê o caso de vir o Tesouro do Estado a receber o saldo das 
despesas feitas por Minas, com a revolução de outubro de 1930, do Go-
vêrno Provisório, cujo pagamento já lhe foi requisitado . 

Apresento a Vossas Excelencias os protestos de meu elevado apre-
ço e distinta estima. 

O Secretário do Interior, Gustavo Capanema. 
Ao Excetentissimo Senhor Presidente e demais Membros do Conse-

lho Consultivo. Capital . 

.. 

<" 
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SECRETARIA DO INTERIOR - DIVIDA FLUTUANTE - RESUMO DOS 
CRE'DITOS PEDIDOS NA INCLUSA RELAÇÃO ( n. 4) 

~~c~ão d_e pessoal e material ........... . 

3
:a e:çao ............... .. ... . ........ .. . 

• ......... ....... .... o • • •••••••• • 

7.a " 
8.a • o. o .. . .. .. . .. . .. o o ....... . .. o o. o. o 

31:131$700 
16:699$400 

401:254$000 
141:507$300 

1.622:689$000 
2.233:386$100 

Cont.abilid~de da Se_cre_taria do Interior, em 5 de Julho de 1933. 
-:Ignf!-CW s_e~~as de Ol~ve~ra, Guarda~livros. Visto. Adamastor Oso~ 
rw T~mbunba, Chefe da Secção.-Visto. Carlos Martins Prates Di~ 
retor. ' 

O processo passa a constituir a peça n. 218, distribuída aos srs. 
Noronha Guarany, Werna Magalhães e P. Matta Machado respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. ' 

Oficio 
Crédito pa1·a pagamento de dife?·ençá de vencimentos á Fôrça 

PúbUca, 

PEÇA N. 219 

Secret~ria de Estado dos Negócios do Interior. Belo-Horizonte. 
Em 4 .d~ JUlho t;J.e 1933. C/13.924. Consultando sôbre a abertura de 
um credito especial de 1.526:450$000. . 

. . Sr. Pre~idente e demais Membros do Conselho Consultivo. Trans-
mttmdo _a esse Conselho o incluso processo, venho consultar a Vossas 
Exc_elencmAs ~ôbre é· possibilidade da abertura de um crédito especial, 
n~ 1mportanc1~ _d~ 1.526:450$000, para pagamento de diferença de ven-
Cimentos a ofiCiaiS e pr~ças _9a Fôrç~ Pública, durante o segundo semes-
tre do C?rrente ano, visto nao ter sido essa despêsa incluída no orça-
mento vtgente. 

AJ?r~senta a '( ossas_ Excelencias os protestos de meu elevado apre-
ço e distmta constderaçao. 

O Secretário do Interior, Gustavo éapanema. 
. Ao Sr. Presidente e demais Membros do Conselho Consultivo. Ca-

pital. 
Com_ando Geral ~a Fôrça Pública do Estado de Minas-Gerais . -

Belo-Honzonte. -. 4: ./4224.- Em 2 de junho de 1933. - Solicitação 
de abertura de credito para pagamento de diferença de vencimentos 
á F/P . 

Senhor Secretário. 
. Em nome ~o Comando G~r~l, solicito. a Vossa Excelencia pro\idên-

cms por que seja aberto o credito de m1l quinhentos e vinte e seis 
contos, quatro centos e cincoenta mil réis (1.526:450$000), para ocor-
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rer, no 2.0 semestre do corrente ano, ao pagamento de diferença de 
vencimentos aos Srs. oficiais e praças da Fôrça Publica, conforme qua-
dro anexo. 

Cordiais saudações. - O Chde do E. M., Cel. José Gabriel Marques. 
Ao Exmo. Sr. Dr. Secretário do Interior. - Capital. 

CA'LCULO DA VERBA NECESSARIA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DA 
DIFFERENÇA DE VENCIMENTOS AOS SRS. OFICIAIS E PRAÇAS DA 

FORÇA PUBLICA, DURANTE O 2. 0 SEMESTRE DO CORRENTE ANO 

Para o efetivo que realmente existe 
1 I 4 de sôldo dos srs. oficiais : 

7 Coroneis ... .. ..... ........ .. •..... ....• ..... .. 
16 Ttes. Coroneis .. . .. ...• . ...... . ... ..... . ... . . 
41 Majores .......... . . . . ............ . . ..... . . . .. . 
63 Capitaes . . . . . . . . . ... . .. . ... . . . .. . . ..... . . . . 
63 1.0 Ttes. - - - . .. ... . .... .. .. . .. .. ..... . .. ....... . 
95 2.0 Ttes .. . . .. .•..• . .. . ... . . . .. .. .. . ........ 
206 2,0 Ttes. Comis.0 . • ••• . ••.. • • ••• • • •.•••.. . •••• 

1/4 da etapa das p raças: 
14 Sargs. Ajud antes . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . ... . 
157 Sargts ... .. ..... ... . . ..... . .... .. ..... ... . .. . . 
331 2.0 Sargts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . 
420 3.0 Sargtos . . .... .. .. . ... . .... .. . ... ......... . 
272 Músicos .. ... . . . .. . . ..... .. ...... . . ...... . . . . 
644 Cabos . .. ... . .. ..•.• . •• • ••. . . ...... ... . . .... 
724 Anspeçadas . . . .. . .. .. . .... . ................ . . . 
146 Sinaleiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
4.858 soldados . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . ... . ..... . 

Soma . .. ........ .... ... . ..... . .... .. . 
Maj or ] os€ Agostint1o Ribei!o, Chefe da 4.3 Secçao. 

11:375$000 
15:600$000 
30:750$000 
40:162$500 
33:075$000 
46:312$500 
77:250$000 254:525$000 

3:150$000 
35:325$ü00 
74:475$0:,0 
94:500$000 
61:200$000 

101:430$000 
114:030SOOO 
22:995$000 

764:820SOOO 1.271:925$000 

1 . 526:450$000 

-0 processo pa sa a constih1ir a peça n. 219, distribuída aos srs. 
Is rael Pinheiro, Noronha Guarany e Julio Soares, respectivamente, rela-
tor, 1.0 e 2.0 revisores . 

Oficio 

P agam,ento ele adicionais a João Alfredo Furst 

(PEÇA N. 220) 

Secretaria de Estado dos Negócios do Interior. - Belo-Horizonte. 
-S. S. D/ 13.917. Em 4 de julho de 1933. Remete um processo sô-
bre pagamento de adicionais. 

Sr. Presidente. Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excelen-
cia o incluso processo referente a um pedido de pagamento de adicio-
nais ao sr. João Alfredo Furst, 1.0 oficial da secretaria da Câmara dos 
Deputados,-afim de que, sôbre o assunto, emita êsse Conselho o seu 
parecer. 

T 
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Renovo a V. Excelencia os protestos de estima e distinta consi-
deração.-0 Secretário do Interior, Gustavo Gapanema. 

Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-Ca-
pital. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 

- Exmo. Sr. Dr. Secretário do Interior.-0 abaixo-assinado, 1.0 ofi-
cial da Secretaria âa Câmara dos Deputados, vem requerer a V. Excia. 
se digne determinar que de acôrdo com as certidões juntas e com a lei 
n. 425, de 1906, sejam abonados aos seus vencimentos os 10 °/o que a 
citada lei confere aos funcionários públicos que tenham mais de trinta 
(30) anos de efetivos serviços e que se peça a necessária verba orça-
mentária para êsse pagamento e bem assim se abra o respectivo ué-
dito para pagamento do tempo a que já tem direito a êsse abono. 

Por ser de justiça p'. deferimento. 
Belo-Horizonte, 22 de junho de 1933. - João A lfred o Furst. 
O processo passa a constituir a peça n. 220, distribuída aos srs. An-

nibal Gontijo, Socrates Alvim e Israel Pinheiro, respectivamente, relator, 
1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Doação de uma usina hi dro-eletrica ,á municipalidade ele B aependi 

(PEÇA N. 221 ) 

Belo-Horizonte, 3 de julho de 1933. - Gabinete do Secretário da 
Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 

Senhor Presidente. Tenho a honra de transmitir a V. Excia. para 
que seja submetida á provação dêsse Co!endo Conselho, a minuta de es-
critura de doação que o Estado faz á Municipalidade de Baependí, da 
usina hidro-eletrica do ribeirão das c Furnas ». 

Junto, ao mesmo tempo, acompanhando êste, a promoção do Ins-
petor de Eletricidade. 

Apresento a V. Excia. os protestos de estima e distinta consideração. 
-Carlos Lus, Secretário da Agricultura. 

Ao Exmo. Sr. Pret:idente do Conselho Consultivo. 
Secretaria da Agricultura, Indústria, Terras, Viação e Obras Públicas. 

Inspetoria de Eletricidade. Belo-Horizonte, 3 de Julho de 1933. 
Sr. Secretário. Pela lei n. 1.049, de 28 de setembro de 1928, auto-

rizou o Congresso a doação, pelo Govêrno, da usi~a hidro-eletrica do 
ribeirão das «Furnas :. , á municipalidade de Baependi. 

A referida usina, pertencente ao Govêrno, servia ao mesmo tempo a 
Ca."'{ambú para a qual deu o govêrno um auxílio de cêrca de mil contos, 
a usina do ribeirão das Furnas passou a servir apenas a Baependí o que 
determinou o Congresso a fazer a esta municipalidade a doação alu-
dida. 

; 
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Co:~o não se tenha efectivado, por meio de escritura, o cumpri-
mento daquela disposição legal passo ás mãos de V. Excia. a minuta res-
pectiva para ser submetida a aprovação do Conselho Consultivo do Es-
tado.-F. S. S er'ra Negra, inspetor de eletricidade. . 

l.Jilinuta da escri tum de doação da usi1ta eletrica de 
'ribeirão das «Furnas", entre as partes o Estado deMinas 
Ge'rais e o município de Baependí . 

Aos. . . . dias ... • •••....•........ , nesta cidade de Baependi. ... . 
.... ...... perante mim tabellião compareceram, partes justas e contratadas 
de um lado, como outorgante doador, o Estado de Minas-Gerais neste ato 
representado pelo colletor estadual deste município, autorisado pelo oficio 
adeante transcrito: e de outro o Prefeito Municipal . - . . . . . . . . . . ...... . 
ambos de mim conhecidos e das testemunhas abaixo assinadas, tam-
bem minhas conhecidas, perante as quais, pelo outorgante doador, por 
seu representante legal, foi dito que, em virtude da lei 1.049, de 28 de 
setembro de 1928, art. 16, faz doação á municipalidade de Baependí, da 
usina eletrica do ribeirão d::ts Furnas, situada neste município, com as 
suas installações e terrenos abaixo descritos, mediante a condição seguin-
te: fica a outorgada donataria obrigada a fornecer, gratuitamente e na 
quantidade que se fizer necessaria, luz e força aos edifícios publicos es-
taduais e áquelles aos quais o Estado exigir que sejam feitos os alludidos 
fornecimentos, obrigando-se o outorgante doado a fazer boa e valiosa a 
todo o tempo a doação e transmiti á donataria todo o domínio, posse, 
direito e ação que tem no movei ora doado, por força desta escritura 
e da clausula constituti. 

Pela outorgada donataria, por seu representante legal , e perante as 
mesmas testem,mhas, foi dito que aceitava a presente escritura como 
nela se contem e declara as condições estipuladas. 

Assim o disseram etc. estando este contracto isento de qualquer im-
posto por serem interessados o Estado e o referido município, etc. etc. 

Instalações a que se refere esta escritura: casa de usina; obras 
hydraulicas composta de 2 turbinas de 150 H. P. 

2 Alternadores monofasicos de 112, 5 V. V. A; 
Proteções accessorias, etc; 
6 kms. de linha de transmissão : toda a distribuição eletrica na 

cidade; 
Uma casa proxima á usina, á rua . . . . ... . .. . . .......• n ..... .. . . 

DIVISA DOS TERRENOS 
Principiando no ribeirão das Furnas, do lado de cima da comporta 

do canal, nas divisas com d. Gabriella Augusta Pereira e seus filhos, 
no pasto grande, seguindo estas divisas até a antiga ponte do Augusti-
nho, daí pelo carrego acima até o valo, pelo valo acima até o espigão, 
voltando pelo espigão, aguas vertentes, dividindo com Joaquim Augusto 
Pereira até encontrar as cabeceiras do capão do Faria, deste a um ser~ 
rote de pedras que se acha a esquerda, por este abaixo até o fim e do 
fim deste em rumo direito ao rio Baependí, pelo rio Baependí acima até . ... 

I 
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a barra do Ribeirão das Furnas e por este acima confrontando com An-
tonio Mastro Jovani e atravessando o ribeirão das Furnas segue pelas 
cabeceiras das divisas do citado Sr. Antonio Mastro Jovani até a linha 
ferrea, margeando esta até um corregosinho que desce dos terrenos que 
foram do Capitão Mario Augusto Pereira pelo dito carrego abaixo até o 
ribeirão, por este abaixo até o proximo das comportas da represa da usi-
na, onde defronta o ponto inicial destas divisas. - Mauric io Poltier 
Monteiro, consultor jurídico. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 221, distribuída aos srs~ 
Lorêto de Abreu, Julio Soares e P. Matta Machado, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

- Continúa o exoediente. 
Não havendo quem queira usar da palavra, nem pareceres finais a 

serem apresentados, passa-se á . 
S.egunda parte da ordem do dia 

Serviços de eletricidade do muniâpio do Ll1achad o 

{PEÇA N. 180) 
O Sr. Noronha Guarauy: r- Consiste a segunda parte da or-

dem do dia na discussão da peça n. 180, sôbre a rescisão de contrato 
para a exploração dos serviços de fôrça e luz no município de Machado. 

Sou impedido de funcionar no presente feito , razão pela qual passo 
a presidência ao sr. conselheiro Socrates Alvim. 

O Sr. Socrates Alvim:- Assumindo a presidência, convido o 
sr. Conselheiro Israel Pinheiro a ocupar o lugar de secretário e dou a pa-
lavra ao relator sr. conselheiro P. Matta Machado. 

O Sr. 1\iatta M a chado: - E' este o relatório {lê) : 

Relatàrio 
O Sr. Secretário do Interior submeteu ao parecer do Conselho Con-

sultivo o processo de rescisão do contrato para a exploração dos ser-
viços de fôrça e luz, no município de Machado. . 

O processo consta da minuta de um decreto que _o Prefeit? . daquele 
município submeteu á apreciação do Conselho Consultivo_ Mumctpal, pe-
dindo sua aprovação, afim de encaminhá-lo ao sr. Pres;def2te do Esta-
do, solicitando dêste a necessária autorização para a rescisao .do con-
trato. 

Completam o processo a cópia do contrato entre ~ Prefeitura de 
Machado e os "concessionários do privilegio por vinte e cmco anos, para 
exploração da industria da eletri?idade, como fôr9a ~ot~,ra, _calor, ilumi-
nação pública e particular e qmusquer outras apllcaçoes ; sao termos do 
contrato. 

O Conselho Consultivo de Machado aprovou a minuta do decreto 
de rescisão que o prefeito pretende re~izar e aut<_>rizou:o a agir junto 
ao govêrno do Estado para a consecuçao do desejado tiro. 
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Encontra-se mais no processo um abaixo assinado de contribuintes 
da Companhia Fôrça e Luz de Machado, dirigido ao prefeito do munici-
p~o. prote~tando contra as taxas cobradas pela Companhia, as quais 
sao supenores á tabela aprovada pela Camara Municipal; tabela que 
tambem se acha junta ao processo. 

Convertida a decisão em diHgência, para que o prefeito de Macha-
do positivasse os motivos que possam justificar a rescisão do contra-
to, alegou êle apenas, a folhas 22 do processo, que a empresa nunca 
obedeceu á tabela para a cobrança da iluminação particular e para provar 
a sua afirmação, oferece dois recibos de pagamento de luz. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Israe Pinheiro, 
primeiro revisor. 

Belo-Horizonte, 30 de junho de 1933.-P. Matta Machado, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. P. Matta Machado- Vemos, pela relatório que acabo de 

ler, que a falta imputada á Emprêsa de Fôrça e Luz de Machado, con-
siste na cobrança dos seus serviços por um preço acima da tabela 
aprovada pela Câmara; não nos parece que êste simples fato autorize, 
por si só, a rescisão do contrato, pois êste, na sua cláusula nona es-
tabelece: 

cFicam os concessionarios obrigados a submeter á aprovação da 
Câmara a tabela de preços, para a iluminação particular. " Munido dês-
te dispositivo, a primeira providen~ia que o Prefeito deve tomar é in-
timar a emprêsa a cumpri-lo e só depois da recusa ficará então ha-
bilitado a tomar mais energicas providências. 

E' êste o nosso parecer. 
(Mui to bem ! Muito bem!) 
O Sr. Soerates .A.Ivim- Está em discussão o parecer. Como 

vota o sr. 1 o. revisor? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Voto com o relator. 
O Sr. Loreto de .A.breu:-E o sr. 2°. revisor? 
O SR. LO RETO DE ABREU:- Sr. Presidente, estou de pleno 

acôrdo com a diligência que acaba de propor o nobre relator, pedin-
do apenas a s. exc., permissão para acrescentar o seguinte: 

Notei que a cópia do contrato existente nos autos faz referência . 
a uma lei municipal. Essa lei não está junto ao processo, nem somos 
obrigados -a conhecer a legislação de todos os municípios do Estado. De 
modo que eu lembraria a conveniencia de se juntar tambêm aos au-
tos a lei municipal que serviu de base dêsse contrato. 

Uma outra irregularidade que notei no processo foi a de não ter 
sido ouvida a Companhia interressada . 

O SR. P. MATTA MACHADO: -Aliás, o meu parecer é no sen-
tido de prefeito intimar a Emprêsa a cumprir a cláusula IX, do contra-
to em virtude do qual os concessionarios são obrigados a submeter á 
aprovação do Conselho Consultivo do respectivo município a tabela de 

--
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preços para iluminação particular. Só depois da recusa por parte da Em-
prêsa ficará o prefeito habilitado a tomar mais energicas providências. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO- V. exc. poderia informar-me se os 
dois recibos anexos ao processo divergem dos preços fixados na ta-
bela? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Num dêsses recibos a cobrança é 
feita por preço superior ao da tabela. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO - Se assim é, estou de acôrdo com 
o parecer do relator, mas em caso contrário, penso que poderíamos 
desde logo emitir a respeito o nosso parecer definitivo, sem neces-sida-
de qualquer diligencia. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Os recibos não servem para pro-
var a omissão alegada no abaixo-assinado, de que a tabela de preços 
não foi aprovada pelo poder competente. Eu, então, termino meu pare 
cer, declarando que a primeira providência que o prefeito deve tomar é 
intimar a Empresa a cumprir êsse dispositivo do contrato, e só depois 
da recusa ficará o prefeito habilitado a tomar mais energicas provi 
dências. 

O SR. LORETO DE ABREU:- Ao processo não acompanha o ori-
ginal do contrato, mas uma simp!es copia datilografada, que assim 
começa: «Têrmo de contrato com os concessionarios do privilégio de 
eletricidade no município, concedido pela lei n. 39, de 8 de agôsto 
de 1910•. 

O contrato é de 7 de outubro de 1910, quer dizer que essa lei, que 
é a sua lei basica, é pouco anterior ao mesmo. Compreende-se, por-
tanto, a importância de semelhante lei, que, naturalmente traz esclare-
cimentos para o proprio contrato, pois faz até referência especial a um 
dos seus artigos, dizendo: .:Depois de mutuo acôrdo, em obediência 
ao art. 7.0

, da citada lei, ficou justo e contratado fosse lavrado o pre-
sente contrato com as seguintes clausulas, etc • . 

De modo que a lei nos poderá esclarecer uma vez que o contra-
to não diz nada quanto á rescisão, declarando apenas em uma de suas 
clausulas que ca Camara Municipal poderá declarar caduco o privilegio 
de acôrdo com o caso previsto na lei que o conceder, • 

Veja o Conselho como isto está obscuro- cde acôrdo com a lei 
que o conceder. » Não posso afirmar categoricamente, mas parece-me 
não haver a respeito outra lei que não a de n. 39, de 8 de agôsto de 
1910, já citada e anterior ao contrato, que, entretanto, declara que a 
Camara Municipal poderá declarar caduco o privilegio, de acôrdo com o 
caso previsto na lei que o conceder. Portanto, no futuro. Eis porque 
proponho que na hipotese de nos voltar o processo, venha acompanha-
do da lei que autorizou a concessão do privilegio. 

O SR. P. MATTA MACHADO-Se a Empresa concordar em es-
tabelecer a tabela de acôrdo com o Conselho Consultivo do respectivo 
município o processo não nos voltará. 

O SR. LORETO DE ABREU-Do processo consta uma tabela pos-
terior ao contrato e organizada pelo dr. Antonio Candido Teixeira, presi-
dente da Camara Municipal da cidade de Santo-Antonio do Machado. 
Essa tabela é aprovada pela lei municipal n. 56, de 15 de outubro de 

' 
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1913, mas não consta que tenha sido feita de acôrdo com a Compa~ 
nhia. Justifica-se, pois, perfeitamente a minha proposta, na hipotese 
do processo ter de voltar ao Conselho. 

A Companhia precisa ser ouvida e ouvida especialmente sôbre a 
acusação que lhe é feita. Não se compreende que uma parte interêssada, 
no caso, importante, que é a Companhia, não fosse ouvida e ouvida 
especialmente sôbre a acusação que peza sobre ela, acusação grave, 
porque fere a sua honorabihdade. 

O SR. P. MATTA MACHADO-O meu parecer prevê tudo isso. O 
prefeito e o Conselho Consultivo Municipa l intimarão a Empresa a re~ 
ger-se pela tabela aprovada. Se ela se excusar o prefeito, então, lan-
çará mão dos recursos legais. . 

O SR. SOCRATES ALVIM- Os demais srs. conselheiros estão de 
acôrdo com o relator 7 

O SR. WERNA MAGALHÃES:- Acho que se a Companhia cobrou 
dos contribuintes preços mais elevados que os fixados na tabela, deve 
fazer a reposição . 

O SR. LORETO DE ABREU:-Ai surge uma outra questão. A quem 
deverá ser feita a reposição: ao individuo que pagou ou ao poder publi~ 
co? Deve haver uma fiscalização, mas a reposição é um negócio par-
ticular. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Se ha uma tabela aprovada pela 
Prefeitura, a Companhia não devia cobrar preços mais elevados. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E' esse um caso a ser ventilado. 
Assim, concluo as minhas considerações propondo que, na hipote~ 

se do processo nos voltar, venha acompanhado da cópia da lei que 
autorizou a concessão de privilegio dos serviços de eletricidade no mu-
nicípio do Machado. (Muito bem! Muito bem!). 

-Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discus-
são. Passando-se á votação, é aprovado o parecer do relator, a~sim 
como o adendo proposto pelo sr. Lorêto de Abreu, sendo, por Isso , 
adotada a s ~guinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que o prefeito de Machado mande inti~ 

mar a Empresa de Fôrça e Luz Machadense a apresentar a tabela de 
preços, que deverá ser aprovada pelo Conselho Consultivo do respec~ 
tivo município. Só depois disso, se fôr verificado que a Empresa co-

, bra em desa nôrdo com a tabela e se recuse a cumprir as obrigações 
estipuladas, o prefeito lançará mão dos recursos legais e tomará mais 
energicas providências . 

Na hipotese do processo voltar ao Conselho Consultivo Estadual, 
deverá vir acom panhado da cópia da lei que autorizou a concessão do 
privilegio. 

O processo é devolvido ao relator para a redação final. 
Reassume a presidência o sr. Noronha Guarany. 

.. 

. __ ,__ 
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Ordem do dia 
O Sr. Noronha Guarany:-Não havendo mais nada a se tra-

tar, desígno para a proxima sessão, a realizar-se terça-feira, 11 do cor~ 
rente, a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE-a regimental. 
SEGUNDA PARTE-discussão das peças que, devidamente rela~ 

tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho, com a an-
tecedéncia regimental. 

-Levanta~se a sessão. 

134.a Sessão ordlnaria, aos 11 de Julho de 1933 
PRESIDENTE-Sr. Noronha Guarany. 
SECRETÁRIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUMARIO:-Ata-Expediente = Ordem do dia, 
A' hora regimental é aberta a sessão com a presença dos srs. No-

ronha Guarany, Socrates Alvim, Israel Pinheiro, Aníbal Gontijo, Lorêto 
de Abreu, Julio Soares, Werna Magalhães e P. Matta Machado. 

Ata 
Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem a impugne, é 

aprovada. 

Expediente 
O Sr. Socrates A.lvlm procede á leitura do seguinte expe-

diente; 

Oficio 
P agamento de adicionais a d. Zilda Gama 

(PEÇA N. 222) 

Secretaria da Educação e Saúde Pública.-N. 73a.-Belo~Horizonte 
7! de julho de 1933. 

Srs. Membros do Consêlho Consultivo do Estado. Peço o parecer 
de Vossas Excelências sobre a abertura de um credito especial da im~ 
portância de um conto duzentos e oitenta e um mil oitocentos reis 
(1:281$800) afim de atender ao pagamento de adicionais a que tem di-
reito nos termos da lei n. 425, de 1906, a professora do grupo escolar 
«Afonso-Pena», desta capital, Zilda Gama, conforme processo que a 
este acompanha. . . 

Reitero a V . V . Excias. meus protestos de elevada estima e_ dis-
tinta consideração.-N oraldino Lima. ~Secretário da Edu caçao e 
Saúde Pública . 
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Requerimento a que se refere o oficio supra 
limo. e Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação e Saúde Pública.-

A sinatária deste, professora efetiva de uma das cadeiras do Grupo 
Escolar «Afonso-Pena », desta Capital, comprovando a legitimidade de 
seus direitos com a certidão inclusa neste, e de acôrdo com a Lei n.0 

425, de 1906, solicita de V. Excia. as devidas providências, afim de 
que seja aberto o necessarío credito para o pagamento dos adicionais 
já vencidos, bem como os subsequentes, a partir da presente data, men-
salmente, á boca do cofre. -E. D. 

Belo-Horizonte, 10 de Abril de 1933.-Zilda Gama. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 222, destribuida aos srs. 

Werna Magalhães, Socrates Alvim e Annibal Gontijo, respectivamente, 
relator, 1. o e 2.0 revisores. 

Oficio 
Cassa ção do privilegio pa1·a o serviço telefônico de P araguassú 

(PEÇA N. 223) 
Secretaria de Estado dos Negocias do Interior.-Belo-Horizonte.-

5."/14.072.-Em 8 de julho de 1933.-Remetendo um processo. 
Senhor Presidente . -Afim de que se digne esse Consêlho de emi~ 

tir seu parecer sobre o mesmo, passo ás mãos de Vossa Excelência, 
em nome do Senhor Secretário, o incluso processo referente a um pe~ 
dido de cassação de privilegio. 

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha estima e dis~ 
tinta consideração. 

Pelo Diretor da Justiça.-Evaristo Salomon. 
Ao Excelentissimo Senhor Presidente do Consêlho Consultivo do 

Estado. -Capital. 
Prefeitura Municipal-Paraguassú-Minas. 
Exmo. Sr. Dr. Olegario Dias Maciel, D. D. Presidente do Estado de 

Minas-Gerais.-Belo~Horizonte. A Camara Municipal de Paraguassú, 
pela Lei n. 29 de 20 de setembro de 1914 concedeu ao Sr. José Lis ~ 
boa de Paiva privilegio para instalação uso e goso de uma rêde telêfo~ 
nica em Paraguassú, pelo praso de 25 anos. Foi o contrato lavrado 
em 9 de maio de 1915. 

Por falecimento do concessionario Jose Lisboa de Paiva foi a em~ 
prêsa transferida para o Sr. Romeu Vieira, nada constando todavia 
nesta prefeitura ou em seu arquivo sobre esta transferencia. 

Em clausulas expressas do contrato o concessionario se obriga a 
manter ligação telêfonica entre Paraguassú, Eloi Mendes e Varginha; 
esta! ligação tel0.fonica deixou de existir ha mais de 6 (seis) anos. 
f, 7 Compromete-se a instalar um centro telêfonico em Paraguassu'; o 
centro que aqui existia foi desmontado e retirado desta cidade. 

Compromete~se a manter rêde de telêfones urbana; esta rêde não 
existe, como provam as declarações de ex~assinântes da emprêsa. 

T 
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Não mantêm o concessionario m só telêfone em Paraguassu' e 
não existem linhas telêfonicas para os demais municípios vizinhos. 

As declarações juntas, de habitantes desta cidade, representando 
todas as classes sociais e antigos assinantes são unanimes em afirmar 
o abandono, por parte da Emprêsa concessionaria de todos os com-
promissos assumidos com a Municipalidade. 

Junto envio tambem certidão da lei que concede privilegio ao Sr. 
José Lisboa de Paiva e bem assim certidão do contrato f;rmado pela 
municipalidade de Paraguassu', de um lado, e José Lisboa de Paiva, 
como concessionario, para facilitar o estudo das condições e clausulas 
do contrato. 

lncalculaveis são os prejuízos causados ao município pela ausen~ 
cia de serviço de comunicações urbanas e interurbanas. Não possuin-
do telégrafo sómente o telêfone poderia suprir es~a falta. _ . 

O serviço telâfonico acha-se entretanto em maos_ ~e q_uem nao pode 
ou não quer cumprir o contrato firmado com a muruc1pal~dade; some~
te a cassação de privilégio pqderia trazer a esta populacao os benefi-
cios de um meio facil e rapido de comunicação . 

Remetendo a V. Excia. certidão da lei n. 29 de 20 de setembro de 
1914 e do contrato de 9 de rriaic de 1915, rogo a V. Excia. sêjam cas-
sados os privilegias concedidos a José Lisboa de Paiva e sucessores, 
para exploração uso e goso de uma rêde telf>fonica eJ? Par~guassu' e 
ligação a cidades vizinhas, para que possa esta ~refe1tura firmar co~ 
trato com companhia orcranisada ou que se orgamsar para promover li-
gação telêfonica ás cidaodes proximas e instalaçã~ d~ teWfones _urba-
nos, indispensaveis á vida moderna e imprescmdiVel _a uma ctdad~ 
que, como Paraguassu', não poderá dispor de outro meiO de comum~ 

Cação rapida, comoda e barata. . 
Acruardando vossa intervenção em favor do povo desta Cidade, 

envio oantecipadamente, em nome d~ população de Paragua~su' os mais 
elevados agradecimentos. 

Paraguassu', 9 de Junho de 1933.-Esdras Olyntho elo Prado. 
-P~feito. 

=O processo passa a constituir a peça n. 223, distribuída aos srs. 
Noronha Guarany, Israel Pinheiro e Julio Soares, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Pagamento d e adicionais á cl. Maria José Seabra 

(PEÇA N. 224) 

Secretaria da Educação e Saude Pública.-Belo~Horizonte, 8 de ju-
lho de 1933.-Pela 5.a Secção.-Oficio n. 315. 

Sr. Presidente:-Remetendo a V. excia. o incluso processo em que 
se acha informado um pedido de pagamento de adicionais da Lei 425, 
de 1906, feito pela professora efetiva da ?·a esc?la distrital de Morr~
Vermelho, no município de Caeté, D. Mana Jose Seabra, consulto so~ 

-< 
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bre a possibilidade da abertura do 1ecessario crédito para pagamento 
da importancia de Rs. 540$000, conforme informação de fls. 6. 

Ao ensejo, rêitero a V. Excia. os protestos de alta estima e consi-
deração.-Noraldino Lima, Secretário da Educação. 

Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado.-
Capital. 

Requerimento a que se refere o o f i cio supra 
Exmo. Sr. Secretário da Educação e Saúde Pública do Estado de 

Minas-Gerais.-Maria José Seabra, professora em Morro-Vermelho, mu-
nicípio de Caeté, juntando a certidão do seu tempo de serviço, passa-
da a 11 de abril do corrente ano, vem mui respeitosamente, pelo seu 
Procurador abaixo assinado, pedir a V. Excia. conceder-lhe os adicionais 
a que se julga com direito, por contar mais de trinta anos de serviço 
liquido. 

Nestes termos, pede-vos deferi:nento. 
Belo-Horizonte, 16 de Maio de 1933.-P. P. Joaquim Antonio Cor-

rêa Netto. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 224, distribuída aos srs. 

P. Matta Machado, Lorêto de Abreu e Annibal Gontigo, respectivamente 
relator, 1.0 2.0 revisores. 

Oficio 
Exercido da advocacia pelos advogados provisionados 

(PEÇA N. 225} 

Secretaria de Estado dos Negocias do lnterior.-Belo-Horizonte.-
C/ 100.-Em 11 de julho de 1933. 

Senhor Pres;dente:-Para os devidos fins, encaminho a êsse Conse-
lho o oficio que em data de ontem, me dirigiu o sr. dr. Advogado Geral 
do Estado, e cujo assunto necessita de urgente solução, pelo que me 
permitto solicitar para o mesmo a diligente atenção dos senhores Con-
selheiros. 

Nêste ensejo, apresento a V. Excia. os protestos do meu elevado 
apreço e estima.-Gustavo Capanema, Secretário do Interior . 

Ao Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado do Minas . -
Capital. 

Gabinête do Advogàdo Geral do Estado.-Belo-Horizonte, 10 de 
julho de 1933. 

Exmo. Sr. Dr. Secretário do Interior.-Depois de publicado o dec. 
n. 10.338, de 28 de junho de 1932, verifiquei que, por equívoco, haviam 
sido preteridas formalidades que deviam ser satisfeiias para validade do 
decreto. E, a êsse respeito, mandei a V. Excia. o parecer de 14 de julho 
do ano passado, que passo a transcrever: 

«Houve inadvertência na publicação do dec. n. 10.338, de 28 de ju-
nho do corrente ano, que regula o exercício da advocacia pelos advoga-
dos provisionados. Embora não seja, por sua natureza, matéria consti-
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~cio!lal, o certo é que os preceitos sobre provisões de advogados se 
rn~em.a~ na Constituição mineira (art. 66, n. XIV, e modificações da 
lei adJCI~nal n. 10, de 14 de setembro de 1920, art. 5.0 ), sendo depois 
reproduzidos e regulamentados na lei n. 912, de 23 de setembro de 
19~5, ~rts. 108 e seguintes. Assim, para modificar as disposições consti-
tuciOnais sobre o assunto, seria necessário satisfazer as formalidades do 
d~c. federal n. 20.348, de 29 de agosto de 1931, o qual veda aos Go-
vern?s. ?os Es~ados, "sem prévia e expressa autorização do Govêrno 
ProVIsono, mediante parecer anterior do Conselho Consultivo - modifi-
car . ou derrogar a respectiva Constituição ou lei orgânica e, 'em geral, 
pra.hca~ todo ~ .q~alquer ato excedente da competência do respectivo 
leg~slattvo ordmano » . 

. Ora, o ~ec: ."· 10.388 altera as disposições constitucionais citadas, 
pms torna vitahcms as cartas de provisão e faz independer do número 
de advoga??s formados ~xístentes na comarca o exercício da advocacia 
pel~~ provisi?na~os . Assim, deve o referido decreto, antes de sua nova 
e valida p~bhcaçao, se~ en~aminhado ao Govêrno Provisório, para que 
est~ lhe de a s~~ ~utonzaçao, sendo, antes submetido ao Conselho Con-
sultivo, que emitira parecer a respeito. 
. .Quanto ás soluções .ad?t~das p~lo . decreto, é incontestável que se 
msp1ram nos melhores prmci~IOs da JUs tiça e do interêsse público. Fun-
dara~:se elas em representaçao que ao Govêrno dirigiram o advoaados 
prov2swnados ~ no parecer que a respeito emitiu, por solicitação do 
Governo, o Instituto dos Advogados dêste Estado. 

Efetivamente, nada mais justo do que tornar vitalícias as cartas de 
provt.sao, que até ~qui vinham sendo concedidas apenas por três anos. 
Abohda a conces~~o de prov!~ões novas, verifica-se que os provisiona-
dos, atua~mente militando no IOro das comarcas do interior, são em pe-
quefolo . numero e quasi t~do.s )á de idade. avançada, com la rga prática 
profisswnal. _Tornar-l_!'les vitahctas as provisões, que êles vinham reno-
vando de tres em tres anos, bem como ~azer independer do número de 
advogados. ~ormados. na com~~a respectiva o exercício da advocacia 
pelos provtswnados, e, sem duv1da, atender a uma aspiração justíssima 
sem nenhum detrimento para o serviço forense do Estado nem para ~ 
classe ~os advog~dos formados .. A esse prop sito, aliás, o claro e pe-
remptón.o ~ronuncmmento do Instttuto dos Advogados faria calar qual-
quer objeçao. 

I?as pretenções dos provisionados, entretanto, uma nãó poude ser 
atendtda, porque era rea~m~nte excessiva : a val idade das provisões para 
todo o Estado. Importana Isso, em última análise, em co1úerir aos· não 
form.ados verdadeiras cartas de bacharel . E tanto não seria razoavel, 
precisamente quando a classe dos advogados se oraaniza oficialmente 
em ~egime de disciplina, e quando a legislação min~ra se orientava n~ 
sentido de subordinar as provisões ~ severas restrições e reservas. 
. quanto á competência do Govêrno do Estado para regular a maté-

na, nao pode ser posta em dúvida. O decreto federal n. 20 . 784, de 14 
de dezembro de 1931 , que aprovou o Regulamento da Ordem dos Ad-
vog~do~ Brasileiros, .diSJ?Õe, no art. 22, § 3." : «Na primeira instância 
das JUstiças estaduats e facultada a advocacia aos provisionados, se-
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gundo a legislação local, depois de inscritos no quadro da Ordem". 
E, ao lado de quadro dos advogados, estabeleceu-se o quadro dos advo-
gado e solicitadores (art 14). Assim, é claro que o Regulamento, 
permitindo, dentro de certo limite, a advocacia aos provisionados, dei-
xou a concessão e a regulamentação das provisões á legislação es-
tadual , . · 

Atendendo a essas ponderações, V. Excia. submeteu o caso ao 
Conselho Consultivo, o qual, entretanto, entendeu que não devia ser 
mantido o decreto n. 10.388, <<pela consideração de que, tendo sido a 
matéria sobre a qual provê regulada por decreto posterior do Govêrno 
Provisório-o de n. 21.592, de 1.0 de junho do corrente ano,-a duplici-
dade de disposições, federais umas, estaduais outras, sobre o mesmo as-
sunto, pode gerar dúvidas, confusões ou conflitos que será conveniente 
evitar» (cAnais do Conselho Consultivo,, n. 8, agôsto de 1932, pags. 
790 e seguintes). 

Depois disso, não foi revogado o decreto estadual; mas ficou êle 
inváligo e inoperante, porque importava numa alteração DA CONSTI-
TUIÇAO mineira sem as formalidades necessárias. 

Acontece, porém, que o dec. 22.478, de 20 de fevereiro de 1933, 
consolidando os dispositivos regulamentares da Ordem dos Advogados, 

· do Brasil, dispoz no § 3. 0 do art. 22 : 
cNa primeira instância das justiças estaduais, é facultada a advoca-

cia aos provisionados segundo a legislação local, depois de inscri-
tos nos quadros da Ordem, . 

Assim, o regulamentCil federal, permitindo a advocacia aos provisio-
nados, condicionou-lhe o exercício á legislação local. Daí resultarem vá-
rias reclamações á Diretoria da Secção da Ordem dos Advogados dêste 
Estado, no sentido de ser cancelada a inscrição de muitos provisiona-
dos, porque essa inscrição foi feita com fundamento em decreto inope-
rante por defeito em sua elaboração. Reunida para tomar conhecimento 
das reclamações, a Diretoria da Ordem dos Advogados nesta Secção, da 
qual tenho a honra de fazer parte, aprovou o parecer a respeito emiti-
do pelo professor Lincoln Prates, o qual, depois de se pronunciar pela 
procedência legal do pedido de cancelamento das inscrições, assim 
concluiu: 

«Parece-me, porém, que ao cancelamento da inscrição dos 
provisionados, em pleno exercício da profissão, é de preferir-se 
uma providência legislativa do Estado, que, nos têrmos do dec. 
10.388, de 1932, lhes permita a advocacia, em cuja atividade 
se encontram. No meu entender, a Ordem dos Advogados, 
nesta Secção, bem andaria pleiteando perante o govêrno esta-
dual semelhante medida, com a urgência que o caso requer» 
(Vêr cMinas-Gerais», de 5 do corrente, pag. 14, secção Repar-
tições Federais). 

Diante do expôsto, para que se normalize fi situação dos proVIsio-
nados em Minas, venho pedir a V. Excia. que, em nome do govêrno do 
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Estado, .s~bmeta. o presente ~aso ao Conselho Consultivo para seu pa-
recer preVIa,_ submdo em seguida o processo ao Govêrno Provisório para 
ser obtida deste a exp_r~essa aprovação do de_c. n. 10 .388. E julgo opor-
tuno ob~ervar des_d~ }a que, para acautelar mteresses de terceiros o ato 
do Gove~no Provisono, aprovando o dec. n. 10.388 e autorizando as 
derrogaçoes que êle traz á Constituição Mineira, deverá envolver tam-
b~m a aprovação dos at<;>s. já praticados em virtude do referido decreto. 
E q~e, estando no exerciCIO da advocacia, de conformidade com os dis-
positivos do dec. 10.388, vários provisionados, seria conveniente ad 
cautelam, q~e as inscrições até ~ql!i feitas, convalescessem, para ' não 
traze_r . dano a~ partes que constitmram seu procuradores judiciais os 
provisiOnados Irregularmente inscritos. 

Juntando c<?pia do dec. 10.3 8, aproveito a oportunidade para apre-
sentar a V. Excia. os meus protestos de elevada estima e distinta consi-
deração.-Milton Campos, Advogado Geral do Estado. 

Decreto n. 10.388 

. Regula o exercicio da advocacia pelos advo-
Cia _P~los advogados provisionados, alterando dis-
posiçoes da lei n. 912, de 23 de setembro de 1925. 

_ O Pr~sidente do Estado de Minás-Gerais, usando de suas atribuT-
çoes legais, decreta : 

Art. 1. o E' permitida a advocacia, na fórma do decreto federal n. 
20.784, de 14 de dezembro de 1931, aos advogados provisionados. 

Art. 2. 0 As provisões até agora concedjdas, e que estavam sujeitas 
á renovação periodica, serão vitalicias. 

Art. 3.o O exercício ~a profiss_ão pelos advogados provisionados 
nas comarcas, para as quais lhes f01 concedida a provisão independerá 
do numero de advogados formados em atividade no Fôro respectivo . 

Parágrafo único -A transferencia dos advogados provisionados 
porém, só poderá ser concedida para comarca onde no momento d~ 
transferencia, não haja mais de 2 advogados formados além do Pro-
motor de Justiça. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 225 distribuida aos srs 

Lorêto de Abreu, Noronha Guarany e P. Matta Machado respectiva~ 
mente, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. ' 

Ordem do dia 

O Sr. Noronha G~ arany- N?io havendo mais nada a se 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima, a realizar-se 
sábado, 15 do corrente, esta ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE - A regimental. 
4 
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SEGUNDA PARTE- Discussão das peças que, devidamente rela-
tadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Conselho com a ne-
cessária antecedencia. 

Está encerrada a sessão. 

I35.a sessão ordinaria, aos 15 de julho de 1933 
PRESIDENTE-Sr. Noronha Guarany. 
SECRETA'RIO- Sr. Socrates Alvim. 

SUliAIUO- Ata-Expediente-Voto de congratulações-Discursos dos srs . No-
ronha Guarany, Annibal Gontijo e Socrates J\lyjm-Inversao da ordeJ? 
do dia-Parecer final número 203 (Serviços de eletricidade no mum-
cípio de Machado)-Segunda parte-Crédito para pagamento de dife-
rença de vencimentos á Fôrça ..Pública-~e~atório e p~r~cer do sr. Is-
rael Pinheiro-Conclusão-Fundo Rodov1áno-Relatono ,do sr. Werna 
Magalhães-Adiamento-Ordem do dia. 

A' hora regimental comparecem os srs. Noronha Guarany, Socra-
tes Alvim, Lorê'to de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Israel Pinhei-
ro, \Verna Magalhães e P. Matta Machado. 

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

, Expediente 
O Sr. Soerates Alvim traz ao conhecimento da Casa o se-

guinte expediente : 

Oficio 
Venda de te'rras devolutas 

(PEÇA N. 226) 

Secretaria da Agricultura, Indústria, Terras, Viação e Obras Públi-
cas.-lnspetoria de Concessões e Fiscalização de Contratos.-N. 749.·-
Belo~Horizonte, 12 de julho de 1933. 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Esta-
do de Minas-Gerais.-Os processos da relação inclusa se referem a ter-
ras que o Estado mediu com o intuito de vende-las em hasta pública. 

Vedando, entretanto, a letra c do art. 10 do decreto n. 20.348, de 
29/8/31, a venda de lotes cujas áreas ul~rapassem a 100 hectares •. s_em 
prévia autorização do Conselho_ Consultivo do Estad<;>. venho .so~ICitar 
dêsse Conselho aquela autorizaçao, antes de leva-los a hasta ~ub~tca. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a \:' ossa E~c~lencta e a 
seus dignos colegas, meus protestos de elevada estima e d1stmta consi-
deração.-Carlos LuH, Secretário da Agricultura. 

I 

1\ 

âTADo DE .MINAS-GERAIS 
------------------------~===-----------~~ 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DmETORIA. GERAL 

Inspetoria de Coneessões e Flseallzaçiio de Contrato• 

Relação dos terrenos devolutas a que se refere o oficio n 749, expedido 
ao Conselho Consultivo do Estado em 12 de JulhÓ de 1933 

Nomes dos ocupantes Lugar Distrito Município 

Joao da Silva ...... Marg. direita do 

J 
. Corg. do G .... . Indiana . ..... . Teofilo-Otoni 

oao Pereua ........ Cab. do Rio Poté Poté ·· 
João Carlos da Cu- · · · · · · · · · · a 

nha Peixoto .•••... Marg. D. do Rio 
. . Jequitinhonha .. São -João da 

F1rm1ano Alve.;; Tor- Vigia Jcq ·ti h h 
res . · ·: · · · ·: · · · · .. Ribeirão Rubim do · · · · · · · m n ° n a 

Felisberto Frandsco 
Sul .. ........... Rubim. . . . . . . . a 

ViJela . . . . . . . . . . . Carrego Grande .. Bom Jesus do 
Laur~ de Quadros Galho .... . . Caratinga 

Fana ........ . .... Cab. do Corg. Car- · · · · 
neiros .......... Fortaleza ... . Fortaleza .... . 

A'rea 
m2 

1.155. 000,00 
1. 738.500,00 

1.861.250,00 

4 . 624.750,00 

1. 924.750,00 

3.361.500,00 

_lnsJ?etoria d~ Concessõ~s _e Fiscalização de Contratos, 7 de Julho de 1933 _ 
VB~ntJamAllm Ferre1ra.-2. 0 Oflcml.-Visto, Washinton W. do Nascimento Chefe·-

lS o, fredo Lobo.-Inspetor. · · 

<? ?ficio, com a relação dos terrenos que o acompanha passa a 
constitUir u peça n. 226, distribuida aos srs. P. Matta Machad~. Socra-
tes Alvim e Annibal Gontijo, respectivamente relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Isenção de impostos sôbre o café consignado ao Departamento Na-

cional do Café 

(PEÇA N. 227) 

B HSe~retaria das Finanças do Estado de Minas Gerais.-N. 177.-
. onzonte, 15 de julho de 1933. 

Senhor Presidente. De acôrdo com o parágrafo único do art. 1 O do Decre-
to Federal n. 2~.348, d~ 29 de agôsto de 1931, tenho a honra de re-
meter. a V. Excia. pedmdo-lhe que o submeta á apreciação dêsse 
Egregw Cons~lho, o decreto n. 10.983, que o Govêrno do Estado bai-
xou a 11 de JUlho do corrente ano, concedendo a isenção de impos-
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tos e taxas sôbre a exportação do café consignado ao Departamento 
Nacional do Café. 

Tratando-se de matéria urgente, o Governo não solicitou prévia au-
diência dêsse Conselho, e usou da faculdade que lhe confere o pará-
grafo único do citado artigo 10 do decreto 20.348. 

Sirvo-me da oportunidade para apresenta r a V. Excia. os meus 
protestos de elevada estima e distinta consideração.-José B ernardi -
no Alves Jun·ior-Secretário das Finanças. 

A S. Excia. o Sr. Dr. Cincinato Gomes de Noronha Guarany, D. 
D. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 

Decreto ao qual se refere o oficio supra 
DECRETO N. 10.983 

Concede insenção de impostos e taxas sô-
bre exportação do café consignado· ao Departa-
mento Nacional ds Café. 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições 
que lhe conferem os decretos do Govêrno Provisorio da República n. 
19.398, de 11 de novembro de 1930 e n. 20.348, de 29 de agôsto de 
1931, êste em seu artigo 10, parágrafo único; 

Considerando que o Departamento Nacional do Café, de acôrdo 
com o disposto no artigo 4.0 de decreto do Gov- rno Provisório da Repú-
blica, n. 22.121, de 22 de novembro de 1932, na fórma do artigo 1.0 da 
Resolução n. 41, de 3 de junho do ano corrente, fixou em 30$000 o 
preço que pagará por sàca do café, que lhe deverá ser obrigatoria-
mente entregue pelos produtores na proporção de 40° I o da safra atual; 

Considerando que êsse café não se destina á exportação ou co-
mércio, mesmo dentro do pais e, ao contrário, é adquirido com o objeti-
vo de defender a sua cotação, estabelecendo o equilíbrio entre a oferta e 
a procura àêsse produto; 

Considerando que· o preço de 30$000 por saca, para aquisição do 
café daquela quota, não suporta o onus resultante de impostos e taxas, 
sem agravar o sacrificio imposto á lavoura, visto que és e on"lS, em vir-
tude da resolução do Departamento Nacional do Café, pesaria sôbre, 
o produtor mediante o desconto no ato do pagamento; 

Considerando que cumpre ao Govêrno amparar os interesses da La-
voura Caféeira, intimamente ligadados aos da economia do Estado, 
não exigindo dela tributos que não possa satisfazer, ou se tornariam vexa-
torios; 

Considerando as representações que a êsse respeito tem o Govêrno 
recebido da Lavoura e a urgência de uma medida que não impeça o des-
pacho do café da safra que já se vai escoando desde o dia 1.0 dêste 
mês, decreta: 

Art. 1.0 -E' concedida isenção do imposto de 7. 010 ad-volorem, 
sôbre taxa, taxa de viação e taxa-ouro, sôbre 40° I o do café de produ-
ção mineira, que fôr despachado para fora do Estado, com destino ao 
Departamento Nacional do Café. 
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Art. 2. 0 - A isenção a que se rdere o artigo precedente, não apro-
veitará ao café da quota de 40° I 0 , que vier a ser objeto de exportação 
para o exterior, ou de comércio fora deste Estado. 

Parágrafo único-- O Govêruo do Estado, para os efeitos do disposto 
neste artigo, exercerá por intermedio do Instituto Mineiro do Café, fisca-
lização sôbre a moviwentação do café da quota de 40° I o de produção 
mineira. 

Art. 3.0 -Aos que, por qualquer meio, burlarem ou tentarem burlar 
os dispositivos dêste decreto, serão aplicadas as penas cominadas no 
Regulamento de Exportação, aprovado pPlo decreto n. 6.420, de 12 de 
dezembro de 1923, na parte relativa a contrabandos e tentativas de 
contrabando. 

Art. 4. 0 - 0 Secretario de Estado das Finanças expedirá as instru-
ções que se fizerem necessarias á fiel execução deste decreto, que será 
imediatamente comunicado ao Conselho Consultivo e entrará em vigor 
na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

Palácio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori-
zonte, 11 de julho de 1933. 

OLEGARIO MACIEL. 
José Bernadino Alves Junior. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 227, distribuída aos srs. 

Socrates Alvim, Noronha Guarany e Lorêto de Abreu, respectivamente 
relator, 1.0 e 2.0 revi~ores. 

Votos de congratulações 
O S r. Noronha Guarany:-Consulto os srs. Conselheiros se 

estão de acôrdo em que seja lançado na ata de nossos trabalhos, de 
hoje, um voto de congratulações com o povo mineiro pela honrosa 
visita do Ministro da Marinha, almirante Protogenes Guimarães, que 
veiu ao nosso Estado com o objetivo de fazer com que seja elevada a 
monumento historico a velha e tradicional cidade de Ouro-Preto. 

Parece que essa é uma distinção conferida ao povo de Minas-Gerais, 
justificando-se, portanto, a minha proposta que submeto á consideração 
do Conselho (Muito bem! Muito bem! 

-Em discussão a proposta e não havendo quem se manifeste, é a 
mesma posta a votos e unanimemente aprovada. 

O Sr. Annlbal G o ntljo :-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o sr. Conselheiro 

Annibal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTUO:-Sr. Presidente, eu proporia que o 

Conselho apresentasse tambem as suas congratulações ao joven sr. dr. 
Octavio Penna, que acaba de ser investido das elevadas funções de 
Prefeito da nossa Capital, na ausencia do venerando e ilustre sr. dr. 
Luiz Penna, momentaneamente afastado, por motivo de molestia, daque-
le cargo, que tanto tem honrado e dignificado. (Apoiados gerais, Mui-
to bem I) 
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O SR. NORONHA GUARANY:-E eu acrescentaria, concordando 
inteiramente com v. excia., que não somente do voto de congratulações 
por mim proposto como do que ora é lembrado por v. excia., fossem 
feitas as devidas comunicações. 

-As propostas são unanimemente aprovadas. 
O Sr. Socrates Alvim:-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUANANY: - Tem a palavra o sr. Conselheiro 

Socrates Alvim. 
O SR. SOCRATES ALVIM: - Uma vez que o Conselho vai mani~ 

festar com inteira justiça seu jubilo e seu prazer pela ascenção ao alto 
posto de Prefeito da Capital do joven e illustre engenheiro dr. Octavio 
Penna, eu lembraria que, de par com esta manifestação, tambem levas· 
semos ao veneranõo dr. Luiz Penna nossos votos por que seja breve 
sua ausencia do cargo que deixa momentaneamente e que tanto tem 
honrado pela sua honestidade e alta capacidade de administrador. 

(Apoiados gerais. Mui to bem !) 
Do mesmo modo eu pediria que, aprovada a minha proposta, se faça 

a s. excia. a devida comunicação. 
(Submettida a votos a proposta, é unanimemente aprovada em am~ 

bas as suas partes.) 

Inversão da ordem do dia 
O Sr. Werna Magalhães requer a inversão da ordem do dia, 

no sentido de ser discutida, depois da peça n. 219, a de n. 20, que tra-
ta da criação do fundo rodoviario. 

O requerimento é aprovado . 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. P. Matta Machado:-Trago ao conhecimento do Con 

selho o seguinte parecer {lê): 

Parecer n. 203 
Serviço de eletricidade no muniflipio do Machado 

(PEÇA N. 180) 

O Conselho Consultivo, tomando conhecimento do processo em 
que o Prefeito do município de Machado pede autorização para rescin~ 
dir o contrato com a Companhia que fornece luz e fôrça áquele mnui~ 
cipio, considerando que a falta unica inculpada á referida Companhia é 
a de não obedecer a tabela legal para o pagamento dos seus servi~ 
ços, é de parecer que o Prefeito mande intimar, de acôrdo com a clau-
sula expressa do contrato, á referida Companhia para apresentar a ta~ 
bela dos preços por que está cobrando para ser a mesma examina-
da e aprovada pelo Conselho Consultivo e Prefeito, se estiver de acõr-
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do com o contrato; e só depois de verificar que a Empresa não proce-
de de acôrdo com as clausulas contratuais, deverá o Prefeito agir no 
sentido da rescisão do contrato e caducidade do privilegio. 

Nesta hipotese, tendo o processo de voltar a este Conselho, deve~ 
rá vir acompanhado de cópia da lei que autorizou a concessão do 
privilegio. 

S. S. do Conselho Consultivo, 13 de julno de 1933.-P. Mata Ma-
chado, relator. 

-0 parecer é aprovado, e, em seguida, assinado por todos os 
srs. conselheiros. 

-Devolva~se peça abompanhada, do relatório e parecer, ao sr. Se~ 
cretário do Interior. 

Segunda parte da ordem do dia 
Crédito pa1a pagamento d e dif erença de ven ci:nen tos á Fôrça 

Pública 
{PEÇA N. 219) 

O Sr. Noronha Guarany:--Conforme a inversão da ordem do 
dia, resolvida pela Casa, vai entrar em discussão a peça n. 219, sobre 
a abertura de um crédito especial de 1.526:450$000 para pagamento de 
diferença de vencimentos á Fôrça PúbHca durante o 2.0 semestre do 
corrente ano. 

E' relator da peça o sr. Conselheiro Israel Pinheiro, que tem a pa~ 
lavra. 

O Sr. Israel Pinbeiro:-E' êste o relatório sôbre a peça n. 
219 {lê): 

Relatàrio 
O sr. S~cretário do Interior em oficio n. 13.924 consulta o Conse-

lho sôbre a abertura de um crédito especial na importância de . . . .... . 
1.526:450$000 para pagamento da diferença de vencimentos a oficiais e 
praças da Fôrça Pública durante o segundo semestre do corrente ano, 
visto não ter sido essa despesa incluída no orçamento vigente. 

Acompanha esse ofi cio a solicitação do Chefe do E. M. ao sr. 
Secretário para a abertura do referido crédito e a informação do sr. 
Chefe da Secção da Secretaria sobre a distribuição do crédito pedido 
juntando um quadro demonstrativo. 

Passo o processo ao sr. Conselheiro Noronha Guarany, 1.0 re~ 
viso r. 

Belo-Horizonte, 11 de julho de 1933. -Israel Pinheiro, relator. 

Parecer 
O Sr. Israel Pinbeiro:-Sr. Presidente, o Conselho já está 

perfeitamente ao par da natureza do crédito a que se refere a peça n. 
219, crédito analizado e discutido quando do primeiro pedido para o 
(iemestre anterior. 
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Considerou-se este crédito sob dois pontos de vista, a saber: 
1 )-Bonificação; 
2)-Diferença de vencimentos. 
Quanto ao primeiro ponto- concluiu-se que B oni ficação somente 

pode ser concedida como medida transitaria, por serviços excepcio-
nais e fóra das atribuições normais. E ou e só dever· ser mantida 
enquanto perdurarem as razões que -determinaram a sua con-
cessão. 

Quanto ao segundo ponto ·-Aumento nos vencimentos- concluiu-
se que somente se poderia concordar em mant r permanente essa 
diferença como au mento de ordenado, desde que equitativamente ela 
pudesse ser extensiva a todo funcionalismo do Estado. Para se che-
gar a esta conclusão considerou-se detalhadamente as diversas tabelas 
de vencimentos do funcionalismo, provando-se que a Polícia é de to-
das as classes pagas pelos cofres estaduais, a m enos mal remunerada. 

Considerou-se também que a Polícia dentro do seu ponto de vista 
manifestado em uma exposição junto ao processo, tinha razão em plei-
tear êsse aumento de vencimentos, em vista dos ordenados das Polí-
cias Federa is, Paulista e Riograndense, que em nada lhes ão supe-
riores em merito e bravura (Apoiados gm·ais. Muito bem!) e que no 
entanto recebem ordenados um têrço superior aos vencimentos da Po-
lícia Mineira. 

Mas considerou-se, por outro lado, que o Estado, dentro de um 
ponto de vista mais geral, não poderia dar preferencia a uma só clas-
se mas deveria considerar todas elas, evitando exceções odiosas, em 
que evidentemente se traduziria essa concessão do aumento de venci-
mentos pedida. 

O Conselho assim esclareceu a questão por ocasião do primeiro 
pedido de crédito. 

Fui de parecer então que se concedesse o cretido pedido que foi 
aprovado pelo Conselho . 

Desta vez, no entanto, sr. Presidente, sou de parecer que o Con-
selho deve negar a autorização ao crédito pedido: 

1.0 )-Porque ela não se justifica mais como bon!.ficação. Aliás, a 
própria solicitação do sr. Comandante Geral não mais e refere á c bo-
nificação de campanha", mas á «diferença de vencimentos>; 

2.0
) Porque como «diferença de vencimentos » não é possível ao 

Estado, sem abrir uma exceção ()diosa, concedê-la exclusivamente á 
Policia. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Uma vez que haja aumento de 
vencimentos, todos os funcionários o merecem. (Apoiados gerais). 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-3.0 )-Porque as razões ocasionais que 
me levaram a opinar pela concessão no primeiro semestre, independen-
te dêsses argumentos, não mais existem, a saber: 

Tratava-se de aprovar um pagamento já fei to, pois o Go-
vêrno do Estado, devido á interrupção no funcionamento do 
Conselho, no comêço do corre:1te ano, não poude submeter o 
referido crédito á aprovação prévia do Conselho. 
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Tratava-se mais de uma «medida restritiva de favores que 
ha três anos vinham sendo concedidos sem interrupção, e co-
mo toda medida desta natureza é sempre preferível a uma de-
cisão inesperada, uma advertência prévia que permita um rea-
justamento sem desequilibrio. 

Foi o criterio adotado-aprovar-se o que já tinha sido pago, com a 
advertenciR, porém, da impossibilidade de continuar a ser feita a conces-
são. 

4.0 )-Finalmente, porque as promoções que o Govêrno acaba de 
conceder como .iusta recompensa a todos aqueles que mais se distin-
guiram nas várias campanhas, durante o período anormal que acaba-
mos de atravessar, ·representam justamente a transformação dessa bo-
nificação transitória que não mais se justificava e que vinha sendo con-
cedida a todos sem distinção, em um premio permanente áqueles que, 
pela sua dedicação e bravura, a êle fizeram jús. 

Voto, pois, pela recusa do crédito. 
(Muito beml lJluito bem!). 
O Sr. Noronha Guarany:- Na qualidade de 1.0 revisor, 

acompanho o voto do sr. conselheiro relator. E o sr. 2. 0 revisor? 
O SR. JULIO SOARES: - Eu igualmente. 
- Os demais srs. conselheiros e manifestam do mesmo modo, 

sendo, por isso, adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que se negue e abertura do crédito a 

que fctz referência a peça n. 219, pelos fundam entos constantes do 
voto do sr. relator. 

- O processo é devolvido ao relator para redigir o parecer final . 

Fundo Rodoviario 
(PEÇA N. 20) 

O Sr. Noronha Guarany: -Finalmente, vai entrar em discus-
são a peça n. 20. rela ivamente á cria<; 'i.o do «Fw1do Rodoviário • . 

Tem a palavra o sr. conselheiro Werna Magalhães, relator da peça . 
O Sr. Werna ~lagalbães:-Meu relatório é o seguinte (lê): 

Relatório 
O Govêino do Estado, considerando como uma necessidade eco-

nomica, social e politica , que o territorio do Esté'ldo seja dotado 
de um sistema de estradas de rodagem, e tabelecendo ligação 
entre os municípios com vantagens para a sociedade, comércio e in-
dustria, constituindo comunicações facei entre os centros populosos e 
com manifesto proveito para a ordem pública em casos de emergfincia, 
submete á apreciação do Conselho, um projeto p:_ra a criação de um 
Fundo Rodoviário, destinado a conservação, melhoramentos e subven-
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ções das estradas já existentes e, possivelmente, á construção de novas 
arterias, ampliando a rêde atual. 

J ustifica a instituição do fundo, alegando a deficiência das rendas 
do Estado, que mal podem cobrir outras obrigações de ordem social, 
resultando, em tais circunstâncias, consignações orçamentárias ínfimas 
que, não podem oferecer os recursos precisos para amparar o patrimo~ 
nio que representa o conjunto de estradas abertas ao público, cujo ca~ 
pital invertido se eleva á cifra de 167.570:122$000 em uma extensão de 
5.167 quilometros. 

Reconhece a responsabilidade que lhe cabe em manter em ordem, 
verdadeiros bens do Estado que lhe foram legados pelos governos an~ 
teriores, e sem outros meios viaveis para conseguir tal objectivo, pro~ 
cura novos recursos que possam atender si não ao aumento do sistema 
rodoviário, ao 1.1enos á sua indispensavel conservação. 

Pede a atenção do Conselho, para assunto de tão alta relevância e 
se propõe a aceitar qualquer modif1cação ao projéto que apresenta, no 
sentido de ficarem bem amparados interêsses capitais do Estado. 

O Fund Rodoviário Especial, é constituído, tendo em vista as se~ 
gnintes contribuições : 

Taxa rodoviária-Em cada conhecimento de arrecadação de irn~ 
postos ou qualquer outra contribuição, depósito, etc., será cobrada, sô~ 
bre o valor total do mesmo, a taxa de 1 °/0 com o mínimo de $100. 

Taxas d e testada-Ficam creadas as seguintes taxas sôbre o va-
lor dos terrenos em três faixas, sucessivas e paralelas ao eixo das es~ 
tradas de rodagem estaduais, com as larguras, respectivamente, de 4,2 
e 2 quilometros: 

l.a faixa de 0,4 °/0 • 

2.a faixa de 0,2 °/0 

3.a faixa de 0,1 °/ 0 • 

O caiculo dessa contribuição, será feito, tomando-se por base o lan~ 
çamento para o imposto territorial, com os mínimos, respectivamente de 
$100, $050 e $025 por hectare. 

No Regulamento do F. R. serão fixadas normas precisas para co~ 
brança desta taxa de modo a fazê-la recair, exclusivamente, sôbre os 
terrenos diretamente beneficiados pela estrada. 

Taxa d e licen ça-Fica criada a taxa de licença, de circulação 
para veículos automotores, de tração animal e de reboque que transita~ 
rem nas estradas de rodagum do Estado. 

Os veículos de outros Estados, que permanecerem até 8 dias em 
qualquer ponto do Estado e até 30 dias nas estâncias hidro-minerais, 
ficam isentos de taxa de circulação. 

Esses veículos, porém, como os do Estado, de municípios não ser-
vidos por estradas estaduais, poderão nelas transitar livremente, pagan-
do a metade das taxas da tabela. Esta tabela varia conforme a natu~ 
reza do veículo : 

Para os de tração animal de 40$000 a 64$000. 
Para os de tração mec:anica : 
Automoveis para passageiros de 65$000 a 250$000 . 

• 

. 
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Para os de carga de 78$000 a 480$000 (tratores). Na organização 
foi considerado o pêso do veículo, potência do motor e os fatores co 
desgate da superfície da estrada. Atendendo a ponderações do Auto~ 
movei Clube do Brasil e do Centro dos Chauffeurs de Belo~Horizonte, 
todos os itens da tabela foram reduzidos de 20 °/ o· 

Sôbre a arrecadação das taxas, o projeto estabelece o seguinte: 
A arrecadação será feita mediante acôrdo com a Secretaria das Fi-

nanças, pelas coletorias estaduais, escriturada separadamente em livros 
proprios, devendo a verba ser enviada diretamente, á Contadoria do 
Departamento de Viação ou depositada em banco por ela determinado, 
até o dia cinco de cada mês. 

A verba recolhida será depositada em banco de reconhecida ido~ 
neidade, mediante juros convencionádos, ficando em caixa, na Conta~ 
daria, apenas o numerário necessario para as despesas de pronto paga~ 
menta, feitas as demais por meio de cheques, que devem ser assigna~ 
dos pelo Superintendente do Departamento e pelo chefe da Contadoria 
do mesmo ou seus substitutos. 

A verba arrecadada, será despendida exclusivamente no serviço de 
estradas de rodagem e pontes, de acôrcto com orçamento anual, pre~ 
viamente organizada pelo Departamento de Viação e aprovádo pelo 
Secretário da Agricultura. 

Os coletores executarão os serviços, por conta do Departamento 
de Viação, em livros, conhecimentos e impressos por êste fornecidos , 
sem qualquer ligação com os trabalhos ordinários da coletoria. 

Este projeto, por deliberação do proprio Consêlho, foi submetido á 
apreciação de alguns técnicos especializados na matéria que se mani~ 
festaram. por meio de pareceres apensos ao processo. Em resumo a 
opinião dos mêsmos é a seguinte : 

Dr. Arthur Guimarães, diretor da E . de Engenharia: depois de en~ 
carecer a importância das estradas de Rodagem, julga necessário que 
para a realização de tais serviços haja no Orçamento do Estado, uma 
verba suficiénte que corresponda á despesa anualmente prevista pela 
Secretaria da Agricultura. Que a construção e conservação das estra:~ 
das não tem menos importância do que os serviços de saneamento e 
saúde pública, instrução e outros bem aquinhoados no orçamento. Não 
lhe parece descabido tentar~se uma taxação especial para ~xecu~ão de 
certa ordem de serviços, uma vez que o produto obtido nao seJa des~ 
viado para outras despesas mesmo de utilidade. Que o F. R. poderia 
ser criado, bastando que na Secretaria das Finanças, fosse feita em 
livros especiais a escrituração da receita e despesa. Constaria da verba 
destinada no orçamento e mais dos produtos dos diversos impostos 
especiais fixados em lei . 

Sôbre a taxa de testada, julga irrealisavel na maioria dos casos e 
propõe que seja independente da área atravessada pela estrada, sendo 
fixada por quilometro, diminuindo a taxa á proporção que crescer a 
extensão percorrida na mesma propriedade. Estabelece a taxa de 100$ 
com a redução de 20$000 por quilom~tro a mais e apresenta a seguin-
te tabela: 
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No 1.0 quilometro 100$000. 
No 2.0 quilometro 80$000. 
No 3.0 quilometro 60$000. 
No 4.0 quilometro 40$000. 
Do 5. 0 quilometro em diante 20$000. 
Para terras de pastagens e campos, redução de 50°10 • Diz que, 

como proprietário rural que é, receberia com ag rado este imposto, desde 
que fosse desti .:::do á conservação e construção de estradas. 

Sobre a taxa de licença, julga conveniente ser reduzida para au-
mentar a utilização da rodovia, achando justo que sejam abatidos os im-
postos da mesma natureza cobrados pelas municipalidades. 

Dr . B enedieto J. dos Santos, diretor de Viação e Obras Públicas 
do Estado: 

Condena, a especialização da receita, visada pelo projéto: a arreca-
dação das taxas por Contadoria Especial o que anarquisaria a Contabili-
dade Geral do Estado, que é da alçada exclusiva da Secretaria das 
Finanças. 

Julga impraticavel a taxa de testada proposta que considera exage-
rada, em diversos casos, injusta, incidindo desigualmente entre os bene-
ficiados pela mesma estrada . 

A respeito do imposto sôbre a gasolina, julga-o racional, mas não 
concorda com sua aplicação; é um produto já sujeito a outros tributos 
elevados. O mesmo acontece com referência á taxa de licença sôbre 
os automoveis. Depois de uma análise sôbre a materia do projéto, 
formúla varios exemplos mostrando os inconvenientes da taxa de tes-
tada; faz, em seguida, um estado sôbre o custo da construção e con-
servação do sistema rodoviario em trafego e chega á conclusão de que, se 
a Secretaria da Agricultura dispuzer de 600:000$000 por ano, aproxi-
madamente, poderá conservar com 3.000, as estradas existentes e cons-
truir, no m1nimo, 100 quilometros por ano com o restante, Não acon-
selha, entretanto, enquanto perdurar a crise financei ra, tratar-se da cons-
trução de novas vias, mas do aperfeiçoamento das existentes, de sua 
consolidação. Propõe, para constituir o F. R. o seguinte: 

1 )- Q e a taxa antiga de Viação que era de 2 o I o seja desincor-
porada de novo e destinada ás estradas de rodagem, exclusivamente, 
mas arrecadada pela Secretaria das Finanças. 

Essa taxa poderá render 2.000:000$000. 
2)-Que se suprima o desconto de 20 o I 0 sôbre o imposto territo-

rial que será então elevado a 0,72 °10 ou sejam 0,7°10 ad valorern. 
Calcula que, da supressão do desconto, deva resultar a quantia de 

3.867:441$180, para ser aplicada em estradas. Diz ser uma solução 
equitativa, de facil aplicação e que não virá criar taxas novas de im-
postos, que venham onerar mais o contribuinte. 

Com essa solução aplicar-se-ia, para o seu fim a taxa de viação e 
mais os 20 o I 0 qo imposto territorial ou mesmo 25 o I 0 (4.834:301$400), 
cuja majoração seria pequena. Lembra, se se quiser taxar especial-
mente as terras atravessadas pelas estradas, criar-se uma taxa adicio-
cional de 1 O a 20 ° f o sôbre o imposto territorial que a fazenda paga. 

.. 
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Supondo-se que apenas 25 ° f 0 das fazendas existentes no Estado, se-
jam servidas por estradas de rodagem, re ultará ainda uma verba de 
cerca de mil contos. 

Dr. Americo Gianetti, engenheiro construtor: 
Julga razoavel a criação do F. R., sendo francamente á favor da 

idéa. 
Condena a arrecadação das taxas pela Secretaria da Agricultura 

(Departamento de Viação). Sôbre a taxa de testada, pensa que, antes 
de ser adotada, se proceda a um lançamento, como experiência, para 
que se constate a sua exequibilidade, e, no caso de sobrevirem incon-
venientes em sua aplicação que seja adotada sob outra fórma de efei-
tos positivos. 

Dr. Pedro Rache, professor da Escola de Engenharia: 
Não desconhece e até proclama, a importância dos serviços de 

viação entre os demais serviços públicos mas pensa que, se a necessi-
dade da nova tributação não fosse oriunda de uma imperfeita distribui-
ção de verbas orçamentarias,. o que não lhe compete examinar, só po-
deria concluir pela impossibilidade de tal providência no momento 
atual. 

Dr. Soares de Mattos, superintendente do Departamento de Viação: 
Lamenta que a Comissão não tenha se reunido para desfazer du-

vidas que só poderiam ser aclaradas em debate; e que talvez fosse ne-
cessária a organização de um novo projéto . Diz que pareceres avulsos, 
abordando pontos diferentes da matéria, só podem tornar mais dHicil e 
muito mais trabalhosa a solução do problema . Como colaborador que 
foi do projéto e para esclarecer algumas duvidas, levantadas no Con-
selho, escrevera um livro cO Problema das Estradas de Rodagem • tra-
tando do projéto e que oferecera exemplares aos membros do Con-
selho. 

O dr.· Caetano Lop..;s , que fazia parte da Comissão, pelo fato de 
transferir su::t residência para o Rio de Janeiro, não teve oportunidade 
de se manifestar sôbre o projéto. 

Existe ainda o parecer do nosso eminente patrício dr. Lucio do~ 
Santos, parecer êste que consta dos Anais e já conhecido dos srs. con-
selheiros. 

Assim relatado, passo o processo ao 1.0 revisor, sr. conselheiro 
Matta Machado. 

25 de abril de 1933.- Werna Magallt ães, relator. 
Visto . Conforme . Passo ao sr. conselheiro Socrates Alvim, 2.0 re-

visor. 
30 de junho de 1933.-P. Matta Machado . 
Visto. Relatorio conforme. Os itens c, e, f, g, do artigo 2.0 da mi-

nuta do decreto, que crêa o cFundo Rodoviario ,. não importam na ins-
tituição de taxas novas, não são referidos - por desnecessários - no 
relato rio. 

Peço dia. 
B. H. , 1.0 de julho de 1933.-Socrates Alvim, 2.0 revisor. 
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Adiamento ca discussão 
O Sr. Werna Magalhães:-Sr. Presidente, tratando-se de Uf!l 

assunto importante e estando a hora já algum tanto adiantad~, requei-
ro a v. exc. se digne consultar a Casa se consente em que seJa admda 
a discussão da peça n. 20. 

• - E' aprovado o requerimento. 

Ordem do dia 
O Sr. Noronha Guarany:-Não havendo mais nada a se tra-

tar, designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE-A regimental, . . 
SEGUNDA PARTE-Discussão da peça n. 20 (Fundo rodovmno) e 

das materias que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á 
Secretaria do Conselho, com a antecedência regimental. 

- Está encerrada a sessão . 

136.a Sessão ordinaria aos 18 d~ Julho de 1933 
PRESIDENTE: - Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO:- Sr. Socrates Alvim. 

S1JMARIO: - Ata - Expediente - Parecer n. 204 (Crédito para pagamento de 
diferença de vencimentos á Fôrça Pública) - Segunda parte- Fundo 
Rodoviario - Parecer do sr. W erna Magalhães - Propostas dos srs . 
Annibal Gontijo e Lorêto de Abreu - Discursos e sugestões dos srs . 
p. Matta Machado, Socrates Alvim , Israel Pinhei ro e Lorêto de Abreu 
- Adiamento - Ordem do dia . 

A' hora regimental, acham-se pre.sentes os srs. !'Joronha .. Guarany, 
Socrates Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Anmbal GonbJO, Israel 
Pinheiro, Wema Magalhães e P. Matta Machado. 

-Abre-se a sessão. 

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

Expediente 
O Sr. Socrates .A.lvim traz ao conhecimento da Casa o se-

guinte expediente: 

Oficio 
A.bertu1·a d e crédito para construção de estradas e assistência aos 

flagelad os no norte de Minas 
(PEÇA N. 228) 

-Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas-Ge~ 
rais - N. 556- Belo-Horizonte, 15 de Julho de 1933. 
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Exmo. Sr. Dr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas. 

Com o fim especial de assistência a flagelados, foi, pelo decreto n.0 

10.378, de 6 de junho de 1932, aberto um crédito de 600:000$000, apro-
veitado e comprometido na construção de 398 quilometros de estradas 
na região Norte do Estado, quais as de Montes Claros-Salinas, Barro-
cão-Tremedal-Espinosa (divisas com a Baía), São Romão-Formosa e 
São-Francisco-BrasiHa, observados limites economicos previamente tra-
çados, inclusive obras de arte. 

Na exposição que ha pouco me foi apresentada, demonstra o de-
partamento a que está afeto este serviço que, para completar o plano 
colimado e atender a construção de obras de arte especiais, seria indis-
pensável a abertura do crédito complementar de 1.241:400$000, assim 
distribuídos: 

Estudos de 411,500 m. a ......••.••• 
Construção de 411,500m. a .. .... . ..... . 
A pagar sobre 98 kms. Oá co struidos) 
Obras de arte especiais ... ... ... ... .. . 

200$000 
2:000$000 
2:000$000 

82:300$000 
823:000$000 
180:000$COO 
156:200$000 

1 . 241 :500$000 

Atendendo porém, a que já estamos em princípios do 3.0 trimestre 
de 1933, acredito que para êsse exercício seja suficiênte o crédito de 
600:000j)OOO. 

Consultada a Secretaria das Finanças sobre a possibilidade da 
abertura daquele crédito extraordinario, S. Excia. o sr. Secretário das 
Finanças nos respondeu pelo oficio de que juntamos cópia. 

Estando a Secretaria da Agricultura plenamente convencida da ne-
cessidade inadiável da execução do plano de estradas de rodagem do 
Norte de Minas, necessidade que verifiquei pessoalmente durante a ins-
pecção que fiz aos serviços e ainda atendendo á urgênc!a em prestar 
assistência aos flagelados, que infelizmente ainda existem naquela região, 
como é notaria, venho pedir ao egregio Conselho Consultivo o seu 
pronunciamento a respeito e aproveito o ensejo para apresentar a V . 
Excia., os protestos da minha alta estima e distinta consideração. Car~ 
los Lu!!, Secretário da Agricultura. 

-E' este o oficio do Sr. Secretário das Finanças, ao qual faz refe~ 
rência o Sr. Secretário da Agricultura: 

Gabinete do Secretario das J inanças do Esiado de Minas~ 
Gerais. - Belo-Horizonte, 1 de julho de 1933. 

Sr. Secretario, 
Tenho a honra de remeter a V. Excia., o processo formado nesta 

Secretaria, em torno do oficio n.0 375, que me enviou, solicitando infor-
mações sobre a possibilidade da abertura do crédito de 600:000$000, por 
conta da quantia de 1.241:500$000, que julga necessaria á finalisação das 
obras autorizadas pelo decreto 10.378. 

Devo informar a V. Excia. que o Tesouro do Estado não dispõe de 
recursos para a abertura desse crédito. 
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Entretanto, tratando~se de despesas de natureza especial, destina~ 
das a socorro dos flagelados do Norte de Minas, mediante construção 
de obras públicas, onde o trabalho dos mesmos é aproveitado, é de 
crêr~se sejam elas de caratér urgente e inadiavel. Se o forem, estaremos 
talvez em situação de recorrer ao crédito extraordinario, para cobertura 
das despesas em questão, tais as circunstâncias que as de erminam e a 
gravidade do mal a debelar~se. . 

O exame do assunto, sob êsse aspéto, compete, porém, á Secretana 
dignamente dirigida por V. Excia., e apenas me cumpre informar que, s~~ 
gundo a no sa lei de Contabilidade I!o seu art. 1_9! "os créditos ex~raord1~ 
narios serão abertos em qualquer mPs do exerciciO, para ocorrer as des~ 
pesas em caso de calamidade pública, epidemia ou por medida de segu~ 
rança publica" . . . . 

Tenho a honra de reiterar-lhe os protestos de mmha particular esti-
ma e consideração. 

.Jo8é Bernardin o Alves Junior, Secretario das Finanças. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 228, distribuída_ aos srs. 

Julio Soares, Werna Magalhães e P . Marta Machado. respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
Abertura de crédito p ara pagamento de serviços executctdos pelo 

Depctrta;mento de Viação 

(PEÇA N. 229) 

Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 
-N. 557.- Belo~Horizonte, 15 de julho de 1933. 

Exmo. Sr. Dr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas~Gerais .-0 decreto n. 10.646, de 28 de dezembro de 1932, abriu 
o crédito suplementar de 2.754:001 _030, I?ara liquid_ação de despe~as 
com diversos serviços desta Secretana, CUJaS dotaçoes orçamentarms 
foram insuficiêntes. 

Esse crédito vigorou até 31 de janeiro ultim? e_. para pagamen~o 
dos serviços executados pelo Departamento de Vmçao, esta. Secreta na 
requisitou, por êle, apenas a importância de 2.052:828$600, ficando um 
saldo de 554:486$600 para pagamento de serviços daquele Daparta~ 
mento. 

Juntando uma cópia da informação que presto~ _a Secret_aria das 
Finanças sôbre a possibilidade da abertura de um credito especial desta 
ultima importância de 554:486$6?0, para pagamento dos ~eferidos ser-
viços, peço ao Conselho Consultivo se digne de se mamfestar a res-
peito. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. os protestos 
de minha alta estima e distinta consideração.-Carlos Lu~. Secretário 
da Agricultura. 
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-E' este o oficio do Sr. Secretario das Finanças, a que se refere 
o Sr. Secretário da Agricultura : 

Gabinete do Secretário das Finanças do Estado de Minas-Gerais. 
-Belo-Horizonte, 5 de julho de 1933. 

Senhor Secretário: - Remetendo a Vossa Excelencia o processo 
em que se estuda a possibilidade da abertura de um crédito especial 
de 554:486$600, por não ser possível o revigoramento do crédito su~ 
plementar do decreto n. 10.646, tenho a honra de comunicar a V . 
Excia. que, não tendo essa Secretaria se utilizado da totalidade do 
crédito aberto pelo aludido decreto, o Tesouro reservou recursos para 
as despesas que não puderam ser pagas no exNcicio passado, e que 
foram feitas por conta do mencionado crédito suplementar. 

Esta Secretaria não tem, pois, nada a opôr a abertura dêste crédito 
especial de 554:486$600. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar-lhe os protestos de minha 
particular estima e consideração.- Jo é Berna'rdino A lves Junior , 
Secretário das Finanças. 

A Sua Excelencia o Senhor Doutor Carlos Luz, muito digno Secre~ 
tário da Agricultura. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 229, distribuída aos srs. 
Annibal Gontijo, Lorêto de Abreu e Socrates Alvim, respectivam eLite, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. Israel Pinheiro :- Trago ao conhecimento da Casa o 

seguinte parecer (lê) : 

Parecer n. 204 
Aber tu,1·a de crédito para pagamento de difm•ença de vencimert-

tos á Fôrç ~ Pública 

(PEÇA N. 219) · 

O Conselho Consultivo de Minas~Ge rais , a que foi presente a peça 
n. 219, sôbre a abertura do crédito de 1.526.000$000 para pagamento 
de diferença de vencimentos a oficiais e Praças da Fôrça Pública, opi~ 
nou no sentido de não ser aberto o referido crédito, considerando que: 

1.0 -Esse crédito não se justifica como bonificação; 
2.0 -Como «diferença de vencimentos " não é possivel ao Estado, 

sem abrir exceção, concedê~lo exclusivamente á Policia. 
Sala das Sessões, 18 de Julho de 1933.-lsrael Pinheiro, relator. 
-0 parecer é aprovado é, em seguida, assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes. 
-Devolva-se a peça, acompanhad do relatório e parecer, ao s r. 

Secretário do Interior. 
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Segunda parte da ordem do dia 
Fundo Rodoviario 

(PEÇA 20) 
O Sr. Noronha Guar~ny: - Da segunda parte da ordem do 

dia consta a discussão da peça n. 20, relativamente á criação do Fun-
do Rodoviario . 

Os srs. conselheiros já conhecem o relatório, de maneira que pas-
samos imediatamente á discussão. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro Werna Magalhães. 
O Sr. Werna Magalhães: - Sôbre a peça n. 20, que me cou-

be relatar, verificamos, pela exposição feita, que o Govêrno, reconhe-
cendo a utilidade dos serviços rodoviarios que se prendem a interAsses 
vitais do Estado, encontra dificuldade de meios para atender ao seu fi-
nanciamento, e procura, na falta de recursos orçamentários, a instituição 
de um fundo especial que venha fazer face ás despesas e, ao mesmo 
tempo, amparar um capital elevado, já invertido em trabalhos dessa na-
tureza. 

Tratando-se de um serviço público de importância e que tem ra-
zão de ser em um Estado de extenso territorio e onde se encontram re-
giões longínquas sem meios de comunicação, julgo que se justifica o 
pensamento do Govêrno e que a medida sugerida é necessária e opor-
tuna, devendo merecer o apôio do Conselho. 

A rêde que se projéta nã{) será sómente um favor de expansão 
economica, relacionando-se com outws princípios de ordem social, irá 
levar ás povoações do interior, a" vantagens de um relativo confôrto 
de que tanto precisam. Os fatos que observamos, mostram-nos o em-
penho do povo em se prevenir de meios de transportes. 

Notemos que, a cargo das municipalidades e tambem, pela inicia-
tiva particular, com sacrifí cios, mas sem o concurso do Estado, se con-
struíram 17.000 quilometrvs de estradas, quando a extensão quilometri-
ca das vias estaduais, incluindo trechos subvencionados, pouco excede 
de 5.000. E' bastante significativo e é um dos motivos que me faz ser 
favoravel ao prosseguimento das realizações rodoviarias, que, não po-
dendo ser feitas por alguma verba orçamentária, como seria mais na-
tural , que fiquem mesmo dependentes de um fundo especializado. 

Entendo, entretanto, que o Estado promova as construções de vias 
intermunicipais, colimando, tão sómente, a ligação das sedes dos muni-
cípios, estendendo a rede, á medida do possível, gradualmente, aos 
pontos extremos, aos limites norte, proporcionando a essas regiões o 
elemento capaz de desenvolvê-las, dando existencia dinâmica á sua 
produção. 

Vias de interêsse local, devem ficar a cargo das municipalidades e 
sob este criterio, penso que o sistema rodoviário corresponderá aos de-
sejos do povo mineiro, beneficiando a todos e concorrendo para seu 
bem estar. 

ESTADÕ DE MINAS~S 

Justificando o meu voto, passo a tratar do projeto, ocupando-me 
das taxas. 

TAXA RODOVIA'RIA: -Propõe o Govêrno a criação de uma taxa, 
incidindo na arrecadação geral e deixa de lado a taxa de viação, cria-
da exclusivamente para fins rodoviários, conforme a lei 661, de 1915; 
onde se lê: O produto da taxa referida será applicado no desenvolvi-
mento das estradas de rodagem, principalmente em auxílios ás cons-
truções das estradas para automoveis. 

Ora, a aplicação desta renda, da forma por que está sendo feita, leva-
da para a despesa geral, desvirtua o principio que a criou. Se é pen-
samento do Govêrno, a formação do F. R., a taxa de viação deve figu-
rar como seu primeiro elemento, devendo o produto passar para o fim 
especializado. Apenas tenho a acrescentar que, como fonte principai 
do receita rodoviária, de•re ser acrescida de 1 o I o e o valor mínimo de 
300 réis. 

Passo a tratar da cTaxa de Testada» : 
Não julgo desarrazoado qoe sejam taxados os terrenos marginais 8 

uma estrada, que, na maioria dos casos, se valorizam, sendo justa uma 
retribuição pelos beneficios resultantes. 

Como, porém, acontece que as fazendas não estejam todas de-
marcadas e as faixas previstas pelo projeto passam a pertencer a pro-
prietários diferentes, resultaria certa dificuldade em determinar-se as 
áreas sujeitas á taxa. 

A fórmula lembrada pelo dr . Guimarães, seria de facil aplicação. 
mas incide, sómente nos terrenos atravessados pela estrada e deixaria 
de lado os adjacentes, que também são beneficiados . 

Proponho, por me parecer simples e mais suave quanto ás contri-
buições, que se estabeleça a taxa de cbenefíciarnento rodoviário », inci-
dindo sôbre todas as propriedades do mesmo distrito municipal atraves-
sado pela estrarla, á razão de O, 1° I o e 0,05° I o· sobre o valor das mes-
mas propriedades rurais, respectivamente, para as que contiverem o eixo 
da estrada para as demais. 

O SR. LO RETO DE ABREU- E' um décimo ou cinco décimos? 
O SR. WERNA MAGALÃES - Um décimo para as propriedades 

que contiverem o eixo da estrada e meio para as outras. 
Os lançamentos serão práticos, não haverá medições, e taxa insigni-

ficante e limitada á área do distrito que é de se supor, seja toda bene-
ficiada em maior ou menor escala. Creio mais conveniente êste criterio 
que a elevação direta do imposto territorial, pois êste, fazendo parte da 
receita geral, não deve ser subdividido para fins especializados. 

Passo á terceira taxa de licença ou circztlaçao de veículos: 
E' aconselhada pelos economistas rodoviarios e tende a ser a princi-

pal fonte de recursos para os serviços dessa natureza, á proporção que 
o tráfego se tornar mais intenso. Apesar dos veículos - automotores 
se acharem sujeitos a outros tributos, não se deve suprimir esta contri-
buição pelo motivo exposto. A tabela do projeto sofreu a redução de 
20°10 sôbre a primitiva, organizada pela Secretaria da Agricultura, pen-
so que ainda é elevada, deve ser mais modica para que não sobreve-

• 
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nham entraves á intensificação do tráfego. A redução deve ser de 
50° f o e facultado o pagamento em prestações semestrais. 

A licença de um automóvel co um de pa sageiros passará a ser 
de 41$000 por ano, de um caminhão para 1 1/2 toneladas, de carga, 
49$000, para 3 toneladas, 95$000. Deve s r previsto na tabela o caso 
especial de transporte de uma máquina pe ada, de uma caldeira, um 
transformador, etc., que exija o aparelhamento de uma carrêta adrede 
preparada, convindo que seja permitida uma licença única, de trânsito, 
cujo valor deve ser fixado. 

Taxa de autom óveis:-0 Govêrno abriu mão da taxa sôbreven-
da de automóveis e seus accessórios,que faz parte do orçamento e ren-
de 600 contos. Julgo que deve ser desincorporada da receita geral e 
adicionada, como refôrço, ao Fundo Rodoviário. O produto das taxas 
consideradas, isto é, de Viação, Beneficiamento Rodoviário, Licença e de 
Automóveis, reunido ás dotações orçamentárias com que o Estado pos-
sa concorrer ás rendas extraordinárias de multas provenientes de · infra-
çõet:. do regulamento e aos auxilias do govêrno federal ou subvenção 
expressa na lei 12 .296, de 26 de março de 1918, formarão o Fundo 
Rodoviário. 

A arrecadação ficará a cargo da Secretaria das Finanças, á disposi-
ção da Secretaria da Agricultura, que fará as requi ições dentro do or-
çamento anual. Não se criará, portanto, a Contadoria Especial do pro-
jeto. A escrituração se fará em livros especiais e o produto arrecadado 
não deverá ser desviado para outros fins e, sim, rigorosamente aplicado 
nos serviços rodoviários. , 

Resta-me tratar do equilíbrio orçam ntário , desfalcado das parcelas 
relativas ás taxas de viação e de automóveis, cujo valor total é de 
2.600 contos. 

O Govêrno, em sua exposição de motivos, se refere a uma dotação 
de 1.000 contos para os trabalhos rodoviários, de modo que nos com-
pete, para que não sobrevenham embaraços á Administração do Estado, 
reintegrar a receita da diferença resultante, isto é, de 1.600 contos. Tem 
aqui cabimento a criação da taxa de 1 °/o sôbre o valor total dos conhe-
cimentos de arrecadação de impostos, que no projeto figura como taxa 
rodoviária, mas que, agora, deve ser considerada como um adicional á 
receita do Estado. Será uma pequena contribuição, exercida por todos, 
justa, atento o objetivo de contrabalançar o orçamento. Abrange todas 
as classes e sua arrecadação provavelmente cobrirá a diferença inte-
grando a receita. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Essa taxa é de 1 °/o 7 Não entendi 
bem. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-E' 1 o/ o e incide sôbre todos os 
conhecimentos de arrecadação. E' uma taxa que faz parte do projeto e 
que deve passar para a receita geral do Estado. 

O SR . NORONHA GUARANY:-Para o orçamento não ficar des-
falcado o relator lembra isso. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Então haverá duas taxas rodoviárias 7 
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O SR . NORONHA GUARANY:-Não. Essa taxa de Viação pas-
saria a constituir o Fundo Rodoviário, de modo que não haveria dois 
impostos . 

O SR. ANNIBALGONTIJO:-Não ha propósito do Governo de retirar 
essa taxa? 

O SR. W ERNA MAGALHÃES:-Não, a taxa de Viação incide sô-
bre todos os impostos : no territorial , no de indústrias e profissões, no de 
exportação e demais taxas em geral . . . 

O SR . LO RETO DE ABREU:- Já é existente. Estamos pagando. 
O SR. WERNA MAGALHAES . . e rende 2.000 contos por ano. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Se o projeto é igual ao que consta 

do livro do sr. Soares de Mattos, a fls. 91, êste fundo rodoviário será com-
posto da taxa rodoviária a que v. excel f> ncia faz refer~ncia, da taxa de-
testada, de matrícula de veículos e tributação de gasolina, já existentes ... 

O SR. WERNA MAGALHÃES :-Essa não existe ainda, o que exis-
te é a taxa sôbre venda de automoveís e acçéssórios. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Não é matrícula? 
O SR. WERNA MAGÃLHÃES :-Não é matrícula. 
O SR. LORETO DE ABREU :-No trabalho a que me referi se diz 

que a taxa de matrícula de veículos, automoveis e tributação da gaso-
lina será de acôrdo com o regulamento baixado com o decreto n. 9.840, 
de 26 de janeiro de 1931. 

. O SR. WERNA MAGALHÃES :-Esse decreto não entrou em exe-
cução. 

O SR. LO RETO DE ABREU :--Não sabia. 
O SR. WERNA MAGALHÃES :-São estas a:s considerações que ti-

nha a fazer, relativamente á peça em debate. 
(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. A.nnlbal Gontljo :-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY :-Tem a palavra o sr. conselheiro 

Annibal Gcmtijo. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Sr. Presidente, eu proporia que o 

projeto fosse enviado ao sr. Secretário da Agricultura afim de que sua 
excelência pudesse examiná-lo devidamente, refundindo-o mesmo em 
outros moldes mais consentâneos com as necessidades do momento e 
nô-lo devolvendo em seguida para o nosso pronunciamento definitivo. 
Porque precisamos ter em vista que o assunto sôbre ser compléxo, já 
se acha no seio do Conselho ha mais de um ano, tendo sido o proje-
to elaborado na administração de um outro Secretário, de modo que 
o atual titular da pasta da Agricultura não o conhece minuciosa-
mente. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Efetivamente já dois Secretários ocu-
param a pasta da Agricultura depois da apresentação do projeto e o 
Conselho Consultivo já se renovou. 

O SR. ANNIBAL GONTUO :-0 parecer do nobre relator consti-
tue sem dúvida uma peça admiravel.. 

O SR. WERNA MAGALHÃES :-Muito obrigado a vossa exce, 
lência. 
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O SR. ANNIBAL GONTIJO: - - ... de modo que, independentemen-
te de um estudo mais aprofundado do assunto no atual momento, eu 
proponho que seja o processo enviado ao sr . Secretário da Agricultu-
ra, devendo voltar ao Conselho depois de estudado convenientemente, 
para então emitirmos a respeito o nosso parecer definitivo. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Eu proporia tamb1~m. não em desa-
côrdo com o nobre conselheiro sr. Annibal Gontijo, que continuasse a 
discussão, aproveitando-se os elementos de estudos que provavelmen-
te terão sido feitos pelos srs. 1. 0 e 2. 0 revisores, que deverão ser des-
de já ouvidos sôbre a matéria. 

O SR. WERNA MAGALHÃES :-Perfeitamente. São sugestões 
que levaremos ao Govêrno. O assunto não ficará resolvido definitiva-
mente agora. O processo será enviado ao sr. Secretário da Agricultu-
ra com as nossas sugestões e sua excelência poderá nos apresentar 
depois um novo trabalho. (Apoiados. Muito bem!). 

Continua a discussão 
O Sr. P. Matta Machado :-Peço a palavra. 
O Sr. Noronha Guarauy :-Tem a palavra o sr. Conselheiro 

P. Matta Machado. 
O Sr. P. Matta Machado :-Sr. Presidente, justifico o meu 

voto pela seguinte forma : 

Preliminar 
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. 
Não pode com o pêso formidavel das glorias de Haia um povo 

que ainda não tem as regalias da mesa. 

SOBRE A MATE'RIA 
Sinto-me bem ao tratar do assunto porque, vão para vinte anos, 

apresentei ao Senado Mineiro um projeto de lei, criando a «Caixa para 
construção das estradas de rodagem ». Esse projeto foi arquivado, sorte 
mofina que coube aos seus irmãos, por mim apresentados, como o re-
ferente ao ensino gratuito da Agricultura racional e outros. A c Velha. 
era avara e fiel: só dispensava sorrisos e afagos aos governantes, por 
isso jamais com êles me vesti. 

Era o meu projeto embrião do que hoje se vai realizando e que 
nos cumpre melhorar e impulsionar, porque não ha maior serviço ás 
modestas populações do interior do que dar-lhes boas estradas. Como, 
porém, consegui-lo sem onerar as classes laboriosas que não suportam 
novos impostos 7 Penso que o problema se resolverá se pudermos en-
contrar dentro do orçamento ordinário do Estado uma verba suficiente 
ao imprecindivel serviço. 

E' minha convicção que nenhuma outra poderá melhor servir que 
a contribuição das Câmaras ao Estado, para auxílio á Instrução primá-
ria. E' tempo de tir&r esta das trevas e expô-la á luz solar. Aquelas 
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foram amontoadas no pensamento das Nações latinas pelo romantismo 
de Hugo, quando afirmou: . 

«Abrir escolas é fechar cadeias • . Fórmula infantil que os fatos 
bem cedo destruíram, levando um sociólogo compatrício do poeta a 
dizer, anos após : .. 

«A instrução primária fez o 2 de dezembro, a se_cu~dana fez a 
comuna, a superior fez a Prussia vencer», querendo md1car por esta 
a integral, isto é, a que prepara o indivi~uo para ~ função é que _se 
destina. na sociedade. Assim podemos afirmar, desafiando contestaçao: 
saber ler e escrever é bom quando aumenta a capacidade de trabalho, 
se desperta a vaidade é melhor não saber. 

O SR. NORONHA GUARANY:- O nobre Conselheiro, então, é 
contrário á difusão do ensino 7 

O SR. P. MATTA MACHADO.- O grande Alberto Torres, farol 
que brilhou solitário na longa noite republicana ... 

O SR. NORONA GUARANY:- Foi um grande pessimista. 
O SR. P. MATTA . MACHADO ... , afirmou, no seu livro de ouro, -

cA Organização Nacional •: cO analfabetismo, ou o si~_nples ensi~o, 
mais pernicioso que util, do alfabeto e das qu?tro operaçoes, a caren-
cia dos primeiros elementos da saúde e da Vlda ~oral. do senso, da 
iniciativa e da ambição, fazem do nosso povo um Imenso rebanho de 
corpos exangues e de almas desfalecidas • . 

Em outra parte, proclamou : . 
"Moral e intelectualmente, social e artisticamente somos um povo de 

copistas e imitadores, analfabetos não só das pri~e~ras letra~-.o q 
não é nosso maior mal e até em falta de outras condiçoes econorrucas e 
da educação popular, passa a ser um bem-corno do preparo mental 
para o raciocínio e para a ação. Na ciê~c.ia e nas letr~s, as g-r:and~s 
faculdades do espírito nacional são: a memo~m, a r<:produçao _e a Imagi-
nação retórica. A nossa inteligência tem ilustraçao mas nao tem cul-
tura•. . .. 

A instrução sem cultura não cria homet;ls de trabalho, nco~ de Im-
dativa e coragem, capazes de resolver por s1 o seu problema vltal , mas 
funcionários, bachareis, discursadores e doutores. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Em matéria de instrução pública, 
sou apologista da mais ampla divulgação do ensino. Só as~im po~ere
mos ter cultura. Alberto Torres se colocou num ponto de ~1sta e~Iden
ternente falo;o. Então êle desejava a cultura do povo, mas nao quena es-
colas 7 Ora, não pode haver cultura sem instrução. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Apoiado. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-A instruçãoprirnaria, sem a1icerce 

torna-se inutil para os cativos da e;_scravidão _ econ~mica. ou tange-os 
para as cidades, em busca dos empregos que nao. ~rus .ex1stem .. 

Nem só de pão vive o homem, mas o do espm~o so aproveita ao 
corpo nutrido e são. Antes de multiplicar escolas, CUJas portas se abrem 
como passaporte para o parasitism<;> .e. a esc:avidão: .. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-DIVIT]O rad1calmeme de v. exc. A ins-
• trução pública é a base de todo beneficio social. 
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O SR. P. MATTA MACHADO ... , o ganizemos o trabalho e refor-
memos a instrução. para que, ainda no dizer de Torres, ela não dê ape-
nas «Com o direito de pretender empregos publicas e caroos de eleição, 
um desprezo nauseoso pelo trabalho industrial e agricola e não leve os 
que, nas escolas primarias, foram iniciado nos encantos da vida urbana, 
a demandarem as cidades onde se oprimem e se atropelam ... 

O SR. NORONHA GUARANY:-Para os que moram nos campos 
existem as escolas rurais. 

O SR. MATTA MACHADO ... numa desanimada concorrencia por 
magros proventos proÍissionais, ou abarrotam os corredores das secreta-
rias e repartições, suplicando miseraveis empregos • . 

Eis a situação dolorosa que a instrução irracional perpetúa. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - A nossa instrução primaria é modelar. 
O SR. NORONHA GUARANY e outros srs. Conselheiros-

Apoiado. 
O SR. P. MATTA MACHADO:- Eis a situação dolorosa que a ins-

trução irracional perpetúa. Essa instrução não é um bem, é, ao contra-
rio, um mal que contamina todas as relações da vida social, porque 
destroe a personalidade, cerceia a autonomia individual, onera e depre-
cia o trabalho, deturpa ou inutiliza as melhores criações ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Essa visão de v. exc. não é objetiva. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Não é objetiva e não está de a-

côrdo com o pensamento moderno . 
O SR. MATTA MACHADO .. . , como, por exemplo, as rodovias que 

ela transforma em fator de despovoamento rural e em veiculo para o 
nosso monstruoso urbanismo. ' 

O SR. NORONHA GUARANY:-Discordo em absoluto de v. exc. 
As rodovias trazem a produção do campo para as cidades. 

O SR. P. MATTA l'.1ACHADO.-Monstruoso sim, porque, sendo êle 
íaí:o natural nos países densamente povoados, é fenomeno de decom-
posição na terra moça, ubere, vasta e vasia. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Isso é pessimismo. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Dêle é grandemente responsavel a 

nossa instrução aeria, palavrosa, vaidosa, parasitaria e má (não apoia-
d os gerais). 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-V. exc. quer, então, acabar com a ins-
trução pública? 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Urge reforma-la para que se torne 
um bem. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -· A nossa instrução primaria é modelar. 
O SR. NORONHA GUARANY:-E' perfeita. (Apoiados gerais). 
O SR. P. MATTA MACHADO:-A Escola de Aperfeiço menta é a 

semente; cultivemô-la com carinho e, afastando a venda que o roman-
cista colocou em nossos olhos, não aumentemos o proletariado intelec-
tual, multiplicando escolas ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Nunca será demais a difusão da ins~ 
trução publica. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Muito bem. • 
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O SR. P. MATTA MACHADO .. . , academias e Universidades, antes 
de prepararmos o terreno economico, onde as arvores bemditas possam 
crescer, florescer e frutificar. 

De acôrdo com as observações supra, opino para que o Egrégio 
Conselho repre ente ao Govêrno do Estado, lembrando-lhe a conveni-
ência de aplicar a contribuição dos municípios para a instrução primá-
ria ao desenvolvimento e a conservação das rodovia do Estado . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Opinando no sentido de ser desviada 
para outro fim uma verba destinada á instrução primária, conclue-se que 
v. excia. con idera um mal e a instrução. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Orçada, para o corrente exercício, 
em seis mil contos, fornecerá apreciavel recurso para o importante 
serviço. 

De outra forma, será difícil obtê-los. Sobrecarregadas de impostos, 
as classes laboriosas não suportam novos onu e delas não devemos 
exigir maiores contribuições. Entretanto, seria possível e ótimo seria 
obter ua livre colaboração na construção da estradas, me iante contribui-
ções pecuniárias ou de mat riais e de trabalhadores. 

O engenheiro chefe dos trabalhos deveria solicitar essa colabora-
ção, associando neles os mais diretamente beneficiados. 

Essa forma de contribuição voluntária, para um erviço de tão pal-
pitante interf> sse e imediata niilidade, será mais profícua do que a exi-
gencia de novas taxas de difícil avaliação, de onerosa e incerta arre-
cadação. 

E' êste o meu parecer. 
(Muito bem! /111 nito bem!) 
O Sr. Socrate s .A.Ivint:-Peço a palavra 
O SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Sr . Presidente, de bom grado concor-

daria eu com a sugestão do meu nobre colega sr. Annibal Gontijo, rela-
tivamente á volta da peça n. 20 a Secretaria da Agricultura para que 
éla, debaixo da orientação do atual Secretario, sofresse uma completa 
transformação. Entretanto, de acôrdo com o pensamento que parece 
vencedor nesta Casa, pois que neste sentido já se manifestaram os srs. 
conselheiros P. Marta Machado, Lorêto de Abreu, Israel Pinheiro e Wer-
na Magalhães, achei que nenhum incon eniente haveria em apresentar-
mos sugestões que fossem levadas ao conhecimento e ao estudo do atual 
Secretario da Agricultura. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-São dois trabalhos. Um, o de darmos 
sugestões agora; outro, o de estudarmos novamente o assunto quando 
êle voltar a esta Casa. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Mas as nossas sugestões podem au-
xiliar muito o Govêrno. 

O SR. SOCRATES AL VIM:-Sr. Presidente, depois que a esta Casa 
veiu a peça n. 20, pas aram já dois Secretarias pela Secretaria da 
Agricultura, o Con elho foi renovado e varias técnicos foram ouvidos a 
respeito do mesmo assunto. 

Ora, assi m sendo, devemos prever que o projeto do Fundo Rodo-
viario, terá de ser de todo remodelado. E, se assim é não me parece in-
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conveniente fornecermos sugestões para que o atual Secretário da Agri-
cultur~ faça uma completa revisão do projeto e, depois desse trabalho, 
volte ele novamente para ser por nós examinado e modificado de acôr-
do _com as ideias vencedoras no seio do Conselho, possivelmente influ-
enciadas por _elementos novos trazidos pelas observações pessoais do 
atual Secretano e do proprio superintendente do Serviço de Viação, dr. 
Matos. · 

_O SR. LORI~TO DE ABREU:-Que expôs a sua opinião no livro que 
publicou a respeito. 

O SR. NORONHA GUARANY:-E os debates aqui travados servi-
rão bastante para elucidar o assunto. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Assim sendo estou de acôrdo com a 
i~eia aqui v~nced~ra: cada_ um de nós que ~presente as suas suges-
toes, as quais serao ou nao aproveitadas na nova revisão que o pro-
cesso terá de sofrer. 

. Com esse. pensamento, vou apresentar as ideias que me foram su· 
gerrdas pela leitura que fiz do processo. 

Examinando a letra cb» do artigo 2.0 (não tenho muita certeza se 
se trata mesmo desse item, porque as notas que tomei, as esqueci em 
casa), verifiquei qut= êle cria a taxa de ... 

O SR. LORETO DE ABREU:-A taxa detestada . 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Então quero me referir a letra «a » ... 
O SR. LORETO DE ABREU- Então é sôbre a taxa rodovaria 

criada pôr um um projéto que o Govêrno manda ao Conselho. ' 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Tenho a impressão, sr. Presidente, de 

qu~ essa taxa da letra «a » est'á muito direita, mas entendo que ela fi· 
cana melh?r se lhe acrescentassemos a seguinte restrição. «Excetuando 
as taxas cnadas por este decreto e destinadas ao Fundo Rodoviário ". 
Como está, parece que a taxa recairá sobre todos os impostos criados 
e ã_té mesmo s~bre a taxa de Viação, que é proposito do sr. conse-
lheuo ~elator seJa incluída no Fundo Rodoviário; aliás, com razão, a 
meu ver. Isso seria criar-se taxa sobre taxa. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Mas é que se trata de uma contri· 
buição especial. 

. _O SR. ~OC!U-TES ALVIM:-Mas se uma das taxas criadas pelo 
projeto recair sobre outras pôr êle mesmo criadas, isso equivaleria, 
como disse, á criação de uma taxa sobre outra. 

O SR. LORETO DE ABREU: - O contribuinte do imposto de testa· 
da tem ~?esmo de pagar uma tãXa especial. Desde que seja beneficiado, 
paga, alem desse imposto, mais uma taxá geral. A contribuição lembra-
da pelo dr. Guimarães é causa muito simples e pratica. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Tenho sobre o assunto restrições a 
fazer. 

O SR. NORONHA GUARANY:-E nós ouvimos com prazer as res-
trições de v. exc. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Como disse, a taxa lembrada pelo 
dr. Guimarães é de extraordinaria facilidade para o lançamento. Bastava 
ur~a corrida de automovel para se fazer o lançamento em uma hora. 
Nao conheço o assunto, mas estou informado por pessôas que possúem 
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automoveis, que êsse veículo ao mesmo tempo que anda vae marcando 
a distancia. Ora, se assim é, está ai feito o lançamento. 

O SR. SOCRATES ALVIM-Como ouvimos da brilhante exposição 
do sr. relator, s. exc. propõe que a taxa de 2°/0 , sôbre todos os impos-
tos, passe a pertencer ao fundo Rodoviário. 

O SR. LORETO DE ABREU-1°/0 • 

O SR. SOCRATES ALVIM-Não; 2°/0 sôbre todos os impostos e 
taxas. 

Assim sendo, teríamos uma taxa adicional de 2° f 0 e mais uma 
~axa ~ambem adicional de 1° f 0 , que iria recair sôbre os 2° f 0 adicionais 
já existentes e sôbre as outras taxas criadas pelo projéto em debate. 

Ora, isso não me parece justo. Eis a razão porque entendo que 
se deve acrescentar a seguinte restrição na letra «a »: 

«Excetuando-se as taxas criadas por este decreto e aplicadas em 
estradas de rodagem e pontes • . 

Passando a letra cb• , que se refere a taxa de testada, acho que 
ela não pode ser proporcionada á extensão das estradas através das 
fazendas. 

Assim entendo, porque sei que é conveniente ao fazendeiro tocar 
a estrada geral em sua fazenda; ao passo que, se ao invés disso, a 
estrada atravessa em grande extensão sua propriedade, constitue então 
um onus para êle, que terá prejuízo e não vantagem. 

O SR. LORETO DE ABREU-Pode ser de grande beneficio; não 
valorisa o terreno? 

O SR. SOGRA TES AL VIM;-V alorisa sím, mas chegando, tocan-
do apenas na fazenda. Mas, toda vez que a estrada atravessa o terre-
no em maior extensão, traz prejuízos ao fazendeiro, pois certos viajan-
tes danificam os tapumes e a lavoura, lançam fogo aos pastos, o gado 
que transita pelas estradas públicas pode disseminar as molestias, con-
taminando o rebanho local. Ao passo que a estrada tocando apenas 
no terreno, só traz vantagens. Mesmo que passe a alguns quilometros 
de distancia, já incentiva o fazendeiro a fazer o seu caminho até a es· 
trada geral. 

O SR. LO RETO DE ABREU:-Não há vantagens sem desvantagens . 
O SR. P. MATT A MACHADO:-Isso é do mundo, 
O SR. LORETO DE ABREU:-E as vantagens aqui são muito su-

periores. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Isso é o que resta demonstrar. A 

vantagem maxima para o fazendeiro é que a estrada toque apenas em 
sua fazenda; sem atravessá-la em maior extensão. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO;-lsso é impossível. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Não tem nada de impossível. Não 

quero dizer que si a estrada publica atravessar uma fazenda, não deve 
o proprietario contribuir com a taxa. Sei perfeitamente que as vanta· 
gens dele serão relativas. O qne quero dizer é que si a estrada atra-
vessar uma fazenda, o beneficio será menor, tendo-se em consideração 
as desvantagens e os malefícios que o fato trará ao fazendeiro. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Mas esses maleficios são muito me-
nores do que os beneficios produzidos pela estrada. 
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O SR. SOCRATES AL VIM:-, maior beneficio está em que o fa· 
zendeiro disponha de comunicações. Servida a fazenda pela estrada, 
isto é, desde que esta nela apenas toque, o fazendeiro tem mais van-
tagens. 

O SR. LO RETO DE ABREU:-Como é que os engenheiros hão de 
projetar uma estrada de rodagem atendendo ás conveniencias particula-
res de um fazendeiro? 

O SR. S~CRATES ALVIM:-Isso é outra cousa Não quero dizer 
que as estradas não possam atravessar as terras particulares. 

O que quero salientar é que o fazend iro, proprietario das terras assím 
percorridas, não deve contribuír com uma taxa proporcional á extensão 
da estrada atravéz de sua propriedade rural. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Ai estamos de acôrdo. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Acho que a taxa deve ser fixa e igual 

para todas as fazendas atingidas pela rodovia estadual. 
O SR. LORETO DE ABREU:-E as taxas pedidas são muito .ra-

zoaveis . 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Nem sempre. Acho justo que recai-

am sobre os fazendeiros cujas terras sejam beneficiadas pela estrada, 
mesmo que não atravessadas ou não atingidas diretamente por esta, 
contanto que de tais estradas se utilisern habitualmente. 

O SR . ISRAEL PINHEIRO:- Isso seria bom, mas seria complicado. 
O SR. SOCRAES AL VIM:-Acho simplissimo. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Acho mais razoavel a taxa lembrada 

pelo relator. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Essa, considero-a excessiva. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Acho difícil essa de contribuição di-

versa. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Entendo que as fazendas direta e 

imediatamente ligadas ás estradas devem pagar uma taxa rodoviaria 
modica, e aquelas que apenas se servem dessas estradas, encontran-
do-se mais ou menos afastadas delas, devem pagar uma taxa menor. O 
caso é facil, e simples de se resolver. Figuremos uma estrada que 
atravesse ou atinja determinada fazenda. Ai o seu proprietario ficará 
sujei to á taxa modica total. 

Si a estrada não é direta e imediatamente ligada á fazenda mas 
dela se serve esta habitualmente, em suas comunicações, neste caso o 
proprietário terá que pagar taxa menor que na hipótese anterior. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Isso é justo mas é complicado. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Qual a complicação que v . excia. 

acha? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Porque precisaríamos determinar 

quais as fazendas que e servem ou não da estrada. 
O SR. SOCRATES ALVIM: - Vejamos isso no nosso Estado. 
Temos, por exemplo, a estrada que liga Montes-Claros á Fortaleza. 

Todas as fazendas que e servirem habitualmente dessa estrada em suas 
comunicações e transportes, ficariam sujeitas á taxa rodoviária, de acôr-
do com o critério já expôsto. Isso daria ao orçamento renda talvez 
maior que a proposta pelo sr, relator. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Então eria uma taxa geral para todo 
o Estado? 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Não senhor. Não quero que os meus 
colegas aceitem o meu ponto de vista Meu fim é deixar consignado 
que acho exagerada a taxa proposta pelo relator. 

O SR. LORÊTO DE ABREU:- Quanto ao valor? 
O SR. SOCRA TES AL VIM:- Acho que a criação da taxa sôbre o 

valor da propriedade não é razoavel. Preferível seria a criação de taxas 
adicionais e módicas, recaindo sôbre o imposto territorial. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : -- E' a mesma co usa. 
O SR. WERNA MAGALHÃES :-A fazenda com o valor de . . _ 

100:000$000 vai pagar um décimo por cento. E' razoavel. 
O SR. SOCRA TES AL VIM:- E' uma taxa excessiva para o fazen-

deiro, já muito sobrecarregado _sle tributos . 
O SR. WERNA MAGALHAES:- Aliás conversei com diversos fa-

zendeiros e todos êles esC o de acôrdo. 
O SR. SOCRATES ALVIM :- Basta pensar que o imposto terri-

torial é calcuiado na base de seis décimos por cem, e que com o acrés-
cimo proposto }JOr v. excia., teremos um décimo de aumento, cêrca de 
17 o I o de majoração. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:- Ma não se está aumentando o 
imposto territorial. 

O SR SOCRATES ALVIM:- Mas, si vamos criar a taxa de um 
décimo por cem sôbre os mesmos terrenos que o imposto territorial 
onera? ... 

O SR. WERNA MAGALHÃES:- Mas isso é só para as proprie-
dades que se servem da estrada; não é geral. 

O SR. SOCRATES AL VIM:- Mas serão atingidas também pro-
priedades não beneficiadas pela_ rodovias, o que não será justo. 

O SR.. WERNA MAGALHAES:- Não, porque ha municípios que 
têm apenas um distrito cortado pela estrada. Não é portanto o município 
todo . 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Acho que se deve reduzir a taxa 
proposta pelo nobre relator. Concordo, em princípio, que as fazendas 
devam contribuir para o Fundo Rodoviário, desde que beneficiadas 
pelas rodovias a se construirem. Mas contribuir sem ultrapas ar o limite 
norte americano, de 2,8 °10 do total do Fundo Rodoviário. 

Pela leitura que fiz do parecer do sr. Benedicto dos Santos, vi uma 
referência ao serviço rodoviário nos Estados-Unidos, de onde se verifica 
que a taxa imobiliária concorre para o Fundo Rodoviário naquele país 
com 2,8 ° I 0 do orçamento dês se fundo. Se nos Estados-Unidos a pro-
priedade imobiliária concorre com 2,8 ui o para o fundo destinado aos 
serviços rodoviários, não vejo motivo para exigirmos da nossa lavoura, 
que já paga imposto territorial elevado, imposto que ficou dobrado em 
virtude da desvalorização das fa~endas,-uma contribuição maior. 

O SR. WERNA MAGALHAES :- Eles lá têm a taxa de circulação. 
Lá a circulação é maior. 
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0 SR. SOCRATES ALVIM.-Não vamos creá-la ta
1

mbém aquFi? dA 
realidade é que a terra lá contribue com menos de 3° o para o un o 
Rodoviário. 

Ora, assim sendo, não devemos exigir mais de. nossas . terras por-
que sabemos que a vida na fazenda é dif~~ente da. VIda na Cidade .. O fa-
zendeiro vive insulado, não gosa os beneficios da cidade, onde a vida se 
basea no principio de cooperação. . 

Na cidade temos. agua, serviço de esgoto, luz ~. t_elefone, serviços 
feitos por grandes emprêsas gosando de favores o~ci~~· De modoA que 
cada proprietario contribue com uma pequena parte mdiyidual para ess~s 
preciosos beneficios, ao passo que o fazendeuo, ~e qmzer agua e e~go
to, deve fazer as respectivas instalações: se q~Iser telefo_ne, tera de 
construir a linha até aos povoados, gastando, nao raro, mats do que o 
valor primitivo da fazenda. 

Luta, portanto, com sérias dificuldad_es, não podendo jámais con-
tribuir uara as rodovias na mesma medida que o urbanista concorre 
pt~.ra as vias públicas da cidade. . . . 

Com êsses fundamentos e mais porque, sendo o. Imposto ternto_nal 
um tributo ad-ualorem, sua contribuição ficará ma]o_rada automa_tica-
mente, na hipótese dos rodovias valorizarem as _propnedade~ rurats ,-
com êsses fundamentos, acho que devemos reduzir as taxas ditas de te~
tada, que o sr. relator propõe, á metade ou á quarta parte dos refen-
dos valores . _ 

O SR. NORONHA GUARANY - Como tratamos de sugestoes, todas 
serão recebidas e remetidas ao _gçwêrno, oportu!lamente. 

O SR. WERNA MAGALHAES.-Eu propona q~e os pareceres da 
comissão dos técnicos fossem publicados todos na mtegra. 

O SR. NORONHA GUARANY.-Sê-lo-ão. Tambem as notas ta-
quigráficas serão enviadas ao govêrno. _ , o SR. SOCRATES ALVIM.-Por fim, tenho aindaoutra sugestao. E 
para que se acrescente no projeto um artigo propondo. que ~ ~o
vêrno mande dividir o território do Estado em 6 ou 7 CJrc~nscnçoes 
ou zonas rodoviarias, dividindo-se, tambem, o total do rendimento do 
Fundo Rodoviário em 6 ou 7 partes e aplicando-se em cada uma destas 
zonas a sexta ou setima parte do dito Fundo. . . 

Isto viria distribuir beneficios a todo o Estado, bene~c~ando a. to-
das as zonas com igualdade, porque sabemos que as ma1s carecidas 
são ás vezes menos beneficiadas . 

O SR . LORETO DE ABREU.-Acho a ideia muito razoavel porque 
nenhuma zona teria que se queixar. . 

0 SR. SOCRATES ALVIM-Perfeitament~,e cada_ v~z.que mais es-
tradas se construíssem em uma zona, mais contnbuma ela para o 
Fundo Rodoviário. 

São estas, sr. Presidente, as considerações e sugestões que dese-
va apresentar á peça em debate. 

i::~ (Muito bem! Muito bem !) 
O Sr. Israel Pinheiro.-Peço a palavra. 
0 SR. NORONHA GUARANY.-Tem a palavra o sr. conselheiro 

Israel Pinheiro. 

• 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO.- Sr. Presidente, antes de entrar pro-
~riamente na discussão do assunto que faz objeto da peça n. 20, peço 
licença para fazer ligeira referAncia a alguns dos conceitos ha pouco 
emitidos pelo nobre conselheiro sr. P. Matta Machado, muito embora sua 
excelência mesmo houvesse já antecipadamente declarado estar conven-
cido de que tais conceitos não seriam esposados pela Casa. 

Sustentando o ponto de vista em que se colocou, sua excelencia 
cita cA Organização Nacionacial " de Alberto Torres, dando ás pala-
vras desse escritor uma interpretação que se me afigura talvez não 
muito legitima. E chegou á conclusão de que sabe1· lêr e esc1·ever é um 
bem só quando aumenta a capacidade d e t?Ytbalho. 

O SR. P. MATTA MACHADO- Se saber ler escrever aumenta os 
parasitas e escravos, é evidentemente um mal. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -E' possível aumentar a capacidade 
de trabalho sem saber lêr escrever ? 

O SR. SOCRA TES AL VIM- Só muito restritamente será isso pos-sível. , 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :- Não será possível conseguir de um 

analfabeto o aumento de capacidade · de trabalho. 
O SR. P. MATTA MACHADO - A má instrução destróe totalmen-

te a capacidade de trabalho, criando parasitas e escravos. A bôa ins-
trução aumenta essa capacidade. Nem vale a pena estarmos discutin-
do isso. Estamos chovendo no molhado. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Concordo com s. exc. quando declara 
que a bõa instrução aumenta a capacidade de trabalho, mas não se po-
derá aumentar a capacidede de trabalho sem saber lêr e escrever. Por-
tanto, saber lêr e escrever é a base, é fundamento de todo beneficio 
social. O que Alberto Torres sustl':nta é que a instrução deve ser 
bem organizada e bem orientada, o qu~ quer dizer que ha bõa ~ má 
instrução, porém, esta é sempre o alicerce, a condição ini ia!.. . 

O SR. P. !ViATTA MACHADO- Quando aumenta a capacidade 
de trabalho. Se leva para Haya, é melhor não saber. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - ... sem a qual nada poderá obter. 
Não se poderá organizar o trabalho sem instrução. E' preciso, portan-
to saber lêr e escrever. Ora, a nossa instrução primaria eu a con-
sidero ótima. O que talvez nos falte é a sequência, é o ensino pro-
fissional, porque temos quasi sempre uma tendéncia natural ao ensi-
no superior: temos quasi sempre o desejo de ser doutores. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Penso como Afonso Celso; nun-
ca é de mais um bacharel. 

SR. ISRAEL PINHEIRO:- Demais ele não é. Poderá talvez so-
brar ... 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Quem pensa assim? 
O SR. NORONHA GUARANY. - O Conde de Afonso Celso. 
O SR. P. MATTA MACHADO: -Ah!... 
O SR. ISRAEL PINHETRO: - ... quando poderia ser aproveitado em 

outras atividades, se tivessemos devidamente desenvolvido entre nós 
o ensino profissional. 
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O SR. NORONHA GUARANY:- O ensino profissional constitue a 
maior vitoria de um país. 

O SR ISRAEL PINHEIRO:- De pleno acôrdo com v. exc. mas 
intelizmente o ensino profissional ainda é nulo no Brasil. Por essa de-
fici ência não é, entretanto, responsavel a instrução primária, para a qual 
nunca serão demasiadas as verbas consignadas nos orçamentos. 

Considero, por isso, grave erro desviar as verbas destinadas ao 
desenvolvimento da instrução primária para ir aplicá-las em estradas 
de rodagem. Se a estrada de rodagem é ótima, a intrução primár_ia,· 
repito, é o alicerce de todo beneficio social, e não se poderá preJu-
dicar o alicerce, retirando dêle materiais indispensáveis para ir aplicá-
los na superestrutura. 

O SR. P. MATTA MACHADO: -No Brasil, a escola primária só 
prepara para o emprego. Ora, emprego não é trabalho. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Não póde haver organização de tra-
balho sem a instrução pública, mas, como não temos organização de 
trabalho, v. exc. não quer instrução pública. E' um circulo vicioso. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Continúo com o meu pensamento. 
Certo de que quasi todo pensam o contrário, eu continúo a pensar 
cada vez mais como penso. . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Por isso mesmo eu quiz expôr tam-
bem meu ponto de vista, divergindo de v. exc. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Estamos a chover no molhado. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Passando agora a tratar propriamente 

do Fundo Rodoviario, vou apresentar ao Conselho as minhas sugestões 
sôbre o assunto. 

O SR . NORONHA GUARANY:-Nós as receberemos com o maior 
prazer. (Ap oiados gerais). 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 ilustrado relator propôs que a taxa 
incidisse sôbre as fazendas situadas ncs distritos cujos territorios fos-
sem atravessados por estradas de automoveis. 

O SR. LORETO DE ABREU:-A taxa de testada? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A taxa que substitue a de testada. To-

das as fazendas situadas em distritos atravessados por estradas de au-
tomoveis estariam sujeitas a essa taxa. 

O SR. SOCRA TES ALVIM:- Taxa i mobiliaria é que deveria cha-
mar-se. 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 ilustrado conselheiro, sr. Socrates 
Alvim, propôs que todas as fazendas que usufruíssem diréta ou indiré-
tamente dos beneficios da estrada de automoveis, ficariam sujeitas a 
essa taxa. E' uma proposta muito ampla. 

Eu tenho outra sugestão que mais se aproxima da lembrada pelo 
nobre relator. Penso que nem sempre constitue vantagem para deter-
minado distrito o fato de uma estrada de automoveis passar pelo seu 
territorio. Porque temos distritos de todos os formatos; alguns deles 
são verdadeiras faixas e sendo assim a estrada irá cortá-los apenas 
em ponto talvez afastado três, quatro e mais leguas de qualquer fa-
zenda, que não tirará o minimo proveito da mesma estrada, uma vez 

• 

.. 
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que as suas comunicações se façam por outro lado. Entretanto, essas 
fazendas estarão sujeitas ao pagamento da taxa, sem daí lhes advir a 
menor compensação. 

Eu poderia citar como exemplo o município de Caeté que se acha 
nessas condições. Ora, isso não é justo, de modo que eu proponho 
que sómente sejam sujeitas á taxa rodoviarla as fazendas situadas em 
distritos cujas sédes forem servidas por estrada de automoveis. 

A medida se justifica facilmente. Efetivamente, a vantagem para 
o proprietario de uma fazenda situada em territorio de distrito cuja sé-
de é servida pela estrada de automoveis é grande, porque é na séde 
do distrito que o comércio se exercerá mais intensamente e é aí que 
o fazendeiro irá comprar em condições mais vantajosas os generos de 
que necessita: o sal, o querozene, a farinha de trigo, etc., uma vez que 
a estrada irá tornar mais barato o custo de tais generos. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Mas nem sempre isso se verificará. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Poderão aparecer exceções, mas em 

pequeno número. 
O SR. SOCRA TES AL VIM:..!_Por isso mesmo é que seria mais con-

veniente que a taxa recaísse sôbre todos aquêles que se utilizassem da 
estrada. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Mas não é concreta essa formula e a 
lei deve ser sempre concreta em suas disposições. Quando não o é, 
póde mesmo chegar a ser injusta. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Mas desse modo se poderá até 
anular o imposto, que não será pago pelo fazendeiro se a estrada não 
passar pela séde do distrito. A passagem pelas sédes distritais alonga-
ria as distancias entre as sédes municipais. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Uma de duas: ou a estrada passará 
muito longe da sede de distrito, ou, se tiver de passar nas suas proxi-
midades, será forçada a modificar o seu traçado e passará na própria 
sede, porque entrarão desde logo em jôgo as influencias da politica dos 
chefes do mesmo distrito. E compreende-se isso. 

Se a estrada passar longe da sede não trará beneficio real ao distrito, 
· e isso pode dizê-lo o nosso distinto colega, sr. conselheiro Annibal 

Gontijo, que é comerciante e sabe perfeitamente que é da séde do 
distrito que se irradia todo o movimento comercial para os diversos pon-
tos do respectivo território. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO -Não há duvida . 
O SR. SOCRATES ALVIM- Isso é quando a séde politica coincide 

com a séde economica. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - Geralmente coincide. 
O SR. SOCRATES ALVIM -Muitas vezes a estrada de ferro está 

em outro ponto e é por ai que se fazem as comunicações. 
Acho que a taxa sômente se justifica quando o individuo se utiliza 

do bf:meficio que a motivou. Fóra_ disso, não. 
O SR. WERNA MAGALHAES - Quando a sede do distrito não 

fôr servida diretamente pela estrada, tratarão desde logo de construir um 
ramal para êsse fim. 

8 
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O SR ISRAEL PINHEIRO - Aliás , tudo quanto estamos apresen~ 
tando aqui são simples sugestões e ninguem poderá melhor julgar o as~ 
sunto que o chefe do Departamento de Est_radas, que dispõe de todos os 
elementos necessários para isso, como sejam plantas, mapas, etc. 

O SR. SOCRA TES AL VIM - Eu me reservo para melhor justificar 
o meu ponto de vista oportunamente. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Estou de acôrdo com o relator quan~ 
do entende que a arrecadação não deva ser feita pela Secretaria da 
Agricultura mas pela Secretaria das Finanças. . 

O SR. LO RETO DE ABREU - Isso está proposto no projeto, art. 
3

.o . 0 SR. SOCRATES ALVIM - Mas em carater transitório. 
O SR. LORETO DE ABREU - Desde que fôr julgado oportuno e 

conveniente, a Secretaria da Agricultura poder~. ~eter~inar que as taxas 
e demais rendas constitutivas do Fundo Rodovmno sejam, em todo ou 
em parte, arrecadadas pelo Departamento da Viaç~o - § 4.0

• • 

A orientação do Governo é mesmo essa, deseJando aproveit~r os 
coletores para evHar maiores gastos e para começar a execuçau do 
plano. d v· 

O SR. ANNIBAL GONTIJO - A meu ver. o Departamento e Ia~ 
ção deve ser autonomo. · 

O SR. ISRAEL PINHE.RO - Seria, efetivamente, muito bom, ~as 
não nos encontramos ainda nas condições administrativas necessanas 
para isso. . 

O SR. ANNIBAL GONTIJO - r Tão havendo autonomia, tudo de~ 
penderá de despacho do Secretári_o e de um_ complica~ o- aparelhament? 
burocrático, de modo que os i~te·ressados nao se senhrao mesmo am-
mados a solicitar talvez os simples reparos de uma ponte. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - A arrecadação deve ser feita pela 
Secretaria das Finanças. 

O SP. . LOr ETO DE ABREU - E pelos coletores . Aliás, é isso 
.... o d . t mesmo que declara o art . .:> . o prOJe.o. ~ 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Primeiramente se propos 9ue . a arre-
cadação seria feita pelas coletorias estaduais, devendo o . di!lheiro ser . 
enviado diretamente á Contadoria do Departamento de VIaçao .. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E' um departamento esse parctal~en~ 
te autonomo e prudentemente autonomo. Esse regime . de aut?n~~Ia e 
um regime sabio, incontestavelmente. ~em . a autonom~a ~o mdivtduo, 
sem a autonomia da famíl ia, sem a autonomia de _assoc1a~oes de ordem 
privada, sem a autonomia d~ departamentos pu.~hcos, digamos .de or-
gãos politicos a sociedade nao P?de a~ançar. E ]a temos entre nos pr~~ 
cedentes que bem traduzem a onentaçao do Governo atual nesse sentJ-
do. De fato, o governo concedeu uma relativa e . prudente autonomi~ 
á Rêde de Viação Ferrea Sul Mineira. Devemos I~so ao trabalho e a 
colaboração do nosso digno presidente, sr. con~elhe1ro ~oronha Guara~ 
ny, quando ocupava a pasta da Agricultura. _Tive . ocasJao. ~e I~r o re~ 
gu!amento respectivo, apresentando a s . excJa .. mmh~s fehcitaçoes por 
ter iniciado r. o Estado esse regime de autonomia, . regime que tem co~
tinuado até agora. Efetivamente, o Governo confenu tambem autonomia 

' 
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á Escola Superior de Agricultura e Veterinaria de Viçosa. Em entendi-
mento que tive com o respectivo diretor, sr. dr. Belo Lisboa, este me 
fez sciente das varias e incontestaveis vantagens que a pratica desse 
regime tem trazido áquela Escola. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-No caso de que nos ocupamos, trata-
se de centralização da contabilidade do Estado. O Estado é uma orga-
nização industrial como qualquer outra . 

O SR. LORETO DE ABREU:-Mas muito complexa: com uma bu· 
rocracia entorpecedora, á qual não poderá ficar subordinado o Depar-
tamento çle Estradas, cujo desenvolvimento devemos procurar fa~ 
vorecer. 

Q SR. ISRAEL PINHEIRO:-Sendo opinião geral do Conselho que 
a arrecadação deve ser feita pela Secretaria das Finanças e não pela da 
Agricultura, penso que haveria vantagem em se permitir que o Departa~ 
menta de Viação pudesse, no inicio do ano, dispôr da respectiva verba 
orçamentaria. Isso seria de grande vantagem, tanto mais quanto o pen· 
sarnento do Governo é continuar o sistema de construções que está 
sendo agora adotado, sistema de meia administração; quer dizer o em-
preiteiro é interessado na construção, tendo uma porcentagem nos lucros. 

Esse sistema tem dado muito bons resultados, mas é necessario 
que o Departamento de Viaçãq_ disponha de dinheiro no inicio do ano. 

O SR. WERNA MAGALHAES:-De acôrdo com o orçamento. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - .. . e que a quantia arrecadada não 

seja desviada para outros fins. 
Nessas CGndições, eu proporia que o Departamento da Viação ficas-

se autorizado a fazer uma operação de credito até o limite de 70 ° I o da 
verba que lhe fôr consignada no orçamento. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Eu proporia 50 °lo porque ficaria as~ 
sim dentro do semestre. 

O SR. ISRAEL PINHEIR0·-0 orçamento é calculado quasi que 
rigorosamente e estabelecer 50 °10 seria limitar muito . 

O SR. SOCRATES ALVIM - Como quer v. excia, quasi toda a ren· 
da será dispendida no primeiro semestre, com prejuizo do serviço de 
conserva das estradas no semestre seguinte . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A operação de credito é para que as 
quantias sejam sacadas a proporção das necessidades. Eu proponho, 
portanto, 70 o I 0 , não devendo o dinheiro ser desviado para outros fins. 
O Departamento de Viação ficará autorizado a fazer uma operação de 
crédito dessa natureza, de modo a poder dispôr, no começo do ano, de 
70 ° I 0 de seu orçamento para construção de estradas de automoveis. 

São estas, sr. Presidente, as considerações que tinha a fazer a res-
peito do assunto ora em debate. (Muito bern ! ~Muito bern !) 

O Sr. Lorê to de Abreu: - Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY: - Tem a palavra o ilustre canse~ 

lheiro. 
O SR. LORETO DE ABREU: - Algumas palavras sôbre o rodo~ 

viarismo. 
São de um leigo; e merecem perdão dos entendidos. 
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A nós - Mineiros - a censura talvez justa de, logo no IniCIO da 
l.a republica, não termos compreendido e tangido mais fortemente, o 
rodoviarismo - o 1 . o dos probl~mas econômicos para o desenvolvi-
mento do nosso Estado. Sim:- o 1.0 lugar ao rodoviarismo. Está êle 
antes do saneamento, da instrução e do povoamento. Primeiro estradas 
para pôr élas caminharem e poderem penetrar e desbravar - o sa-
neador, o mestre e o imigrante. Dentre muitos êste caso eloquênte e 
confirmativo. Um d.os govêrnos do nosso Estado, atendendo solicitação 
insistente da política de um município mineiro, destacou um de seus 
agronomos, que, na ocasião, morava em minha companhia, para fun-
dar em uma de suas fazendas, um campo de demonstração da cultura 
do algodão. Na última estação da Central, toma o técnico o animal. 
Esbarra adiante, com um rio transbordante e sem ponte. Ven,;e dificil-
mente, a nado, a correnteza; perdendo a capa de borracha e arriscando 
a propria vida e a do sendeiro que lhe forneceram. Na fazenda, é hospe-
dado em um quarto sôbre chiqueiro de capados! 

Não poude dormir, assaltado, toda a noite, pelas pulgas, pelos per-
cevejos e pelo mau cheiro emanádo da pocilga desasseada, fóco 
ameaçador de uma infecção. Antes de prosseguir, ou melhor antes ·de 
começar, regressa a esta Capital. Expõe ao mesmo govêrno a lamen-
tável historia. E o Govêrno deu razão ao mestre: sem estrada e sem 
saneamento- impossível a tentativa dêsse ensino agrícola. Assim fra-
cassado em tal fazenda. Aplausos, pois, ao govêrno atual que, ainda em 
tempo, após a grande revolução e a implantação da 2.a republica. traz 
a este Conselho o elevado plano do "Fundo Rodoviario", em que conti-
núa a sabia orientação anterior ja praticada na autonomia párcial e pru-
dente dada á Rêde Via\ãO Ferrea Sul-Mineira e á Escola Agrícola de 
Viçosa; e, apenas prudentemente ensaia mais uma autonomia parcial de 
ordem t · cnica e financeira, sem a qual, compreendeu-o muito bem, não 
poderemos solucionar a magna politica-fer roviaria. 

Daí a critica e os aplausos dos técnicos que já são elementos com 
que contamos para o trabalho de colaboração que já estamos fazendo . 
Os retocues, as emendas, as mudanças que tenhamos de fazer na cons-
trução patriotica não destruirão a sua estrutura, o seu delineamento ge-
ral. Antes, rep resentarão a certeza de nossos aplausos, de nossa ade-
são ao mesmo plano, de nosso convencimento da necessidade premente, 
primacial, importantíssima que êle traduz. 

Senhores. Não demoremos mais a nossa libertação desta situação 
deprimente para nós - de retardatarios, confrontados com outros po-
vos, que, mais cêdo, acordaram para a política estradal. 

Aqui mesmo, na America-a Norte America, nação tão nova como 
o Brasil-arrecada e emprega só para estradas de rodagem cerca de 12 
milhões de contos - movimenta cerca de 30 milhões de veícu-
los, a maior parte automoveis; e devido, sem duvida, princi-
palmente, a sua maravilhosa organização ferroviaria e rodoviaria, 
apta ao transporte dos seus 150 milhões de habitantes no norte para o 
sul do leste· para o oéste e vice versa, elevou-se a uma tal potencia-
lidade que já nenhuma nação lhe disputa o bastão de guia superior; e 
todos sentimos que se poderá medir, não somente com potencias. mas 
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até como continentes. E' tão palpitante a necessidade de boas estradas de 
rodagem ~a~a o de~envolvi~ento do nosso Estado, que ninguem poderá 
nega-la.' smao por Impulsos Impatrioticos, ridículos, condenaveis. Com 
estas disp.osições •. um_ dos mais velhos e o menos competente, no caso, 
erg~ a mmha ammaçao aos competentes srs. Conselheiros, Relator e 
Revi~ores, en~arregados diretos de guias desta nossa cooperação ao 
Governo; e, amda, os nossos aplausos ao muito que já fizeram e vão 
fazer pelo acertado encaminhamento da reforma . 
~ . Creio, sr. Presidente, que não se poderá por em duvida a impor-

tância do problema que se refere á construção das nossas rodovias 
problema que eu consid~ro verdadeiramente capital para o nosso pro~ 
gresso e desenvolvimento. 

A Ora, um~ vez que o Go~erno apresente varias projectos precisos 
sobre a matena, penso que nao poderá haver embaraço de nossa parte 
para resolver o assunto que, aliás, não constitue novidade porquanto já 
foi resolvido pelo Estado de S. Paulo que estabeleceu a taxa de testada 
a que se referiram os srs. engenheiros e a taxa de circulaçao, constan-
tes do Dec. 4.216 de 1927, art. 119, a e b. E a tabela de São-Paulo 
quanto á taxa de valorização, como chamada lá a de testada é mais 
elevada do que esta. Quasi sempre mais do dobro do que a proposta 
pelo Govêrno de Minas. Entretanto, não devemos querer avançar em de-
masia. Minas precisa caminhar modestamente. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-De acôrdo com o ritmo normal do seu 
desenvolvimento economico. 

O SR. LORETO DE ABREU:-De acôrdo com o seu ritmo normal 
diz vossa excelencia muito bem. ' 

U~a vez que o plano está organizado, tendo o Govêrno partido 
do partlcu1ar para o geral; uma vez que já estão determinados os im-
po;stos que devem ser compreendidos nesse plano e estamos, assim 
com o nosso trabalho facilitado, penso que deveriam ser votados, cad~ 
um de per si, os diferentes artigos do projeto. Poderíamos deixar de lado 
o art. 2.0

, que trata dos impostos, e quanto aos demais faríamos as 
nossa sugestõse á medida que fossem os mesmos submetidos á discussão e 
votação. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Parece que o pensamento domi-
nante do Conselho é enviar o processo ao sr. Secretário da Agricultura 
com as sugestões hoje aqui propostas e explanadas conforme as notas 
taquigraficas que tambem lhe serão enviadas, afim de que sua excelen-
cia, examina_ndo o assunto, tome conhecimento dessas sugestões e por 
sua vez alvitre aquelas que se lhe afigurem necessráias, voltando em 
seguida o processo ao Conselho para o pronunciamento definitivo dêste. 
Seria, então, essa a ocasião oportuna para o requerimento de vossa 
excelencia. 

O SR. ANNIBAL GONTUO:-A meu ver, o processo deveria ser 
e~wiado .ao sr. Secretário. da Ag~icultura sem sugestão alguma, pe-
dmdo nos a sua excelenCia que no-lo devolvesse depois de novamente 

. organizado e refundido. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Mas as nossas sugestões poderão 
ser aproveitadas. 

O SR. LO RETO DE ABREU: - Confesso, sr. Presidente, que não 
acho complexos os projétos do Govêrno. Ao contrario disso: êles são 
simples, claros e precisos. O Govêrno está seguindo a trilha de outros 
povos mais adiantados. 

O SR. SOCRATES ALVIM: -O proprio sr. Secretário acha con-
veniênte uma revisão geral do projêto. 

O SR. NORONHA GUARANY : - O atual Secretário da Agricul-
tura não conhece esse projêto, que foi um dos primeiros apresentados 
ao anterior Conselho Consultivo. Basta dizer que êle tem o número 20. 
Vou, por isso, submeter á votação, em primeiro lugar, a proposta do 
sr. conselheiro Annibal Gontijo no sentido de ser enviado o processo ao Go-
vêrno afim de que seja por êste examinado. Aprovada que seja essa pro-
posta ficará, por isso mesmo, prejudicado o requerimento do sr. conse-
lheiro Lorêto de Abreu. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- O projêto será enviado ao Go-
vêrno? 

O SR. NORONHA GUARANY: -Será enviado ao Govêrno com 
as sugestões constantes das notas taquigraficas que ao mesmo deve-
rão acompanhar. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Mas vossa excelência ainda não 
ouviu a respeito do assunto o sr. conselheiro Julio Soares. Eu mesmo 
não fui ouvido. 

O SR. P. MATTA MACHADO: -Pela ordem, sr. Presidente. 
O SR. NORONHA GUARANY: - Tem a palavra pela ordem o sr. 

conselheiro P. Matta Machado. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Sr. Presidente, requeiro o encer-

ramento da discussão, por estar já esgôtada a hora. 
O SR. LORETO DE ABREU: - Concordo em que seja suspensa 

a discussão na sessão de hoje, dado o adiantado da hora, mas para 
prosseguir na sessão seguinte, e desde já requeiro que da ordem dos 
nossos trabalhos conste em primeiro lugar a discussão dos assuntos 
mais simples para se tratar depois das questões mais complexas. 

Ninguem mais tomando a palavra é aprovado o requerimento do 
sr. Lorêto de Abreu. 

Ordem do dia 
O Sr. Noronha Guarany -Estando esgotada a hora, designo 

para a próxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE- A regimental. 
SEGUNDA PARTE- Discussão das matérias que forem enviadas á 

Secretaria do Conselho, devidamente relatadas e revistas, com a necessá-
ria antecedencia, assim como da peça n. 20, relativamente á criação do 
Fundo Rodoviário. 

-Está encerrada a sessão. 

ESTADO DE MINAS-GERAIS 

137.a sessão ordlnaria, aos 22 de julho -de 1933 
PRESIDENTE- Sr. Socrates Alvim. 
SECRETA'RlO- Sr. Israel Pinheiro. 

901 

SU:\IAIUO : -Ata-Expediente-Comunicações-Retificação do sr. Lorêto de 
A_br«=:u-Se~unda Parte-:-~agamento de adicionais ao Major Tarjino 
R1beuo Menelles-Relatono e parecer do sr. Socrates Alvim-Con -
clusão-Pagamento de adicionais a João Alfredo Furst-Relatório e 
parecer do sr. Annibal Gontijo-Conclusão- Doação de u'lla usina 
hidro·e!étrica á municipalidade de Baependi-Re~ató rio e parecer do 
sr. Loreto de Abreu-Conclusão-Pagamento de adicionais a D. Zilda 
Gama-Adiamento -Abertura de crédito para paaament de diversos 
credores do Estado-Adiamento ·Isenção de impostos sõbre a expor-
t~ção do café consignado ao Departamento Nacional do Café-Relató-
no e parecer do sr . Socrates Alvim-Proposta do sr. Annibal Gontijo 
-Conclusão-Fundo Rodoviá rio-Amamento Volta ao expediente-
Parecer n. 205 (Doaçao de uma usina hidro-elétrica á Municipalidade 
de Baependi)-Ordem do dia . 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, Israel Pi-
nheiro, Loreto de Abreu, P. Matta Machado, Annibal Gontijo e Julio 
Soares. 

!'Jão se achando pr~sente o sr. Noronha Guarany, assume a presi -
dencia o sr. Socrates AIVlm, que declara aberta a sessão e convida para 
secretaria-la o sr. Israel Pinheiro. 

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

Expediente 
O Sr. Israel Pinheiro traz ao conhecimento do Conselho o 

seguinte expediente : 

Oficio 
Pagamento d e a d icionais a Olimpio Duarte P ereira 

(PEÇA N. 230) 
-Secretária da Educação e Saúde Pública n. 269. Belo-Horízonte , 

14 de junho de 1933. 
Sr. Presidente, remetenddo a v . excia o processo junto, consulto-o 

sôbre a abertura dum crédito especial , no corrente exercício, para paga-
mento ao diretor do grupo escolar de Matéus Leme, m.0 de Pará de Mi-
nas, Olímpio Duarte Pereira, da quantia de 389$800 (trezentos e oitenta e 
nove mil e oitocentos réis) correspondente á gratificação addicional àe 
lOojO, de que tratam as leis estaduaes os. 375 de 1903, e 425 de 
1906 (arts. 256 e 1.0

, respectivamente). 
Aproveitando o ensejo, reitero a v. Excia. protestos de alta esti-

ma e distinta consideração. Noraldino Lima Secretário da Educação e 
Saúde Pública. 
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A' Sua Excelencia o Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Es~ 
tado de Minas~Geraes. 

Requerimento anexo ao oficio supra 
Ilmo. Exm. 0 Sr. Secretário da Educação e Saúde Pública. O abai ~ 

xo assinado, diretor do Grupo Escolar "Matéus~Leme" de Matéus Leme, 
município de Pará de Minas, vem, respeitosamente pedir a V. Excia. 
se digne de lhe mandar pagar os addcionais a que julga ter direito, 
de acôrdo com a lei 425, de 1906, visto contar mais de trinta (30) anos 
de serviços prestados ao Estado, conforme prova com o documento 
junto. 

Espera deferimento. 
Belo~Horizonte, 21 de junho de 1933. Olimpio Duarte Pereira. 
-0 processo passa a constituir a peça n.0 230, distribuída ao srs: 

P. Matta Machado, Annibal Gontijo e Lorêto de Abreu, respectiva~ 
mente, relator, 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
.Abertura de crédito para pagamento do teN'eno destinádo ao cam~ 

po de auiação 

(PEÇA N. 218) 

Secretária do Interior de Minas~Geraes AM/60 em 21 de junho de 
1933. 

Senhor Presidente. No oficio n. 0 13.923 de 4 do corrente mês 
em que solicitei a audiência do Conselho Consultivo sôbre a abertura 
do crédito de 2.233:386$100, não me occorreu declarar que na parce~ 
la de 150:000$000 para pagamento do terreno destinado ao campo de 
aviação para o Servi co do Correio Aéreo Nacional, adquirido por .... 
109:375$200, estava incluída a importância de 40:080$600 com o pre~ 
paro do campo e indispensavel desapropriação de um 16te e um bar~ 
racão ali existentes. 

Fazendo~lhe esta comunicacão, cumpre~me ainda levar ao conhe~ 
cimento de V. Excia. que devido á emergência com que se processou a 
aquisição do terreno, diante de insi st~ntes solicitaçõe_s por parte dos 
ministerios da Viação e da Guerra, de1xou~se de ouvu, em tempo, o 
Conselho Consultivo do Estado, com o intuito porém, de pedir sua 
aprovação para o ato •. o que ora faço. . 

Sirvo~me do enseJO para renovar a V. Excm. os protestos de real 
estima e distinta consideração. Gustavo Capanema, Secretário do Interior. 

A S. Excia. o Sr. Dr. Cincinato Noronha Guarany, P. do C. Cons. 
-Junte~se á peça n.0 218, dando~se conhecimento imediato do 

conteúdo deste oficio aos srs. 1.0 e 2.0 revisores, antes da peça ser 
S'\lbmetida a julgamento. 
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Oficio 
Prefeitura de Belo~Horizonte n.0 39~Belo~Horizonte, 14 de julho 

de 1933. 
Exmo. Sr. Dr. Noronha Guarany, M. D. Presidente do Conselho 

Consultivo. Tenho a honra de comunicar a V. Excia. que, por ato 
do Sr. Presidente do Estado fui nomeado para o cargo de Prefeito da 
Capital, durante a licença concedida ao Sr. Dr. Luiz Pena, tendo toma~ 
do posse e entrado em exercício nesta data. · 

Sirvo-me de ensejo para apresentar a v. Excia. protestos de esti-
ma e consideração. Octavio Penna, Prefeito. 

-Inteirado. Agradeça~se. 

Otrclo 
Prefeitura de Belo~Horizonte.-Belo Horizonte, 17 de julho de 1933· 
Exmo. Sr· Dr . Noronha Guarany.-D . D. Presidente do Conse-

lho Consultivo.-,Acuso o recebimento do oficio sob número 283, no 
qual V. Excia. comunica haver sido aprovádo, por êsse Egregio Con-
selho, um voto de cohgratulações por motivo de minha investidura no 
cargo de Prefeito da Capital. · 

Muito grato por essa gentileza, apresento a V. Excía. protestos de 
estima e consideração.-Octavio Penna.-Prefeito. 

-Inteirado. 

Requerimento 
-De Aminthas Cardoso Duarte, escrivão do crime da comarca do 

Pomba, solicitando aumento de vencimentos, ou consignação, no orça~ 
mento, de uma verba destinada ao expediente dos cartorios do serviço 
crime. 

-Dirija~se ao Govêrno do Estado. 

Telegrama 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo de Minas~Gerais. 
Belo~Horizonte.-Rio-1799-25-21~12,24. Agradeço e retribuo os 

votos de congratulações dêsse Conselho por motivo da elevação a Mo-
numento Nacional da historica cidade de Ouro~Preto.-Cordiais sauda-
ções.-Protogenes Guimarães.-Ministro da Marinha. 

-Inteirado. 

Comunicações 
O Sr. Soerates Alvim- comunica que o sr. Noronha Gua~ 

rany, por motivo de viagem, deixará de comparecer a algumas 
sessões. 

O Sr. Julio Soares -faz identica comunicação quanto ao não 
comparecimento do sr. Werna Magalhães á sessão de hoje. 

- O Conselho fica inteirado. 
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Retificação 
O Sr. Lorêto de Abreu: -Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM :-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. LORETO DE ABREU :-Sr. Presidente, forneceram-me este 

jornal (mostrando um exemplar do c Estado de Minas:.) no qual vem 
um comentário em torno da discussão aqui travada sobre a peça n. 20, 
referente a criação do Fundo Rodoviorio e que me atribue uma propos-
ta que não é minha. 

Diz o referido jornal (lê) 
cO sr. Lorêto de Abreu entende que o povo se acha 

por demais onerado de impostos, para que se lhe exija !"fla~s 
um sacrificio. E propõe que se extorne a verba de contnbm· 
ção dos municípios destinada ao ensino, passando-a para cons· 
trução e conservação de estradas ". 

Em vista do que acabo . de lê r tenho a declarar que a proposta a 
que me atribue o autor deste comentário n~o é min~a, co~o se pode 
verificar pela publicação integral que o •Mmas·GeraiS• tera de fazer 
da ata respectiva. 

Não será publicada essa ata? 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Será, sim senhor. 
O SR. LO RETO DE ABREU :-Por essa ocasião verão todos que 

houve engano da parte do jornal a que me referi. . 
Contra essa proposta fui e sou, embora tenha situado em tése o 

problema das estradas de rodagem antes do da instrução, do sane a· 
mento e do povoamento. 

Era o que tinha a dizer ' 
(Mui to bem! Muito bem!) 
O SR. SOCRATES ALVIM :-A retificação de vossa excelência 

será incluída em ata. 

Segunda parte da ordem do dia 
P aganento de adicion'l.is ao major Targino Ribeiro Meirelles 

(PEÇA N. 217) 

O Sr. Soerates .&lvim :-Da segunda parte da o.rdem do di.a cons· 
ta, em primeiro lugar, a discussão da peça n. 217, relah~~me':lte a ab~r
tura de um crédito especial de 1:553$328, para pagar ad1c1ona1s de 1 O I o 
ao major Targino Ribeiro Meirelles. 

Sou o relator e apresento sôbre a mesma peça o seguinte relató- · 
rio (lê): 

Relatorio 
No oficio de 4 do corrente, dirigido ao sr. Presidente do Consel~o 

Consultivo do Estado, solicita o sr. Secretário do Interior a necessária 
aquiescência do Conselho á abertura do crédito especial de rs. 1:553$328, 
destinado ao pagamento de adicionais de 10 o I o da lei n. 425, de 1906, 
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a qu~ tem direito o sr. major Targino Ribeiro Meirelles, da Fôrça Públi-
ca, VIsto contar mais de 30 anos de serviços prestados ao Estado. O 
processo acha-se devidamente instrujdo com a certidão de fls. 3, verso, 
que mostra cont ar o dito oficial da Fôrça Pública mais de 30 anos de 
serviços públicos prestados ao Estado. 

Consta do processo tarnbem a informação da Secretaria das Finan-
ças (fls. 7 e 8 ), opinando pela abertura do crédito necessário na im· 
portância mencionada. ' 

Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Annibal Gontijo, 1.0 

revisor . 
Belo-Horizonte, 10-VII-933.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 
O Sr. Soerates .A.lvlm : - Pela propria leitura do relatório, 

verifica-se que o meu voto é por que o Conselho conceda a autoriza-
ção solicitada, visto como do processo consta por certidão, que o pe-
ticionário conta mais de 30 anos de serviço. Por conseguinte, é legal o 
pedido: está de acôrdo coma lei n. 425, de 1906. 

E' êste o meu parecer. 
O SR. ANNillAL GONTUO:-Como 1. 0 revisor, estou de acôrdo 

com v. excia. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-E o sr. 2. 0 revisor? 
O SR. LORETO DE ABREU:-Eu, igualmente. 
O demais srs. conselheiros se manifestam do mesmo modo, sendo 

adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aquiesce ao pedido do sr. Secretário do Interior, no 

sentido de ser aberto um crédito espedal de 1:553$328, para pagar adi-
cionais da lei n. 425, de 1906, ao major Targino Ribeiro Meirelles. 

Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
Pagamento de adicionais a João A lfredo Furst 

(PEÇA N. 220) 
O Sr. Soerates .A.Ivim:- Vai entrar em discussão a peça n. 

220, sôbre a abertura de um crédito especial para pagamento de adi-
cionais ao sr. João Alfredo Furst, oficial da Secretaria da Câmara dos 
Deputados. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro Annibal Gontijo. 
O Sr . .A.nnlbal Ooutljo:-Meu relatório é o seguinte (lê): 

Relatorlo 
O Sr. Secretario do Interior, em oficio de 4 do corrente consulta 

o Conselho Consultivo de Minas-Gerais sobre a possibilidade de ser 
aberto o necessario crédito na importância de 552$130, para pagamento 
de adicionais a que tem direito, nos termos da lei 425, de 1906, o Sr. 
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João Alfredo Furst, 1.0 oficial da Secretaria da Camara dos Deputados, 
nesta Capital. . _ 

O referido oficio é acompanhado de uma certidao de ~ontage~ . de 
tempo pela Secretaria das Finanças e o quadro da apuraçao da d1V1da 
levantada pela Secretaria do Interior. . . 

Assim relatada a peça, passo-a ao Sr. Conselheuo Socrates AlVIm, 
1.0 revisor. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 11 de julho de 1933.-
Annibal Gontijo, relator. 

Parecer 
O Sr. Allnlbal Gontljo: - Sr. Presidente, o processo enviado 

pelo Sr. Secretario do Interior ao Conselho,_ pedindo _o parecer deste so-
bre a abertura de um credito especial na Importância de 552$1~0. para 
pagamento de adicionais de 10°/ 0 ao Sr. !oão _Alfredo Furst, oficial da 
Secretaria da Camara dos Deputados, esta devidamente documentado . e 
justificadv pela certidão de contagem de tempo passada pela Secretana 
das Finanças e pelo quadro de apuração da divida, l~vantado pela Secre-
taria do Interior. . 

Nessas condições, penso que devemos aquiescer á abertura do credi-
to referido. 

Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotando-se 
esta 

Conclusão 
O Conselho é de Parecer que 'seja aberto o crédito especial de 

552$130, para pagamento de adicionais da_ lei n. 425, de 1906, ao Sr. 
João Alfredo Furst, oficial da Secretana da Camara dos Depu-
tado. 

-Volta o processo ao relator para redação final. 
Doação d e uma usina hidro-eletrica á m -unicipalidade de B ae-

pendi 
(PEÇA N. 221) 

O Sr. Socrates Alvlm.:- Vai entrar em discussão a p~ça n. 2_2~ 
referente á minuta de escritura de doação que o Estado fa~ a. _Mumc1~ 
palidade de Baependi, da usina hidro-eletrica do nbeuao das 
Furnas. 

Tem a palavra o relator, Sr. Conselheiro Loreto de Abreu. 

Relatorlo 
O Sr. Loreto de Abreu : - Meu relatorio é o seguinte (lê) : 

Relatorlo 
Como Relatorio adoto o oficio de fls. 2 do E~~o. Sr. Secretario das 

Fina.nças e promoção de fls. 4 do Inspetor de Eletnc1dade. 
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A minuta da doação- cuja aprovação, ora, pedida a este Conselho 
- se acha a fls. 6. 

E passo os autos ao sr. 1.0 revisor conselheiro Julio Soa-
ares. 

Belo-Horizonte, 10 de julho de 1933.-Loreto de Ribeiro de 
Abreu. 

Parecer 
O Sr. Loret o de .A. breu :-Como declarei, adoto como relato rio 

o oficio do Sr. Secretario e que consta das fls. 2 do presente processo e 
a promoção, de folhas 4 do Sr. Inspetor de Eletricidade. 

Esses documentos se acham redigidos da seguinte forma (lê) : 
Belo~Horizonte, 3 de junho de 1933.- Sr. Presidente. 
Tenho a honra de transmitir a sua excelencia para que seja subme-

tida á aprovação desse colendo Conselho, a minuta de escritura de doa-
ção que o Estado faz á municipalidade de Baependi, da usina hidro-
eletrica do ribeirão das cFurnas • . 

Junto, ao mesmo tempo, acompanhando este, a promoção do Inspe-
tor de eletricidade. 

Apresento a vossa excelência os protestos de estima e distinta con· 
sideração.-Carlos L uz, Secretário da Agricultura . 

Ao ilmo. exmo. sr. Presidente do Conselho Consultivo. 
Secretaria da Agricultura do Estado de Minas-Gerais.-Inspetoria de 

Eletricidade.-Belo-Horizonte, 3 de julho de 1933. 
Sr. Secretário.-Pela lei n. 1.049, de 28 de setembro de 192.8.,--árt. 

16, autorizou o Congresso a doação, pelo Govêrno, da usina hidro-elé-
trica do ribeirão das «Furnas » á municipalidade de Baependi. 

A referida usina, pertencente ao Govêrno, servia ao mesmo tempo 
a Caxarnbú e a Baependi, mas com a construção de uma nova usina 
para Caxambú para a qual deu o Govêrno um auxilio de cêrca de mil 
contos, a usina io ribeirão das Furnas passou a servir apenas a Bae-
pendi, o que determinou o Congresso a fazer a esta municipalidade a 
doação aludida. 

Como não se tenha efetivado, por meio de escritura, o cumpri-
mento daquela disposição legal, passo ás mãos de vossa excelência a 
minuta respectiva, para ser submetida á aprovação do Conselho Consul-
tivo do Estado. 

F. S. Serra Negra, inspetor de Eletricidade•. 
A lei do Congresso de que fala o último documento eu a examinei 

e é aquela que faz doação á Municipalidade de Baependi da usina hidro-
elétrica com todas as suas instalações. Relativamente a essa doação 
existe também no processo o seguinte documento {lê): 

cMinuta da escritura de doação da usina elétrica do ribeirão das 
cFurnas • , entre as partes o Estado de Minas-Gerais e o município de 
Baependi: 

Aos ... dias ..... , nesta cidade de Baependi .... . , perant mim ta-
belião, compareceram, partes justas e contratadas, de um l:.d.o, como 
outorgante doador, o Estado de Minas-Gerais, neste ato representado 
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pelo coletor estadual deste município, autorizado pelo ofício adiante 
transcrito; e de outro o prefeito municipal ...... . . , ambos de mim co-
nhecidos e das testemunhas abaixo-assinadas, também minhas conheci-
das, perante as quais, pelo outorgante doador, por seu representante le-
gal foi dito que, em virtude da lei 1.049, de 28 de setembro de 1928, art. 
16, faz doação á municipalidade de Baependi, da usina elétrica do ribei-
rão das Furnas, situada neste município, com as suas instalações e 
terrenos abaixo descritos, mediante a condição seguinte : fica a outorga-
da donatária obrigada a fornecer, gratuitamente e na quantidade que se 
fizer necessária, luz e fôrça aos edifícios públicos estaduais e áqueles aos 
quais vier o Estado exigir que sejam feitos os aludidos fornecimentos, 
obrigando-se o outorgante doador a fazer bôa e valiosa a todo o tempo 
a doação e transmitindo á donatária todo o domínio, posse, direito e 
ação que tem no imóvel ora doado, por fôrça desta escritura e da cláu-
sula constituti . 

Pela outorgada donatária, por seu representante legal, e perante as 
mesmas testemunhas, foi dito que aceitava a presente escritura como 
nela se contem e declara e as condições estipuladas. 

Assim o disseram, etc., estando este contrato isento de qualquer im-
posto, por serem interessados o Estado e o referido município, etc., etc. 

Instalações a que se refere esta escritura: casa de usina, obras hi-
dráulicas compostas de 2 turbinas de 150 H. P. 

2 alternadores monofásicos de 112, 5 V. V. A.; 
Proteções accessórias, etc.; 
6 quilômetros de linha de transmissão; toda a distribu"ição elétrica 

na cidade; 
Uma casa próxima á usina, á rua . . . . , n. 
Divisa dos terrenos: 
Principiando no ribeirão das Furnas, do lado de cima da comporta 

do ~;anal, nas divisas com d. Gabriella Augusta Pereira ou seus filhos, no 
pasto grande, seguindo estas divisas até a antiga ponte do Augustinho, 
daí pelo corrego acima até o valo, pelo valo acima até o espigão, voltan-
do pelo espigão aguas vertentes, dividindo com Joaquim Augusto Perei-
ra até encontrar as cabeceiras do capão do Faria, deste a um serrote de 
pedras que se acha á esquerda, por este abaixo até o fi~ e do fim des-
te, em rumo direito a uma grotinha onde tem uma restinga de mato, 
desta rumo direito ao rio Baependí, pelo rio Baependí acima até a barra 
do ribeirão das Furnas e por este acima confrontando com Antonio Mas-
tro Jovani e atravessando o ribeirão das Furnas segue pelas cabeceiras 
das divisas do citado sr. Antonio Mastro Jovani até a linha ferrea, mar-
geando esta até um corregosinho que desce dos terre~os qu.e fo~a~ _do 
capitão Mario Augusto Pereira, pelo dito corrego ab<:_JXO ate o. nbeuao, . 
por êste abaixo até o proximo das comportas da represa da u§ima, onde 
defronta o ponto inicial destas divisas. 

Oficio n. ( omissis). 
(a.) Mauricio Pottier Montei ro, consultor jurídico" . 
Como vê o Conselho, trata-se de uma doação feita pelo Congresso 

do Estado, por motivo de interesse público, como seja a illuminação da 
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cidade de Baependí, com proveita para o Estado qne ficará isento de 
qualquer gasto futuro. 

Ass_im sendo, acho que devemos aprovar a minuta do contrato que é 
submettida ao estudo do Conselho. 

E' êsse o meu parecer. 
(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. Socrates Alvim: - Como vota o sr. 1.0 revisor? 
O SR. JULIO SOARES. - De acôrdo com o relator. 
O SR. SOGRA TES AL VIM - E o sr. 2. o revisor? 
O SR. P. MATTA MACHADO - Tambem eu. 
Do mesmo modo se manifestam os demais srs. conselheiros . 
O SR. SOCRATES ALVIM- Creio poder anunciar a seguinte 

Conclusão 
O Cor:ts_elh<_> aprova a minuta da escritura de doação que o Estado 

faz a mumc1pahdade de Baependi da usina hidro-eletrica do ribeirão das 
c Furnas :.. 

Esta conclusão é aprovada. 
Volta o processo ao relator para o parecer final. 

Pagamento de adicionais a d. Zilda Gama 
(PEÇA N. 222) 

. Po_r se ac~ar au~ente o relator, sr. conselheiro Werna Magalhães, 
fie~ .':ld1ada a. d1scussao da peça n. 222, que se refere á abertura de um 
credno especml de 1:281$800, para pagamento de adicionais a d. Zilda 
Gama, professora do grupo escolar «Afo nso Pena", da Capital. 

Abertura de crédito para pagamento de diversos credo-
res do Estado 

(PEÇA N. 21 8) 

Tambem, pela ausencia do relator, sr. conselheiro Noronha Guarany 
fica adiada a discussão da peça n. 218, que trata da abertura de u~ 
crédito especial de 2.233:386$100, para pagamento de credores do Esta-
do, conforme relação constante da mesma peça. 

Isenção de Impostos sôbre a exportação do café consi-
gnado ao Departamento Nacional do Café 

(PEÇA N. 227) 

O Sr. Socrates &lv.ãm:-Segue-se a discussão da peça n. 227, 
que trata da isenção de impostos e taxas sôbre a exportação do café 
mineiro, consignado ao Departamento Nacional do Café. 

Sou o relator e apresento o seguinte relatorio (lê): 
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Relatorio 

Pelo oficio n. 177, de 15 de julho corrente, que consta desta peça, 
submete o sr. Secretario das Finanças á apreciação do Conselho 
Consultivo o decreto n. 10.983, de 11 do mesmo mês, e ano, do 
Exmo. Sr. Presidente do Estado. Nesse decreto, usando das atribuições que 
lhe conferem, os decretos do Govêrno Provisorio da Republica, n. 19.398, 
de 11 de novembro de 1930, e n. 20.34~. de 29 de agôsto de 1931, 
este em seu artigo 10, parágrafo único, isen~a o govêrno ~o .~stado do 
pagamento do imposto de exportação de 7 I 0 , taxa de rn1l reis ouro, _e 
sobre-taxa de 3 francos ouro o café mineiro relativo á quota de sacn-
ficio, que deverá ser obrigatoriamente entregue ~o Departamento Nacio-
nal do Café de acôrdo com o disposto no arhgo 4, do decreto do Go-
vêrno Provi;orio, n. 22.121, de 22 de novembro de 1932, e na fórma do 
art. 1, do Resolução n. 41, de 3 de junho proximo findo, do aludido 
Departamento. 

Como é do domínio público, o Departamento Nacional do Café de-
terminou, pela referida Resolução n. 41, d~ 3 ~e junho fir:do , que os 
produtores brasileiros de café entreguem obngatonamente a esse Depar-
tamento 40 ° I o da sua produção do corrente ano, median~e o pagamen-
to, por parte desse orgão administrativo federal, do p~eço. ~1xo de 30$~, 
por saca de 60 quilos desse produto. O preço o~ngatono estabelecido, 
correspondente á cerca de 50 ° [0 do valor do governo ~as praças expor-
tadoras nacionais, representa apenas o custo de produçao nas fazendas. 
De modo que, se os fazendeiros 'tivessem. de pagar ainda sôbre ~ pro-
duto assim entregue ao Departamento, os Impostos .e taxas estaduais que 
oneram habitualmente o cafe exportado do Estado; rmpostos e taxas que 
representam, aproximadamente, 9$~0~ por saca- ficariam expost<;>s a 
maiores prejuízos e mesmo a poss1veis vexames, em consequenCia da 
escassez de crédito com que luta a lavoura. 

Diante dessa situação e tendo em vista que o café da quota de sa-
crifício não .>e destina á exportação para o estrangeiro, nem mesmo a 
ser entregue ao comércio interno do pais; mas representa apenas . um 
recurso visando regular a oferta e a procura nos mercados consumido-
res desse produto-deliberou o govêrno de Minas: . a exemplo do q.ue 
já fizeram os demais Estados produtores ~e ca~e Isentar dos '?.e~ciO
nados impostos e taxas o café mineiro relativo a quota de sacnhc10. 

Tratando-se de matéria urgente, visto que a produção caféeira da 
presente safra está sendo escoada para ~s merc~~os exp~rtador~s ~es~e 
1. o do corrente mês, não poude o governo sohcltar previa aqmescencm 
do Conselho Consultivo em favor désse ato, o que só agora v~111: fazer 
-a posteríori-de acôrdo alias, com o disposto no paragrafo umco do 
artigo 10, do decreto n. 20.348, do Govêrno Provisorio da República, 
neste relatorio mencionado linhas atraz. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. Noronha Guarany, 1.0 revisor. 
Belo-Horizonte, 17 de julho de 1933.-Socr'ltes Aluim, relator. 

/ 
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Parecer 
O Sr. Socrates A.lvlm:-Meu voto, como os srs. Conselhei-

ros poderão ter julgado pela leitura do relatorio, é por que seja apw-
vado o decreto 10.983, que isenta do pagamento de impostos e taxas 
o café mineiro destinado ao Departamento Nacional do Café. 

. :rrata-se de medida muito justa, pois, como disse no proprio re-
latono, os 30$000 por saca representam apenas o custo da produção 
nas fazendas. Daí por diante, qualquer despesa que o fazendeiro fi-
zesse com esse café, seria paga pelo seu proprio bolso, o que eviden .. 
temente não seria justo. 

A quota de 40 ° f o está calculada em cerca de 2.000.000 de sacas 
para a produção mineira deste ano. A 9$000 de imposto por saca, se-
ri~m 18.000:000$000 que a lavoura teria de pagar, além de dar quasi 
metade de sua produção ao Instituto, em fórma de taxa de sacriticio. 
De modo que o ato do Govêrno é justo, embora represeme grande sa-
crifício para o Tesouro do EstadQ, que assim abre mão de 18.000 con-
tos, o que provavelmente virá desiquilibrar o orçamento da receita em 
vigor. 

Trata-se, porém, de um caso de fôrça maior, de sorte que sou fran-
camente favoravel a que o Conselho dê sua aprovação ao ato do Go-
vêrno do Estado que, por motivo de urgencia, foi levado a efeito sem 
prévia consulta ao mesmo Conselho. 

E' este o meu voto, que submeto á apreciação dos nobres co-
legas. 

(Muito bem I Muito bem!) 
O Sr. An.nibal Gontijo:-Eu lembraria mesmo que o Conse-

lho manifestasse ao sr . Presidente do Estado a satisfação com que 
aprova o decreto n. 10.983, baixado a 11 de julho do corrente ano, 
que deixa bem ratente o elevado proposito do Govêrno em amparar 
os interesses da lavoura cafeeira, intimamente ligado aos· da economia 
do Estado. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Muito bem. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Apoiado. Seria mesmo uma ini-

quidade exigir impostos da lavoura num caso como esse a que se re-
fere a peça em discussão. 

-Não havendo mais quem torne a palavra, é aprovado o parecer, 
sendo adotada esta 

Conclusão 
O Conselho aprova com satisfação o decreto n. 10.983, baixado 

pelo Govêrno do Estado a 11 de julho do corrente ano, concedendo 
isenção de impostos e taxas sôbre a exportação do café mineiro, con-
signado ao Departamento Nacional do Café. 

-Volta o processo ao relator para a redação final. 
7 
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Fundo Rodoviario 
(PEÇA N. 20) 

Não se achando presente o sr. W erna Magalhães, relator da peça 
h. 20 (Fundo Rodoviario), fica adiada a sua discussão. 

Volta ao Expediente 
Estando esgotada a ordem do dia, o sr. Lorêto de Abreu requer 

que se volte ao expediente para a apresentação do parecer final sôbre 
a peça n. 221, que trata da doação que o Estado faz á Municipalidade 
de Baependí da Usina Hidro Eletrica de Riberão das Furnas. 

Contra este requerimento se manifesta o sr. Annibal Gontijo, q1:1e 
entende que sómente em casos excepcionais, quando se tratar de as-
súnto de natureza urgente, se deverá voltar ao expediente. 

Replíca o sr. Lorêto de Abreu. dizendo ser sempre conveniente dar 
o Conselho pronta solução aos casos sôbre que é chamado a se pro-
nunciar. 

- 0 requerimento é , afiná!, aprovado, sendo, por isso, dada a pa-
lavra ao sr. Lorêto de Abreu, que procede á leitura do seguinte 

Parecer n. 205 
Doação de uma 'ltzina hi dro-eletrica á m w"icipalidade 

de Baependi 
(PEÇA N. 221) 

Vistos, relatados e discutidos estes autos - peça n. 22J, em que o 
Governo deste Est~do pede aprovação da minuta da doação de fls . 6 ao 
Municipio de Baependi da uzina eletrica do ribeirão das «Furnas • com as 
instalações e terrenos respectivos - e, atendendo que a mesma doa-
ção já foi autorizada pelo artigo 16 da lei estadual n. J .040, de 28 de se-
tembro de 1928, por claro motivo de interesse publico, e que a minuta 
de lls. 6 se acha de acôrdo com essa autorisação legislativa, resolve 
este Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, aprovar, como re-
digida, a mesma minuta de doação. 
. Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, 22 de 
julho de 1933. 

Loreto Ribeiro de Abreu, relator. 
-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 

Conselheiros presentes. 
-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, o sr. 

Secretario da Agricultura. 

urdem do dia 
O Sr. Soerates Alvinl - Não havendo mais nada a se tratar, 

designo para a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE - A regimental. 
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. _SE~UNDA ~ARTE -Discussão das peças ns. 222 (Pagamento de 

adtCI~mrus a D. ZIJda Gctma) e 218 (~bertura de credito para pagamento 
~e d1versos credores do_ Estado), assim como de outras quaisquer mate-
nas que, relatadas e revistas, forem presentes á Secretaria com a devi-
da antecedencia e 

Continuação da discussão da peça n. 20 (Fundo Rodoviario). 
Levanta-se a sessão. 

138 sessão ordinaria, aos 25 de julho de 1933 
PRESIDENTE - Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO - Sr. Israel Pinheiro. 

SUM.AIUO: - Ata. - Expediente. - Comunicação. - Pa receres finais . - N. 
206 (Pag:amento de _adicionais ao major Ta rgino Ribeiro Meirelles) . -
~- 207 (Isenção de Impostos sobre a exportação do café mineiro des-
tm.ac;to a? Departamento Nacional do Café). - N. 208 (Pagamento de 
adiCIO?;;tJS a? sr. Joã? Alfredo Furst). - Segunda parte. -Pagamento 
de adiciOnais d. Zilda Gama. - Relato rio e parecer do sr. Wema 
~agalhães. - Conclus::lo - Abert~ra de crédito para pagamento de 
di':'er~os cred~res do Estado. - A~Iam nto.- Pagam ento de adicio-
n~Is a D. Mana José Seabra.- Adiam ento. - Fun do Rodoviario. -
Discursos dos srs. Lorêto de Abreu e Julio Soares. - Conclusão. _ 
Convocação de sessão extraordinaria. - Ordem do dia. 

A ' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim Israel Pi-
nh_eiro,Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo e We;na Maga-
lhaes, faltando com _caus':l participada o sr. Noronha Guarany. 

_!'.ssume ~ presidencm o sr. Socrates Alvim, que declara aberta a 
sessao e convida o sr. Israel Pinheiro para secretariá-la. 

Ata 
E' lida e sem observações aprovada a ata da sessão antece-

dente. 
Expediente 

O Sr. Israel Pinheiro traz ao conhecimento da Casa 0 seguinte 
expediente: 

Oficio 
C1 édito especial p ara custear despesas extraordinárias 

(PEÇA N. 231) 
Secretaria do Interior do Estado de Minas-Gerais-24 de julho de 

1933 . 
Sr. P:esidente e demais membros do Conselho Consultivo.-Pas-

san?o a ~sse Conse!h~. o incluso proces o, venho consultar a V. V. 
Excias. sobre a possiblbdade de ser aberto um credito especial de .. . . 
500:000$_000, par~ cus~e~r despesas extraordinárias, algumas das quais 
para satisfazer disposiçao expressa de lei e todas de carater inadiavel 
como sejam as decorrentes da Divisão Administrativa do Estado, d~ 
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Reorganisação dos Serviços Mur:.: :::ip :-.;_:; , :astalação daSecção da Ordem 
dos Advogados, em Minas, construção de campos para o Serviço Ae-
reo Postal em diversas localidades do i tterior do Estado e o'!.l tras, vis-
to não exístir verba no orçamen to vigente. 

Apresento a V. V . Excias. protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

O Secre!ário do lnterior,-Gustavo Capan ema. 

Os oficios trocados entre os srs. Secretarias do Interior 
e das Finanças a proposito do assunto 

Secretada de Estado dos Negocias do lnterior.-Belo-Horizonte.-
SPM/ 10.233.-Pedido de abertura de crédito espécial . -Em 28 de Mar-
ço de 1933. 

Senhor Secretário.-Estando esta Secretaría assoberbada com vul-
tosas despesas extraordinárias, algumas das quais para satisfazer dispo-
sições expressa de lei e todas de Cdrater inadiavel, como sejam as de-
correntes da Divisão Administrativa do Estado, da Reorganização dos 
Serviços Municipais, Instalação da Seção da Ordem dos Advogados, 
em Minas, construção de um campo para o Serviço Aereo Postal e 
outras, venho representar a Vossa Excelencia sobre a necessidade da 
abertura de um crédito especial da quantia de quinhentos contos de 
réis (500:000$000), para custeio das mencionadas despesas, no cor-
rente exercício, visto não existir verba no orçamento vigente e ser ape-
nas de 120:0005000 a de «Evemuais » da Secretaría do Interior, jéi. one-
rada com o serviço de advocacia em questões de limites do Estado. 

Sirvo-me do ensejo para rei terar a Vossa Excelencia os protestos 
da minha disti i1~a consideração.-0 Secretário do Interior, Gustavo Ca-
p ctnem a. 

Ao Excelentissimo Senhor Doutor José Bernardino Alves Junior, Se-
cretário de Estado dos Negócios das Finanças.- CAP1TAL. 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizon-
te, 28 de junho de 1933.-N. 103. 

Sr. Secretárío,-Tenho a honra de devolver a V. Excia, os processos 
formados em torno dos ofícios ns . 10.628 e 10.233, a mim enviados 
por V. Excia, e nos quais se faz a esta Secretaría uma consulta sôbre 
a possibilidade de abertura de créditos especiais para a construção da 
cadeia de Jacutinga e para fazer frente a despesas decorrentes da reor-
ganisação dos serviços municipais, da divisão Administrativa do Esta-
do, da Instalação da Secção da Ordem dos Advogados, em Minas, da 
construção de campos para o Serviço Aereo Postal e outras. 

Cumpre-me informar a V. Excia, que, o Tesouro não comporta pre-
sentemente essas despesas: só disporíamos de recursos para a abertura 
dos credites pedidos se o Gcvêrno do Estado viesse a contrair um 
emprestimo. 

Com relação ao credito para construção da cadeia de Jacutinga, 
tenho a acrescenta a V. Excia , que não foi possível, ainda, verificar 
se houve excesso da renda arrecadada sôbre a orçada, mas segundo 
tudo indica não haverá esse excesso. 

• 
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Tenho a honra de reiterar a V. Excia. os protestos de minha me-
lhor estima e consideração,-Josd Be·rnardmo Alves Junior, Secre-
tário das Finanças. 

A sua excelencia o senhor doutor Gustavo Capanema, dignissimo 
Secretário do Interior, 

Créditos pedidos em oficio N. 10.233, de 28-3-33 
Serviços municipais .................................. . 
Campos de,Aviação do interior de Estado . ..... ..... . 
Ordem dos advogados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Divisão Administrativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

200:000$ 000 
150 000 000 
30:000$000 

120:000 000 

500 :C00$000 
Não há verba no orçamento para estes serviços todos em execução.- A. Tim-

buribá.-Visto, C. Prates . 
O processo passa a constituir a peça n. 231, distribuída aos srs. Lo-

rêto de Abreu, Annibal Gontijo e Socrates Alvim, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Comunicação 
O Sr . .A.nnlbal Gontijo - comunica que o sr. P. Matta Ma-

chado, por motivo justo, deixa de comparecer a sessão de hoje. 
-Inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Soerates Alvlm:-Ao conhecimento do Conselho trago 
o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 206 
Pagamento de adicionais ao majo1· Targin o Ribeiro Meirelles 

(PEÇA N. 217) 
Vista, relatada e debatida a peça n. 217, em que o sr. Secretario 

do Interior solicita a aquiescencia do Conselho Consultivo á abertura do 
crédito especial de 1:553$328, destinado ao pagamento de adicionais de 
10°/0 da lei n. 425, de 1906, ao Major Targino Ribeiro MeireUes, da 
Força Pública, que conta mais de 30 anos de serviços prestados ao Es-
tado e, considerando achar-se comprovado no processo o direito do alu-
dido oficial,-resolve o Conselho Consultivo do Estado dar a sua aqui-
escencia á abertura do referido crédito esoecial. 

Sala das Sessões do Cons.elho Cons.ultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em Belo-Horizonte, 24 de Julho de 1933.-Socrates Alvim, re-
lator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. P. Matta Ma-
chado. 
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-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao sr. 
Secretário do Interior. 

O Sr. Soerates .A.Ivim:- Ainda ten o a apresentar o seguinte 
parecer (lê): 

Parecer n. 207 
I senção de impostos para a exportação do c -r, f é mineiro destinado 

ao Departamento Nacional do caf é 

(PEÇA N. 227) 

O Conselho Consultivo, depois de considerar devidamente o proces-
so constante da peça n. 227, em que o sr. Secretário das Finanças sub-
mete á apreciação e aprovação do mesmo Conselho o decreto do Go-
verno do Estado, n. 10.983, de 11 do corrente m·' s, isentando do impos-
to de exportação de 7° f 0 , taxa de mil réis ouro e sobre-taxa de 3 francos 
ouro, o_ café mineiro. da «quota de sacrificio », destinado ao Departamen-
to !'Jacwnal do C afe, produto a ser retirado da circulação comércial com 
o hm de se restabelecer o equilíbrio entre a oferta e a procura nos mer-
cados internacionais: considerando que por êsse café pagará o Departa-
mento apenas 3~$000 por saca de 60 quilos, valor correspondente ao 
custo de produçao nas fazendas, de modo que ficará o lavrador sem 
me~os para satisfazer os tributos estaduais de exportação, representando 
mms ou menos 9$000 por saca, ou 18.000:000$000 para o total de ... . 
2.000.000 de sacas, em que está estimada a «quota de sacrifício• atual 
da lavoura caféeira de Minas; considerando que essa lavoura se acha 
assoberbada pela maior crise que a historia econômica brasileira assiná-
la, sujeita a pezados tributos e onerosos encargos, bem como a restri-
ções comerciais superiores á propria razoabilidade; considerando que o 
ato do Governo do Estado traduz uma medida acertada e justa; consi-
derando que a s~lução do problema caféeiro nacional deve ser procura-
da na cultura racwnal, no abandono do regime tributaria anti-econômi-
co que onera a produção, reduzindo-lhe a probabilidade de vitoria nas 
competições internacionais, deve ser procurado no alargamento do con-
sumo, pelo barateamento do produto em consequencia da aproximação 
entre produtores e consumidores e da adoção de uma pol ítica aduaneira 
base~da no principio da reciprocidade; considerando tambem que a ur-
g~ncia com que era reclamada essa providencia não permitiu fosse pre-
vmmente. consultado o C~mselho; considerando, nnalmente, que o Go-
verno agm baseado no disposto no artigo 10 parágrafo unico do decre-
to do Govêrno Provisorio da Republica, n 20,348, de 29 de agosto de 
1931,-resolve o Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, apro-
var com louvor o *ereto do Governo Estadual isentando do imposto de 
7°/ o• taxa de mil réis ouro e sobre-taxa de 3 francos ouro o café mineiro 
destinado ao Departamento Nacional do Café. ' 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, 
Belo-Horizonte, 24 de Julho de 1933.-Socrates Alvim, relator. . 

... 
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- 0 parecer é aprovado e, em seguida, assinádo por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. P. Matta Ma-
chado. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relataria e parecer, ao sr. 
Secretário das Finanças 

O Sr. Annlbal Gontljo: - Tenho o seguinte parecer a apre-
sentar (lê): 

Parecer n. 208 
Pagamento de adicionais a João Alfredo Furst 

(PEÇA N. 220) 
O Conselho Consultivo de Minas-Qerais, examinando cuidadosa-

mente o processo que constitue a peça n. 220, acompanhado do ofici_o 
do sr. Secretário do Interior, pedindo permissão para abertura de um cre-
dito na importância de 552 13(}. para pagamento de adicionais a que 
tem direito, nos termos da lei n. 425, de 1906, o sr. João Alfredo Furst, 
funcionaria da Câmara dos Deputadbs, é de parecer favoravel á abertura 
dêsse crédito. 

Sala das Sessões, 25 de Julho de 1933. - A nnibal Gontijo, re-
lator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. P. Matta Macha-
do. - Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer. ao sr. 
Secretário do Interior. 

Segunda parte da ordem do dia 

Pctgamenlo d e adicionais a d. Zilcla Gama 
(PEÇA N. 222) 

O Sr. Soerates A.lvim: - Passando á segunda parte da or-
dem do dia, temos em primeiro lugar a discussão da peça n. 222, rela-
tivamente á abertura de um crédito especial de 1:281$800, para paga-
mento de adicionais a d. Zilda Gama, professora do grupo escolar 
"Afonso Pena", da Capital. 

E' relator da peça o sr. conselheiro Werna Magalhães, que tem a 
palavra. 

O Sr. Werna Magalhães: - E' este o relatorio (lê) : 

Relatorio 

O sr. Secretário da Educação e Saúde Pública, em oficio de ~ ?o 
corrente, pede o parecer do Conselho sôbre a abertura de ur:n. cr~d1to 
especial na importância de 1:281$800, para pagame_nto de adlclünats a 
que tem direito, segundo a Ieí n. 425, de 1906, d. Zilda Gama, profes~o
ra do grupo escolar "Afonso Pena", desta Capital, 
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Ao oficio do sr. Secretário ac :;r: panham um requerimento ao 
mesmo dirigido pela peticionaria, solicitando providencias af\m de ser 
aberto o crédito necessario para o pagamento dos adicionais que plei-
teia, assim como a certidão de contagem de tempo, passada pela Se-
cretária das Finanças, e a demonstração da quantia devida, feita pela 
Secretária da Educação. 

Deste modo relatada a peça, passo-a ao 1.0 revisor, sr. conselhei-
ro Socrates Alvim. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, Belo-Horizonte, 13 de Julho de 1933. - Ve1·na Magalhães, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. Werna Magalhães: - As informações comidas no 

processo, nos mostram que a requerente tem direito aos adicionais, por 
con tar mais de 30 anos de serviço, conforme a lei n 425, de 1906. 

Nestas condições, sou de parecer que o Conselho se manifeste a 
favor da abertura do crédito solicitado, ouvida a Secret{lria das Finan-
ças sôbre o possibilidade do respectivo pagamento. 

Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adotada a 
seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja aberto o crédito especial de ... . 

1:281$800, para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, a d. 
Zilda Gama, professora do grupo escolar "Afonso Pena", da Capital, 
ouvida a Secretária das Finanças sôbre a possibilidade do respectivo 
pr~gamento. 

-Volta o processo ao relator, para redação final. 

Abertura de crédito para pagamento de diversos cré-
dores do Estado 

(PEÇA N. 218} 

O Sr. Socrates Alvim: - Devia entrar agora em discussão 
a peça n. 218, sôbre a abertura de um crédito especial de 
2:233:386$100, para pagame!lto de diversos crédores do Estado, con-
forme relação anexa á mt: sma peça. 

A discussão, oorém, 1en de ser adiada por não se achar presente 
o relator, sr. conselheiro No ronha Guarany. E sendo esta a segunda 
sessão a que s. exc. não co nparece, de acôrdo com o Regimento, pas-
sará a relatar o processo o 1.0 revisor, sr. conselheiro Werna Maga~ 
lhães; sendo promovido a 1.0 o sr. conselheiro P. Matta Machado. Para 
completar a revisão, designo o sr. conselheiro Annibal Gontijo, 
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Pagamento de adicionais a d. Maria José Seabra 
(PFÇA N. 224) 

O Sr . Socrates .A.Ivlm: - Segue-se a discussão da peça n. 
224, sôbre a abertura de um crédito especial de 540$000, para paga-
mento de adicionais a d. Maria José Seabra, professora efetiva da 2.a 
escola distrital de Morro-Vermelho, município de Caeté. 

Não se achando presente o relator, sr. conselheiro P. Matta Ma-
chado, fica a discussão adiada. 

Fundo Rodovlario 
(PEÇA N. 20) 

O Sr. Socrates .A.Ivim: - Continua em discussão a peça n. 
20, que se refere á criação do Fundo Rodoviario. 

Tem a palavra o sr. cofíselheiro Lorêto de Abreu, que já se acha 
inscrito. 

O Sr . Loreto de .Abreu :-Fiquei com a palavra não para 
pretender resolver um problema que é técnico mais da competência dos 
versados em assuntos economicos e de engenharia, do que da alçada 
de um leigo que sou eu. Sejam minhas primeiras palavras de aplau-
sos pelo muito já sugerido nos votos claros e patrioticos dos srs. con-
selheiros: relator Werna Magalhães, cujo parecer é uma peça orienta-
dora, apurada e elevada com o qual estou de acôrdo em suas linhas 
gerais, embora seja dele divergente, apenas, em alguns e poucos pon-
tos, especialmente, quanto á autonomia financeira e técnico administra-
tiva emergente dos projetos governamentais. Primeiro revisor Matta 
Machado, cujo voto é, por sem dúvida, peça de elevado patriotismo, 
quando, nêle, mostra-se de acôrdo com o plano governamental que sua 
excelência, ~:.ssencialmente, não impugna embora pense que a alimenta-
ção do F. R. deva ter por origem as verbas de auxilio para a in tru-
ção com que concorrem os municípios. Segundo revisor Socrates AI-
vim, cujo voto não é menos patriotico, ilustrado e substancioso e apro-
vador da especialização das taxas, conquanto tendente á minoração 
delas. Conselheiro Israel Pinheiro cujas sugestões, reflexo de um ta-
lento que já estamos habituados a admirar ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : E' bondade de vossa excelência. 
O SR. LORETO DE ABREU:-... continuador do alto espírito her-

dado de seu pai o venerando e inolvidavel João Pinheir?, ~ão ~êd<? 
afastado, pela morte, da vida-mostraram que sua excelencm nao e 
contrário também, a especialização das taxas propostas, em que, até se 
baseou para aconselhar operações de crédito anuais por a~tecipaçã_o 
das receitas, na razão de até 70 °/0 destas, ponto em que fm combati-
do pelo sr. conselheiro 2.0 revisor Socrates Alvim, que reduziu esse 
maximo a 50 °/ o· 

O SR. SOCRATES ALVIM:-De modo a ficarmos dentro de cada 
semestre. 
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O SR. LORETO DE ABREU: E finalmente, o sr. conselheiro An-
nibal Gontijo, que, em seus apartes, pelo que, hoje, me foi dado lêr e 
compreender, se mostrou favoravel até mesmo á autonomia técnico 
administrativa e financeira do plano governamental, autonomia impug-
nada pelo sr. conselheiro Israel Pinheiro e, ao que parece, a\nda pelos 
srs . relator e 2. 0 revisor. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Impugnei, não pelo merito da autono-
mia. Acho que i so seria o ideal , tanto que manifestei o meu ponto de 
vista dizendo que o projeto governamental era ótimo, apenas considera-
va-o não aplicavel no momento devido a nossa situação administrativa 
e necessidade de adaptação. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Em tése v. excia. é a favor. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Como medida final. Acho que deve 

ser aplicada aos poucos e não de golpe. Devemos ter todas essas me-
didas que são necessárias. Acho o projeto ;r1uito bom. 

O SR. SOCRATES ALVIM : - E a experiência irá indicando o me-
lhor caminho a seguir. 

O SR. LORETO DE ABREU: - 0 aparte do sr. Israel Pinheiro es-
clarece bem e mostra o elevado espírito de sua excelência. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Esse, o meu ponto de vista. 
O SR. LORETO DE ABREU :-Depois destas generalizações, apres-

sadas e naturalmente deficiêntes, muito inferiores ao merecimento real 
do trabalho referido dos srs. conselheiros que já se pronunciaram, per-
mita-me, sr. presidente, passar ao exame dos projetos governameütais. 
Consideremos os projetos do govêrno atual submetidos a êste Conse-
lho. São em numero de 4, 1 !0 -lei de criação de um Fundo Rodovia-
rio Especial. Autonomia técnico-administrativa. Nada nele expresso 
sôbre esta autonomia, cuja oportunidade e conveniência se me afigura 
fóra de qualquer dúvida. Basta-me citar as seguintes opiniões, res-
peitando sempre as divergências, que não são poucas, mas inaceita-
vei3. Sr. Otto Niemeyer-relatório publicado no cO Jornal• de 25 de 
julho de 1931, técnico de competência, geralmente reconhecida sob a 
epígrafe «Emprêsas po Govêrno », deixou-nos este conselho: 

«Recomendaria, ainda, com insisten cia, que (como se tem feito de 
várias formas, na Austria, na Belgica, na Alemanha e está sendo feito 
agora, na Nova Zelandia) ás est1·adas do governo, emprêsas essencial-
m ente técnicas, fosse dada uma admin istração autonoma, livre de 
inflnências políticas com plenos poderes inclusivé o de estabelecer 
tnrifas e dirigir serviços pelos m etndos comerciais". 

O SR. SOCRATES ALVIM- Parece que o sr. Niemeyer se refere a 
estradas de ferro. 

O SR. LORETO DE ABREU - Tem aplicação ás es~!adas de roda-
gem, que são tambêm empreendimentos técnicos. 

O SR. SOCRATES ALVIM- Fala em tarifas, que não é o caso das 
rodovias. 

O SR. LORETO DE ABREU - Pois se até para tributar, criar taxas, 
vai a autonomia aconselhada por êsse técnico afamado, quanto mais para 
o menos delineado no projeto. 

, 
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Essas estradas de ferro govêrnamentais estão em crises con-
tinuas, sujeitas a influências politicas, como são elas, grande ninho 
de afilhados. O Lloyd Brasileiro é outro triste exemplo. O estado 
das estradas oficiais é de anarquia constante, ao passo que as par-
ticulares como a Paulista, a ingrsa (que é o tipo da ordem) estão 
em excelentes condições financeiras. Não é outra a opinião de Calloge-
ras com que inicia a sua substanciosa monografia: cO problema das Es-
tradas de Rodagem • o engenheiro Soares de ~l attos superintendente do 
Departamento de Viação do Estado de Minas-Gerais. Uniforme o pare-
cer do professor Jean Augustin Valle da Universidade de La Plata, em 
carta escrita ao autor da mesma monografia. (Não aprendi o espanhol, 
por isso vou lendo como entendo melhor): Sic : c Negar hoy, la conve-
niencia de un fondo especial com impuestos determinados y la autono-
mia de la administracion es algo em realidad, inconcebível " . . . 

Invoco a atenção da casa para o citado Soares de Mattos, fls. 15 a 
20, em que mostra ser já um postulado basico da legislação e administra-
ção estrada! a autonomia téçnica e financeira de orgão dirigente dos 
respectivos serviços, autonomia pequena, autonomiasinha medrosa a do 
projeto; é uma experiência prudente para que se possa fazer coisa 
maior, como desenvolvimento do já existente. Departamento de Viação 
da Secretaria da Agricultura. Pressuposto e decorrencia da autonomia 
financeira que consta do projeto o regulamento a expedir-se deveria ga-
rantir e regular a autonomia administrativa, em se tratando de empr"sa 
técnico-industrial. O sr. J. Bello Lisboa, diretor da Escola de Agricultura 
e Veterinaria de Viçosa, em carta resposta de 22 de abril dêste ano, 
que em nome do Conselho lhe agradeço, escreve isto: «Informo a v. 
exc. ser muito favoravel a autonomia que foi dada a esta Escola", e, 
nela, salienta entre outras as seQUintes vantagens que tem aplicação ao 
nosso caso : 1) a libertação de influências politicas; 2) a estabilidade 
de orientação, evitada a reforma de planos, em cada novo govêmo; 3) 
libertação cas contingências anuais de orçamentos pelos congressos; 4) 
e não ficarem as instituições tão suj eitas á burocracia das repartições 
Autonomia, claro como todas as institui<";'ões humanas tem também des-
vantagens; mas sobrepujadas pelas vantagens e contornaveis, modifi-
caveis, corrigiveis por providências, freios , adequados. Como o sr. J. 
Bello Lisboa está administrando a Escola Superior de Agricultura de Vi-
çosa, com o regimen de autonomia que deveria ter consultei-o a respeito 
dessa autonomia; e ele, nessa carta que apresento, salientou essas van-
tagens i recusaveis. . . 

O SR. SOGRA TES ALVIM:- Sei que o dr. Belo Lisboa é fran -
camente autonomista. 

O SR. LORETO DE ABREU . . . - e me respondeu o que acabei 
de ler, já com a prática experimentada do mesmo regimen de autono-
mia. 

Autonomia financeira 

Criada nos artigos 1.0 e 3.0
, e consistente na separação ou discri-

_minação da arrecadação, embora feita inicialmente pelos coletores exis-
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tentes, mediante acôrdo com a Sec;-c:aria das Finanças, e recolhimentos 
em bancos de reconhecida idoneidade, onde todo mundo, hoje, e o 
proprio governo recolhem as suas sobras, as suas economias, ficando 
em caixa, n contadoria, apenas, o necessário, para as despesas de pron-
to pagamento; a movimentação do fundo por meio de cheques, forma 
usual e praxe mais e mais generali zada, assinados pelo superintendente 
e pelo chefe da contadoria ou seus substitutos; a exclusivid tde da apli-
cação do fundo nos serviços de estradas e pontes; e a arrecadação di-
reta pelo Departamento, se a julgar oportuna e conveniente o Secretário 
da Agricultura. 

O SR . SOCRATES ALVlM:- Somos contrários a essa parte do 
projeto. 

A arrecadação déve ser feita pela Secretaria das Finanças, apare-
lho ténico epecializado. Tambem as operações de crédito e os saques, 
conviria ficassem a cargo do Secretário da Agricultura. 

O SR. LO RETO DE ABREU: - Não vejo nenhuma censura cabí-
vel ao plano nessas suas linhas gerais. Apenas sugiro : 

a) o visamento (visto) dos cheques pelo Secretário da Agricultura, 
como cautela de contrôle ; 

b) a prestação de fiança em numeraria ou apolices federais ou es-
taduais pelo caixa arbitravel, periodicamente, pelo Secretario da Agricul-
tura; 

c) a consignação de uma escala de penas administrativas sem pre-
juízo das penas criminais e da responsabilidade civii, tendentes espe-
cialmente a garantirem a exclusividade da aplicação do fundo (§ 2.0 ), 

como restituição integml do fundo desviado, multas, suspensões, demis-
sões, ressaivados recursos para a autoridade superior. Não desço a 
detalhes porque essa pa rte ficará para o regulamento que deve vir, e 
será feito de acôrdo com as leis existentes. 

Como bem se percebe, trata-se apenas de uma autonomia parcial, 
prudente ?quem da aconselhada por sr. Otto Niemeyer, de experimen-
tação, de transição, talvez para outra maior. O mundo caminha . e 
essas trans ~o rmações são necessárias na ordem social e são fatats. 
Virào, me mo, oportunamente, queiram ou não queiram. A arrecadação 
direta pelo Departamento não passa de uma possibilidade, de uma 
advertencia talvez e provavelmente irrealizavel, pois, os arrecadadores 
atuais não quererão ficar prejudicados nas porcentagens que recebem. 

Lonue, muito longe, tal autonomia de um «Estado no Estado » como já 
qualificada. Nela, o superintendente não deixará de ser um diretor 
geral do Departamento de Viação, tendo acima de si o Secretário da 
Agricultu ra, como este todos abaixo deste ficarão e continuarão sob 
contrôle superior do Presidente do Estado. Tal organização de irrecusa-
vel prudencia, além de necessaria e urgente como se pronunciaram os 
competentes. Ai, nela nenhum salto arriscado e exibicionista, inconcebível 
no atual governo, para o desconhecido. 

O governo está a puchar um pouco, para a frente ; este mesmo pou-
co mal compreendido por tantos compatricios nossos, reflexo de um 
passado que em teoria e em sábia teoria já se dissipou e não tornará jámais. 
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Quanto ás taxas propostas i)a r :;. C.):1stituição do F. R.: a) Sou pela 
taxa rodoviária (letra a), como contribuição da sociedade, em geral, 
pelos beneficios indiretos, consideraveis au::eridos, não devendo ser in-
ferior a 1° I 0 , mesmo, inicialmente para poder produzir parcela de algum 
pezo: ·é a porcentagem adotada pelo sr. relator. 

O SR . WERNA MAGALHÃES- Para o fundo rodoviario, propus a 
de viação de 2° I 0 , que deveria ser aumentada de mais de 1 o I o• para 
produzir uma contribuição mais razoavel. Sôbre a rodoviária, adotei 
para integralizar a receita, mas com outra denominação. 

O SR. LORETO DE ABREU -Sim, senhor, de 1 °/o paca compen-
sar a retirada do orçamento. 

O SR. WERNA MAGALHÃES - Exatamente . São 2.000:000$000, 
que rênde a taxa de viação . Passará & render tres mil. E se houver 
desequelibrio orçamentário, então aproveitaremos a outra de 1° I o para 
a receita geral. . . . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Depois, quando o unposto e bem apli-
cado ninguem protesta. _ 

O SR. WERNA MAGALHAES - Deve render 5 a 6 mil contos, no 
mínimo. 

O SR. LORETO DE ABREU- V. exc. retira essa taxa do destino · 
próprio para o orçamento geral? 

O SR. WERNA MAGALHÃES - Sub ti o a taxa rodoviaria, 
criada pelo projeto pela taxa de viação já criada para esse fim. 

O SR. SOCRATES ALVIM- Não seria melhor que se reclamasse 
para o Fundo Rodoviá rio tudo quanto se desiina á viação ? Depois, devo 
ponderar, o govêrno gasta anualmente, em construção e conservação de 
estradas, quantia muito superior áquela de que faz menção, em seu 
brilhante parecer o sr. conselheiro relator. 

O SR. WERNA MAGALHÃES- Deve gastar, mas ;1a esposição de 
motivos, que acompanha o projeto, o goverr.o refere-se a uma consigna-
ção de 1.000 contos sómente. 

ü SR. LO RETO DE ABREU- Mas no orçame to isso está expresso. 
No orçamento deste ano temos a taxa de automoveis CC:m sei centos 
contos. 

O SR . WERNA MAGALHÃES - Essa taxa não é da receita do 
Estado ... 

O SR. LO RETO DE ABREU -Toco ni so incidentemente. 
O SR. WERNA MAGALHÃES - Ah ! sim ... 
O SR. LO RETO DE ABREU - Depois vem outra vez - Taxa de 

automoveis com doze contos. Naturalmente é referente á matricula. 
O SR. WERNA MAGALHÃES - Ess::t tambem ·devia passar para 

o fundo rodoviario. 
Tudo que se relaciona com automoveis devia ser o fundo rodoviário. 
O SR . LO RETO DE ABREU- Confrontand o o gasto que o gover-

no tem com este serviço, com as rendas a ele destinadas, verifica-se 
que o Estado despende quantia_ maior com ele . . . 

O SR WERNA MAGALHAES - Eu me gme1 pela exposição que o 
governo nos mandou. 
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O SR. LORETO DE ABREU- Perfeitamente, sim senhor. 
O SR. WERNA MAGALHÃES- Quanto ao orçamento, presente, v. 

exc. pode ter razão. 
O SR. SOCRA TES ALVIM- Naquele tempo o Secretário era outro. 
O SR. WERNA MAGALHÃES - Como já existe uma taxa para ser~ 

viços de estradas, de contribuição geral, entendi que não se devia criar 
outra. 

O SR. LO RETO DE ABREU - O que disse está confirmado na ex~ 
posição. O governo estli autorizado a despender com o Departamento 
de Viação e pessoal para o serviço 6.591:848$000. Essa pelo menos, a 
despesa para este ano com estradas de rodagem. Para essa despesa o 
governo não só lança mão da taxa de viação criada em 1915, como tam~ 
bem de outras fontes porque as taxas destinadas a este fim não são 
suficientes. 

O SR. WERNA MAGALHÃES - Então o governo não foi claro na 
exposição. · 

O SR. SOCRATES ALVIM- Como disse na ocasião, o Secretario da 
Agricultura era outro. 

O SR. LORETO DE ABREU- Pelo orçamento vigente ve~se que o 
governo é obrigado a destinar _!llaior quantia ás estradas de rodagem. 

O SR. WERNA MAGALHAES-Se o govêrno gasta mais de seis 
mil contos de réis com esse serviço, as novas taxas podem ser modicas. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Eu entendo que tudo que se refere a 
estradas deve ser aplicado nelas. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-E as multas? 
O SR. LO RETO DE ABREU:-Tambem devem. 
b) Sou, preferetemente; pelas taxas propostas pelo Gr -·êrno com o 

nome de ctaxa de testada», já em vigor no Uruguai, Argemina, Estados~ 
Unidos, São~Paulo , onde, denominadas- ctaxas de valorização»; estão 
criadas no art. 119 do decreto n. 4.216, de 13 de abril de 1917, assim re~ 
digido: 

Art. 118-Fica criado o fundo especial para o serviço das 
estradas de rodagem do Estado de S. Paulo com a aplicação 
exclusiva: 

a) a conservação das estradas construídas pelo Governo do 
Estado; 

b) a construção de novas estradas de rodagem em execu~ 
ção do plano geral de viacão de rodagem do Estado; 

c) ao desenvolvimento e melhoramento das estradas de 
rodagem; 

d) a organização da policia, higiene, postos de assistencia e 
soccorro e outros serviços necessários ás estradas de rodagem; 

e) ao completo serviço de capital, juros, etc.; das operações 
de crédito internas ou externas a realizarem~se para o desen~ 
volvimento dos trabalhos autorizados pela lei n . 2.187, de 30 
de dezembro de 1926. 

Art. 119 O fundo especial, de que trata o artigo anterior, 
será, de acôrdo com a tabela anexa, formado pelas seguintes 
fontes: ,. 

.. 
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a) taxas de trafego cobradas de acôrdo com a tabela ane-
xa e que recairão sôbre os veículos que trafegarem pelas e -
trádas estaduais; 

b) taxas e impostos de valorização, que recaírão sôbre 
propriedades situadas dentro de uma faixa de 20 quilometros 
paralela ao eixo dessas estradas. 

Tambem no livro citado, de Soares de Mattos, a fls. 160, 
se encontra o seguinte : 

cNa Argentina tem~se <!Ceitado a prog1·essividacle de-
C'rescente do benef icio, repartindo-se a contribuição entreva-
rias zonas, cujas dimensões, em sentido perpendicular, podem 
ser iguais ou variaveis. Na província de Santa-Fé, pela lei n. 
2.157, foi estabelecida uma taxa decrescente em 3 zonas para-
lelas, e de cada lado da estrada, com 2.000, 3 000 e 5.000 
metros cada um. 

No Uruguai: os proprietarios de terrrenos marginais á 
estrada pagam ao Estado taxas sôbre o valor dos terrenos, 
variaveis por faixas, dentro de uma zona de 20 quiJometros 
para cada lado, e variavei tambem as taxas com o custo qui-
lom !-!tr\co das estradas, para pagar a construção. 

. . . . . . . . . ................ ... . "' .... .. ... ..... .. . 
No Estado de S. Paulo esta taxa está sendo adotada des-

de 1927, sôbre uma valorização constante dos terrenos em 
duas faixas paralelas de cada lado da estráda, com 10 qui-
lometros cada uma». 

Aquí mesmo nesta Capital, onde bem alta se paga sob a denomi-
nação de «taxas de calçamento", com as quais a nossa Prefeitura vai 
já, animadoramente, substituindo o calçamento primitivo, defeituoso, 
por outros tipos mais aperfeiçoados. 

O SR. SOCRATES ALVIM :-Mas não pagam «taxa de rua e sim 
taxa de calçamento ", o que é um pouco diferente. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Perfeitamente, e a taxa é paga pe-
los proprittários que tem frellte para a rua e taxas bem elevadas. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Que v. exc. paga com satisfação. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-0 valor dos terrenos urbanos está na 

razão direta da extensão dêsses terrenos sôbre a via pública. Já mostrei 
que no caso das terras rurais isto não se dá . 

O SR. LORETO DE ABREU.-Pago, sim senhor. O nobre colega 
Annibal Gontijo póde atestar se pago ou não com satisfação. Ha poucos 
dias recebi désse ilustre colega um convite para irmos, com Ale, o nosso 
presidente, conselheiro Noronha Guarany e eu, moradores na rua Espí-
rito Santo, em comissão ao Prefeito Luiz Penna e pedir-lhe que desse 
preferencia a essa via pública no sentido de ser o seu calçamento substitu i~ 
do por um outro melhor, visto tratar-se de uma rua central como é a do 
Espirito-Santo. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-E o prefeito nos recebeu muito bem. 
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O SR. LORETO DE ABREU:- · ?er~sitamente; recebeu-nos admira-
velmente e logo chamando o seu ajudante, que na ocasião era o mesmo 
atual preí'eito, resolveram ambos dar preferência a êsse calçamen to. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Embora a rua não estivesse dentro 
do plano. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Esse serviço foi iniciado, mas a taxa, 
se é grande, traz entretanto vantagens como a elevação do valor das 
casas e dos terrenos em métis de 20 ° I o. 

Sou pelas taxas de testada como planejadas e formuladas pelo Go-
vêrno, no projeto a fls. 94, do citado livro de;> ~r. Soar~s d~ M.a~os, 
de8de que, de acôrdo com os pareceres dos tecmcos, na o haJa dificul-
dade irremovivel-para o lançamento ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Esse sistema é de dHicil aplicação. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Mas está sendo praticado em S. 

Paulo. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Está apenas criado. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Não senhor; o Estado de S. Paulo 

vai até levantar um emprestimo de 400 mil contos par~ o serviço de 
estradas e, naturalmente garantindo-o com as taxas cnadas. Natural-
mente v. exc. leu essa publicação. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Perfeitamente. 
O SR. LORETO DE ABREU:-V. exc. sabe que o Estado de S. Paulo 

tem ótimas estradas de rodagem. 
O SR. WERNA MAGALHÃES:-Mas as fazendas entre nós não 

são todas demarcadas. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Em Minas apresenta uma grande dife-

rença de valores de terreno ' ... 
O SR. WERNA MAGALHÃES;-Sobretudo na zona do Norte. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO .. . uns valem muito, outros não valem 

n1da. ~ 
O SR, LORETO DE ABREU:-Os que valem pouco tambem pagam 

menos. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-lsto é de difícil aplicação; o caso de 

Minas é muito especial devido ás nossas montanhas, d~ modo que a es-
trada muitas vezes precisa fazer um grande desenvolvimento dentro da 
mesma fazenda para galgar a rampa. A unica apl~caçã.o. dêsse pr?cesso 
seria que se desse uma autonomia, mas aut.;nom~a m~u z to superwr ao 
Departamento de Viação para que fossem ate~uados esses c~sos espe-
ciais. Seria necessário uma autonomia sem le~ de modo a hcar o as-
sunto ao criterio quasi que exclusivo do mesmo Departamento. ~ . 

o SR. LORETO DE ABREU:-A declaração de vosssa excelencta é 
muito sábia. _ 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Mas é de muito dificil aplicaç~o . _ 
O SR. LORETO DE ABREU:-Estou de acôrdo com a ori~nta~ao 

do Conselho, no sentido de ser o govêrno modico nas pnmeuas 
taxações. 
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E o Govêrno já deu exemplo disso conforme vemos no re at .rio 
apresentado pelo ex-Secretário da Agricultura, sr. Ribeiro Junqueua, 
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atendendo a um pedido do Clube de Engenharia e da Sociedade dos 
Chauffeurs.-(cit. Livro de S. de Mattos, fi. 81 a 88.) 

O SR. SOCRATES ALVIM:-E' êsse um caso curioso em que 
todos pedem que se diminuam suas taxas, considerando razoaveis 
as que incidem sôbre os outros contribuintes. 

O SR. LO RETO DE ABREU: -Nós aqui estamos taxando para nós 
mesmos pagarmos. 

Exemplo: taxa geral de 1°/0 • Como ia dizendo, sr. Presidente, quan-
do fui interrompido pelos apartes, sou pela taxa de testada como pla-
nejada e formulada pelo Govêrno no projeto a fls. 94, do citado livro 
do dr. Soares de Mattos, desde que. de acôrdo com os pareceres dos 
técnicos, não haja dificuldades irremoviveis-para o lançamento, porque; 
1) de todas as formas aventadas a dêste projeto governamental-é a 
que me parece mais simples e isenta de falhas; 2) e é a que métis se 
aproxima da justiça consistente, no caso, em pagarem-na os mais di-
retamente beneficiados com o relevante e valorizador serviço de estra-
das. Se dificuldades irrem ·veis de lançamentos houver-neste caso, 
preferível a forma do sr. conselheiro relator Werna Magalhães, sob o 
nome de taxa de beneficiamento Rodoviário para todas as propriedades 
do mesmo distrito atravessadas pela estrada e sôbre o valor dos terre-
nos, como a da citada fórmula do Govêrno, tomado por base o lan-
çamento do imposto territorial, discriminadas duas (2° 1 o) porcentagens, 
a de O, 1 o I 0 para as propriedades que contiverem o eixo da estrada e 
0,05° I 0 para as demais. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-São cinco centésimos ou meio dé-
cimo por cem para as propriedades não atravessadas e um décimo 
para as que o fôrem. A taxa é modica. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E' modica, sim senhor; e disse e 
quero dizer, meio por cento. 

A modicidade das taxas, inicialmente, é devida á crise atual, e 
especialmen:-e á baixa dos produtos agricolas.-Em segundo lugar-
preferível a fórmula Werna porque dentre as outras fórmulas é a que 
se aproxima mais da justiça, se apresenta mais imune de objéções, é 
de facil lançamento e de perspectiva de rendimento crescente. ( Reti-
ra-se d o recinto, p or motivo de fôrça maior, o sr. conselheiro A.n-
nibal Gontijo). 

Taxa de li cença de circulação (letra d). 
Como o sr. conselheiro relator, penso que deve ser aceita a do 

projeto governamental pois já em vigor em muitos paises, como taxa 
justa: Inglaterra, Nova Zelandia, Estados-Unidos, Italia, França, Alema-
nha, Belgica, Russia, Canadá, conforme se vê das fls. 164 e 165 do 
livro de autoria do dr. Soares de Mattos. 

Em São-Paulo semelhante taxação já existe sob o nome bem ex-
pressivo de taxas de tráfego, conforme se vê do decre~o. n. 4.216 de 
13 de abril de 1917, que, no ªeu art. 119, trata da mater~a. 

O SR. WERNA MAGALHAES:-Entre nós os automoveis estão su-
jeitos a outras taxas, não sabemos se nestes outros países estão tam-
bém assim onerados. 

• 
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O SR. SOCRATES ALVIM: - Depois essas citações de revistas es-
trangeiras deixam muito a desejar no ponto de vista prático. 

O SR. LORETO DE ABREU: -Como disse, a tabela de São-Paulo, 
quanto a essa taxa, sensivelmente, e mais elevada do que a do projeto 

mineiro, ora submetido ao Conse!ho, mais do dôbro, a maioria das res-
pectivas taxas. 

Ápenas, me afasto data uenia, do voto do sr. conselheiro relator, 
conservando as taxas do projeto do nosso Govêrno, desde que êsse 
suprima as taxas já em vigôr que está cobrando pela matricula anual de 
veículos, que são 25$ para os de aluguel, 50$000 para os particulares. 

São informações oficiais que agradeço á gentileza do exmo. sr. dr . 
Candido Naves, diretor geral da Secretaria das Finanças. 

O SR. WERNA MAGALHÃES: - Estou de acôrdo com vossa 
excelencia. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Perfeitamente, mesmo porque não 
ha divergência. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - O preferível seria uma taxação única. 
O SR. LORETO DE ABREU:- Como disse, o dr. Candido Naves 

me informou, em carta, que os automoveis pagam 50$000, para os par-
ticulares, e 25 000 para os de aluguel. 

Não só não e razoavel que fique pesando duas taxas do Estado-do 
mesmo Estado-sôbre o mesmo veículo como ainda a matricula do mes-
mo veículo além das cartas de habilitação mediante exame, devem ficar 
pertencendo ás Municipalidades. regime êsse em vigôr em São-Paulo 
como se vê dos arts. 81, 100 e 110, § 2. ·, 150 a e C do citado dec. n. 
4.216, de 1927. 

Somente a placa do número é, em São~Paulo, fornecida pelo Esta-
do como determina o art. 110 do decreto acima citado. 

Sendo assim a licença para condução de veículo, da competência da 
Municipalidade de origem, seria, até, improprio chamar-se lá esta taxa 
de taxa de licença de circulação. O seu nome lá e «taxa de trafego », 
de acôrdo com o art. 119-A do citado regulamento . 

Senhores, sem dinheiro não pode o Govêrno custear o relevantissi-
mo serviço de estrada-con trução ou conservação-atendendo recla-
mações .nsistentes de todos os pontos do Estado. As contraditas de 
hoje ao plano governamental já triunfante, em sua estrutura saliênte, 
pelo menos relativa á especialização tributária se converterão em aplau-
sos e reconhecimentos de benemerência, mais cedo do que se pensa. 

Senhores, não sejamos por mais tempo retardatários. 
O SR. ISRAEL P1NHEIRO:- V. Excia. precisa ponderar que as es-

tradas em Minas, não só pelo custo de construção, como pelo de con-
servação, ficam duas ou três vezes mais caras que as de São-Paulo, de-
vido á topografia do nosso Estado. Quer dizer: um quilômetro em 
Minas, vale por dois ou três em São-Paulo. 

O SR. LORETO DE ABREU:- O mineiro deve avançar tambem 
nésse sentido. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-E temos trabalhado muito para isso. 
O SR . LORETO DE ABREU:- Na ultima sessão o sr. conselheiro 

Socrates Alvim. 2. 0 revisor da peça em debate, lembrou a idéa de sere-
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partir o Estado em zonas e em cada uma delas se gastar com igualdade 
as rendas destinadas á const::ução de estradas. 

. O SR. S9CRA TES AL VIM : - Igualdade relativa, pois onde houver 
mawr extensao de estradas, a verba de conservação terá de ser maior. 

O SR. L9RETO DE ABREU:-Senhores, não sejamos por mais tem-
J?O retardatano~ aqui em Min~s. Qu~m já não sente-forte e significa-
tivamente palpi_tante-o anseio ~e boas rodovias,-esta aspiração uni-
ver~a1, predommantemente amencana-do nosso continente. do imenso 
e, amda, pobre Brasil, de todos os recantos da área enorme de Minas-
Gerais, onde, felizmente, já são animadoramente realizadores neste do-
mínio, mu~tos dos município especialmente das zonas sul e b:-iãngulo-
talvez ao mfluxo do exemplo do moderno impulso bandeirante do Es-
tado de S. Paulo-o irmão mais velho nas admiráveis iniciativas proores-
sistas, dignas dos aplausos, da imitação dos mais Estados brasilciros. 

~m _Minas já se clama, geralmente, pela urgência da conservação e 
ampli~ç~_o das rodovia~ estaduais; e o Govêrno atual que é govêrno 
de opmmo, agora, dep01s drt apagados os incendios das duas últimas e 
gra~~~s revo!uçõe~ resol_utamente insiste pela aprovação do plano ro-
dovmno porque nao desiste do aparelhamento necessário á conserva-
ção do valioso patrimonio representádo pelos nossos milhares de qui-
lometros d~ estradas de drodagem-e á ampliação urgente dessa rêde, 
como convem ao nosso esenvolvimento econornico político social e 
estratégico. ' ' 

Quanto ás taxas criadas e outras que segundo o projeto virão refor-
çar o «Fundo Rodoviário como, por exemplo, auxílios do Govêrno Fe-
deral, dotações especiais por parte do Estado, rendas extraordinárias e 
multas proveniêntes da infração do ReQUJamento de Estradas etc eu 
fazendo rapidamente um cálculo da i~portância a que poderão ~Íimri; 
~s.s~s mesmas taxas, cheguei á conclusão de que essa importância s:rá 
IDICial:nente talvez de uns seis mil contos. Sendo assim, já o Govêmo 
podera contar com ess~ q~antia que será toda ela, posta á disposição 
do Departamento de VIaçao para o desenvolvimento do rodoviarismo 
em nosso Estado. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Ha umas verbas da Companhia de 
Navegação do S. Francisco_ 

. O SR. LORETO DE ABREU:-V. excia. tem razão. Eu generali-
zei um pouco. Entretanto, o serviço de navegação é, por assim dizer, 
complementar do serviço de estradas de automoveis. 

No meu cálculo, eu tomei por base os dados fornecidos pelo livro 
do dr. Soares de Mattos, quanto á renda produzida atualmente pelas es-
tradas de rodagem na Norte-America. 

O SR. SOCRA TES AL VIM:-Precisamos não esquecer de que a 
Norte-America é um país e uma nação muito diferente do Brasil. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Eu havia calculado a renda produzi-
da pelas estradas de rodagem naquêle país, em 1926 ou 1927, em. . _ . 
1_2.~.000 de contos. Fiz um cálculo por alto, mas ratificando-o, veri-
fiquei que essa quantia atinge a maior soma. Isso, ao cambio nosso de 
25$000 por dolar, que é o cambio livre ou negro, porque não se com-
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pra um dolar por menos de 25$000, assim como não se compra uma 
libra por menos de 120$000. Pelo menos é isso que declaram os den~ 
tistas, que afirmam estar comprando o dolar a 25$000 e a libra a 120$000. 
Si non é vero, é verossimel. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-As máquinas que tenho importado 
da Inglaterra teem vindo ao preço do cambio oficial, que é de 60$000 
a libra, atualmente. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Se tomarmos por base o cambio de 
25$000 por dollar, a renda produzida pelas estradas de rodagem atinge, 
nos Estados~Unidos a uns dezessete milhões de contos. 

O SR. SOCRA TES AL VIM: - Entre nós, porém, devemos começar 
com taxas mínimas. 

O SR. LORETO DE ABREU: - Estou de acôrdo com v. excia., e o 
proprio Govêrno pens·a em começar com taxas baixas, ma ~ sem dinhei~ 
ro, não se poderá fazer estradéj!s. 

O SR. WERNA MAGALHAES- V. Excia diz uma verdade: sem 
dinheiro, não se poderá fazer estradas. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Nem serviço algum. 
O SR. SOCRA TES AL VIM:- E' _preciso que haja prudencia, quando 

se reclama o dinheiro do contribuinte. 
O SR. LO RETO DE ABREU:- De pleno acôrdo e o govêrno está 

mesmo interessado em começar por taxas modicas. 
São estas, sr. Presidente, as considerações que tinha a fazer em 

torno do projéto que, sem duvida alguma, focaliza um dos mais rele~ 
vantes, se não o mais relevante, dos problemas que poderiam preocupar 
a nossa atenção no momento atual. 

(Muito bem! Muito bem! ) 
O Sr . .Julio Soares: --Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Tem a palavra o sr. conselheiro Julio 

Soares. 
O SR . JULIO SOARES: - Sr . Presidente, estou de pleno acôrdo 

em que as modificações propostas pelo sr .. relat~r, rev~sores e outros, 
conselheiros relativamente ao assunto em d1scussao, seJam levadas ao 
sr. Secretario da Agricultura como sugestões paw a modificação do 
projéto apresentado pelo Govêrno do Estado. 

A fórmula lembrada pelo sr . conselheiro Werna Magalhães é pru~ 
dente, e a meu ver, satisfaz, até certo ponto, as exigencias econômicas 
e sociais do nosso meio. 

A' taxa de 1/10 e de 1/20 sôbre o valor da propriedade, proposta 
pelo relator, se opôs uma sugestão do sr . conselheiro Socrat~s Alvim, 
que prefere uma quota fixa para todas as propriedades serVIdas pela 
estrada. 

O SR . SOCRATES ALVIM:- Faço distinção entre as propriedades 
que se acham á margem da estrada ou que são por esta atravessadas 
e as propriedades afastadas. Estas ultimas devem pagar uma taxa me~ 
nor Será a solução mais justa. Quando falei em taxa fixa, quís dizer 
multiplicador fixo, aplicavel sôbre a importância do imposto territorial. 
A contribuição das propriedades rurais seria variavel, de acôrdo com o 
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que pagam de imposto territorial , vi to que opinei por uma taxa adi-
cional recaindo sôbre êsse imposto. 

O SR. JULIO SOARES: -Não considero justa essa solução, pela 
qual a contri'bui"ção de uma grande propriedade rica e prospera, será 
identica a de um pequeno sitio desvalorizado, porque foram ambos to-
cados pela mesma rodovia. 

As desvalorizações a que se refere s. excia são pagas integralmente 
pelo Estado, de sorte que os benefícios são reais e proporcionais aos 
valores das propriedades. 

Efetivamente o Estado indeniza qualquer desvalorização. Para isso, 
basta que o proprietario a requ ira, e eu poderia citar exemplos con-
cretos. 

O SR. SOCRA TES AL VIM: - O Estado indeniza a faixa de terra 
utilizada pela rodovia, enquanto eu me referi aos danos que a abertura 
da estrada poderá ocasionar ao fazendeiro, nas lavouras e pastagens 
marginais, em terras que continuam de propriedade particular. 

O SR. JULIO SOARES: -Esses danos serão indenizados. O pro~ 
prietario mandará proceder á avaliação dos mesmos e receberá em di-
nheiro a devida indenização, con-~nuando, portanto, o valor real do be~ 
nefício . 

O SR. SOCRA TES AL VIM:- Entendo que a taxa deve ser modi~ 
ca, do contrario os fazendeiros crearão obstáculos á abertura das es-
tradas e o Govêmo será obrigado a constantes desapropriações, o que 
será anti-economico e anti~politico. Sebretudo, no inicio, as taxas 
devem ser muito pequenas. _ 

O SR. WERNA MAGALHAES!-Uma propriedade do valor de cem 
contos vai pagar cem mil réis por ano. E' uma taxa muito modica. 

O SR. LORETO DE ABREU:-E uma propriedade de cem contos, 
uma vez servida pela estrada, terá desde logo uma valorização pel0 me~ 
nos de 20 contos. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Em muitos casos não haverá valoriza-
ção alguma. No caso, por exemplo, de serem pessimas as terras atra~ 
vessadas, o que será muito frequente, o fazendeiro ganhará apenas o 
onus da taxa de testada. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Havendo ligação entre as sédes 
dos municípios, todas as propriedades serão beneficiadas pelas estra-
das. A taxa de testada é que seria elevada se uma fazenda fosse 
atravessada em grande extensão. 

O SR. JULIO SOARES: - A lembrança do sr. conselheiro Israel 
Pinheiro de só ser obrigatoria a contribuição dos proprietarios quando 
a estrada atingir a séde distrital, parece mais complicada com a nossa 
exagerada extensão territorial, forçando traçados, e nem sempre alcan~ 
çarião seu objétivo, porque, muitas vezes, a séde distrital não repre~ 
senta o centro comércial obrigatorio dos distritos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-V. exc. talvez esteja fazendo o seu 
raciocínio tomando por base o seu município, cuja extensão territorial 
é a de um verdadeiro Estado. 

O SR. JULIO SOARES:-0 meu município não é o maior que 
existe em Minas~Gerais. Ha muitos outros nas mesmas condições. 
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O SR. ISRAEL PINHER0:-0 meu raciocínio é este: ou a estrada 
passará m_uit_o longe da séde distrital, ou, então, terá de passar nas 
suas proximidades e neste caso atravessará a propria séde. Isso é o 
que geralmente acontecerá. Exceções, naturalmente hão de existir 
não contes~o. Em tod?s ?s casos, uma ou outra exceÇão sempre apare~ 
c : O que_ e necessano e que se procure restringir a possibilidade de 
tms exceçoes, favorecendo-se, paralelamente, a possibilidade de maio-
res vantagens. 

Precisamos considerar as vantagens objétivas das estradas de auto-
moveis. Quais essas vantagens objétivas? A primeira é baratear o custo 
das mercado~i~s; é proporcionar aos fazendeiros o meio de fazer com que 
possam. adqymr por menor preço as mercadorias que vêm de fóra; a se-
gunda e facthtar aos mesmos fazendeiros a exportação dos produtos de 
sua lavowa. Como se sabe, a lavoura tstá sob o contrôle do comércio. 
O fazendeiro tem de oomprar de comérciante e vender a comérciante . 

O SR. JULIO SOARES:-Mt itas vezes a séde do distrito é servida 
pela estr?.da de ferro. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Ha distritos cujos territorios são cons-
tit idos por verdadeiras faixas e, sendo assim, muitas vezes a estrada 
poderá apenas tocar em sua extremidade. 

~iá_s, estamos apenas apresentando sugestões e ao Departamento 
de V1~~~o caberá dizer quais as mais vantajosas e as mais aplicaveis 
ao ob]ehvo que todos temos em vista 

Não estou intransigente e acredito que o mesmo se verificará 
quanto aos demais srs. conselheirps (apoiados). Todos estamos de 
acôrdo sobre a conveniencia da organização do «Fundo Rodoviário ». 
Mas, parq que produza os beneficios desejados, o «Fundo Rodoviário » 
deve ser solidamente constituído e para isso é necessaria a maior con-
tribuição possível, ressalvada, é bem de vêr, a capacidade tributaria dos 
fazendeiros e do povo em geral, já bastante onerado de impostos. 

quanto á natureza das taxas e ao modo de sua aplicação, são 
questoes de ordem técnica e administrativa. Nenhum dos srs. conse-
l~eiros é intrans:gente e a administração, depois que estudar essas ques-
toes sob todas as suas faces, nos apresentará um projéto remodelado 
que será, então, oportunamente discutido. ' 

O SR. .Tl.JLIO SOARES:-Aliás, é êsse o único ponto em que ha di-
vergencia no seio do Conselho. 

~ SR. WERN~. ~AGALHÃ?S:-Propuz que as estradas ligassem 
as sedes ?os mum~IJ?IOS entre SI, porque desse modo todas as proprie-
dades senam beneficiadas pela estrada ou num sentido ou em outro. 
Estabelecida a rêde dos municípios, creio que não haverá propriedade 
que deixe de ser beneficiada 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Muitas vezes ha distritos num municí-
pio que fazem o seu movimento pelos municípios vizinhos. 

O SR. WERNA MAGALHAES:-Esses vizinhos tambem terão es-
tradas, porque eu proponho a rêde inter-municipal. Todas as sédes dos 
municípios serão ligadas entre si, de modo que se alguns distritos não 
se utilizarem das estradas por um lado, utilizar-se-ão por outro. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Nossos votos são por que todos os 
municípios e distritos sejam servidos por estradas de automoveis. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Esta é que é a verdade. 
O SR. JULIO SOARES:-Acompanho, por isso, a opinião do rela-

tor, á qual apenas acrescentarei a sugestão do sr. con elheiro Socrates 
Alvim, que pede a divisão do Estado em seis ou ete zonas, a cada 
uma das quais seria distribuído pelo cFundo Rodoviário • um qu"nhão 
proporcional. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Proporcional, porque já existem 
estradas em certas zonas e, as im, o quinhão não póde ser iaual para 
todos . 

O SR. JULIO SOARES:-Entretanto, sendo pensamento unanime 
deste Conselho, aprovar a criação do «Fundo Rodoviario • , dependen-
do a sua- ratificação apenas de uma fórmula mais suave relativamente 
ás novas taxas a serem cobradas, eu não via inconveniente em que 
se considerasse a proposta do sr. conselheiro Lorêto de Abreu, pedin-
do que se resolva nesta discus ,ão a parte pacifica do projéto. Ficaria 
de lado o artigo segundo, o único sôbre o qual ha divergência de opi-
niões, para ser julgado pelo sr. Secretario da Agricultura, de acôrdo 
com as sugestões ieitas aqui. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-E' possível que o sr. Secretario da 
Agricultura ainda nos apresente novas modificações. Penso que deve-
riamos apenas apresentar agora as nossas sugestões, que seriam todas 
enviadas a s. exc., deixando para depois o nosso pro unciamento de-
finitivo. 

O SR. JULIO SOARES:-Parece-me que haveria nisso uma certa 
vantagem, pois concorreríamos para apressar a efetivação desse gran-
de plano, de vantagem tão evidente para o progresso do nosso Esta-
do. (Muito bem I M ui to bem!) 

O Sr. Werna Magalbães:-0 nobre conselheiro sr. Lorêto de 
Abreu, tratando da arrecadação, referiu-se á vantagem da autonomia 
financeira por parte do Departamento de Viação. Parece-me, entretan-
to, que sendo a arrecadação feita pela Secretaria das Finanças, mas 
ficando á disposição da Secretaria da Agricultura, existe de fato essa 
autonomia. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Posso dizer, bem informado que fui, 
que mesmo na hipotese de ser concedida a autonomia financeira, a 
propria repartição pensa em não se utilizar da mesma no momento, 
afim de não complicar a organização inicial do «Fundo Rodoviário ». 
Aos poucos, á proporção que se verificar que a cobrança de algumas 
dessas taxas se torna mais facil e vantajosa pelo proprio Departamento 
de Viação, este procederá, então, diretamente a essa cobrança. O 
Departamento não faz questão de que a arrecadação fique a cargo da 
Secretária das Finanças, uma vez que tE'nha a garantia de que o pro-
duto das taxas será aplicado il'!.tegralmente ao «Fundo Rodoviario • . 

O SR. WERNA MAGALHAES :-Aliás, essa é uma questão secun-
daria. O principal é fo rmar-se o «Fundo Rodoviário •. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Não ha dúvida. 
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O Sr. Soerates Alvim :-Continúa a discussão. Não havendo 
mais quem tome a palavra (pausa), creio poder anunciar a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que se devolva o projeto ao sr. Secretá-

rio da Agricultura, acompanhado da sugestões propostas e constantes 
das notas taquigraficas, que ao mesmo serão anexadas, afim de que, 
naquela Secretaria, sofra a matéria, depois de devidamente examina-
da, as modificações julgadas convenientes, conforme as necéssidades 
atuais do Estado, devendo o projeto, assim remodelado, voltar ao Con-
selho para o pronunciamento definitivo deste. 

Submetido a votos, é esta conclusão aprovada. 
-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Convocação de sessão extraordinaria 
O Sr. Socrates Alvim :-Antes de encerrar a sessão, deacôr-

do com o art. 6. 0 , n. I, do nosso Regimento Interno, convoco para 
quinta-feira proxima, ás 19 1/2 horas, uma sessão extraordinaria, afim 
de darmos solução a diversos assúntos cuja discussão se acha atraza-
da por acumulo de serviço 

Será esta a 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE - A regimeptal . 
SEGUNDA PARTE-Discussão das peças que se encontrarem na 

Secretária relatadas e revistas. 
Está encerrada a sessão. 

a.a sessão extraordlnarla aos 27 de julho de 1933 
PRESIDENTE- Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO -Sr. Israel Pinheiro. 

SU~JAIUO -Ata-Expediente-As razões do voto do sr . P. Matta Machado sôbre 
o cFundo Rodoviário--Voto de congratulações-Discurso do sr. Lo-
rêto de Abreu-Pareceres finais-N. 209 (Pagamento de adicionais. a 
d. Zilda Gama)-N. 210 (Fundo Rodoviário)-Segunda Parte-Crédito 
para pagamento a diversos credores do Estado-Relatório e parec~r 
do sr. "o/ema Magalhães-Discurso do sr. Israel Pi~~eiro;- ·Proposta ~o 
sr. Anmbal Gontijo-Conclusão-Pagamento de adiCIOnais a d. Mana 
José Seabra-Relatório e parecer do sr. P Matta Machado- Conclusão 
-Venda de terras devolutas (Peça n . 226)-Relatório e parecer do 
sr. P . Matta Machado- Conclusão-Vulta ao expediente-Parecer fi· 
nal n. 211 (Crédito para pagamento a diversos credores do Estado)-
Ordem do dia. 

A's 19 e 1/2 horas acham-se presentes os srs.: Socrates Alvim, 
Israel Pinheiro, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Werna 

f 
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Magalhães e P. Marta Machado, faltando com causa participada o sr. 
Noronha Guarany. 

Assumindo a presidência, o sr. Socrates Alvim declara aberta a ses-
são e convida o sr. Israel Pinheiro a ocupar o lugar de secretário. 

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

Expediente 
Sôbre a Mesa não ha expediente a ser lido. 

Voto de congratulações 
O Sr. Lorêto de Abreu-Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. LORÊTO DE ABREU:- Sr. Presidente, requeiro a v. excia., 

consulte a Casa se concede com a proposta que apresento de lançar na 
ata dos nossos trabalhos de hoje, as nossas congratulações pelo triunfo 
eleitoral e reconhecimento como deputados á Constituinte da nova Re-
pública, de 3 dos compatricios nossos que t" m sido membros deste Con-
selho: os exmos. srs. Pedro Aleixo e Furtado de Menezes, cujos méritos 
e trabalhos deixaram aqui traços indeleveis pela sua relevância e o sr. 
Conselheiro em exercício, professor P. Marta Machado, cuja cooperação 
na resolução de problemas que nos têm sido submetidos é de tal efi-
ciencia .. . 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Muito agradecido. E' bondade de 
v. excia. 

O SR. LORÊTO DE ABREU:- ... que não poderia, sem injustiça. 
ser jamais olvidada. 

E' este o meu requerimento. 
(Mui to ben! Mui to bem!) . 
-0 requerimento é unanimemente aprovado mandando o sr. Presi-

dente que se insira na ata o voto de congratulações proposto. 
O SR. P. MATTA MACHADO;- Peço a palavra. 
O SR. SOCRA TES AL VIM:- Tem a palavra o sr. Conselheiro P. 

Matta Machado. 
O Sr. P . Matta Maeb ado:-Requeiro a v. excia., sr. Presidente, 

que faça inserir na ata o seguinte : 

Razões do meu voto sôbre o Fundo Rodoviario 
Sr. Presidente, 
Devo esclarecer melhor as razões justificativas da minha indicação 

para que se destine ao fundo rodoviário a contribuição das Câmaras para 
as escolas. 

As divergências com meus ilustrados colegas são talvez aparentes, 
pois eu colho as minhas observações nas raizes da nossa formação, so-
cial, genuinamente comunária. Nas sociedades dêsse tipo o homem não 
procura resolver por si o problema de sua vida, não se apoia em si, mas 
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Quanto á contribuição dos municípios, julgo melhor aplicá-la á cons-
trução e conservação das rodovias que, no vasto território do Estado, 
servirá a tudo e a todos, a começar pela instrução primária, facilitando 
o contacto do professorado com a Capital, de onde deverá irradiar- con-
tinua, solicita e benéfica - a ação reformadora governamental . 

Contribuindo para boas estradas, não devem as Câmaras abando-
nar a instrução e deverão manter e criar escolas auxiliando a missão 
educadora do Ec(ado. 

Eis o meu pensamento, expressado com a clareza que a deficiencia 
mental permitiu. (Muito bem ! Muito bem I ). 

O SR. SOCRATES ALVIM:- A exposição de v. excia, fará parte 
da ata da sessão de hoje. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Werna Magalhães apresenta o seguinte 

Parecer n. 209 
Pagamento de adicionais a d. Zilda Gama 

PEÇA N. 222 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo examina-
do cuidadosamente o processo a que se refere o ofício do sr. Secretário 
da Educação e Saúde Pública, n. 73, ' de 7 de julho corrente, resolveu 
por unanimidade, aquiescer a que seja aberto o crédito especial de 
1:281$600, afim de, no corrente exerci cio, atender ao pagamento de 
adicionais a que tem direito, nos termos da lei n. 425, de 1906, a pro-
fessora do grupo escolar «Afonso-Pena• , d. Zilda Gama, desde que, 
ouvida a Secretaria das Finanças, declare dispôr o Tesouro dos recursos 
para fazer face a essa despesa. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Belo-Horizonte, 27 de 
julho de 1933 .- Werna Magalhães., relator 

-0 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 Educação. 

O Sr. Werna Magalhães envia ainda á Mesa o seguinte 

Parecer n 210 
Criação do Fundo Rodoviário 

(PEÇA N. 20) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. tendo examina-
do, cuidadosamente, o processo n. 20, que trata do «Fundo Rodoviario" 
e, considerando a matéria de grande importâucia para o Estado, resolve : 
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1 . 0 ) Não emitir, desde já, parecer definitivo, julgando acertado que 
o processo volte á Secretaria da Agricultura, para ser, novamente, exa-
mmado pelo sr. Secretário. 

2. 0
) Que sejam incluidas no processo as sugestões apresentadas 

em sessão, sôbre o assunto, assim como as notas taquigráficas dos deba-
tes, para que, como contribuições, possam ser aproveitadas, na organi-
zação do novo projeto que, possivelmente seja elaborado pelo Govêrno. 

3. 0 ) Que, em seguida, seja o processo submetido á deliberação 
definitiva do Conselho. 

Sala das Sessões, 27 de Julho de 1933.- Werna Magalhães, re-
lator . 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio, parecer e das notas 
taquigráficas, ao sr. Secretário da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 
Abertura de C'rédito para p ag 1manto de divm·sos cred01·es 

do Estado 
PEÇA N.0 218 

O Sr. Soerates A.lvi.m: - Esgôtada a primeira parte, vamos 
passar á segunda. 

Vai entrar em discussão a peça n. 218, que diz respeito á abertura 
de um credito especial de 2:233:386$100 para pagamento de credores do 
Estado, conforme relação anexa ao processo. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro Werna Magalhães. 
O Sr. Werna Magalhães:- Adoto o mesmo relatório elabora-

do pelo sr. conselheiro Noronha Guarany, que é o seguinte (lê): 
Relatorio 

O sr. Secretário do Interior, em oficio de 4 do corrente mês, passan-
do ás mão"' do Conselho Consultivo do Estado o processo que nêste de-
oartamento re ebeu o número 218, consulta ao mesmo Conselho sôbre 
a abertura de um credito especial de 2,233:386$100 para ocorrer ao paga-
mento de despesas já feitas pela administração. 

Ouvido o sr. Secretário das Finanças a respeito da abertura de tal 
credito, em oficio de 28 de junho último, informou êste que, atualmente, 
o Tesouro do Estado não comporta êste dispendio. 

Entretanto, caso venha o Govêrno do Estado a receber do Govêrno 
Provisório da República o saldo, cujo pagamento já lhe foi requisitado, 
da importância despendida com a revolução de outubro de 1930, estaria, 
então, o Tesouro habilitado a fazer esse pagamenio (fls. 36). 

O sr. Secretário do Interior, ao remeter a relação das despesas a 
que se refere a cifra de 2.233:386$100, declara que essa relação está 
«organizada com os documentos processados nas diversas secções da-
quela Secretaria". 
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De fls. 3 a fls. 34 do processo encontra~se a relação de todas as 
quantias pormenorisadamente, com um quadro em resumo em que se 
somam os pagamentos detalhados de cada secção. 

Na relação vêm designados o nome do credor, a natureza da des~ 
pesa, o período em que foram as mesmas contraídas e a respectiva im-
portancia. 

Relatada a peça, passo~a ao exmo. sr. conselheiro Werna Maga~ 
lhães, 1.0 revisor. 

Belo~Horizonte, 12 de Julho de 1933.-Noronha Guarany, relator. 

Parecer 

O Sr. Werna Magalbães:-Pela leitura do processo, notamos 
que o senhor Secretário do Interior solicita a abertura do crédito em 
qtJestão, para resgate da divida flutuante da sua Secretaria. 

As contas que submete á aprovação do Conselho são de diversas 
especies e relativas a exercícios findos. 

Algumas deveriam fazer parte da despesa ordinária, não tendo sido 
pagas, devido, como presumo, á in uficiencia de verbas orçamentarias. 
Foram, entretanto, organizadas com documentos todos processados e 
em arquivo nas diversas repartições. Não dispomos de elementos para 
de uma maneira precisa, examinar todos os creditos, mas, em casos 
desta natureza, penso que devemos nos prevalecer das informações que 
acompanham o processo. , 

Achando-se em ordem os documentos e arquivados, entendo que 
nestas condições, o pronunciamento do Conselho seja favoravel á abertu~ 
r a do credito, desde que o pagamento seja feito, como prop- e o sr. Se-
cretario das Finanças, isto é, quando o Estado receber do Tesouro Fe-
deral, o saldo de contas, proveniente das despesas com a revolução de 
1930. 

(M'uito beml Muito beml). 
Em discussão o parecer. 
O Sr. Israel Pinheiro-Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Tem a palavra o sr. conselheiro Israel 

Pinheiro. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Sr. Presidente. Voto de acôrdo com o 

parecer do nobre relator, sr. consel!1eiro Werna Magalhães. Entretanto, 
seja~me licito, prevalecendo-me do ensejo, fazer algumas considerações 
no sentido de justificar meu modo de vêr quanto ás consultas feitas ao 
Conselho sobre a abertura de creditas especiais para ocorrer a paga-
mento de despesas já efetuadas pela administração. 

O SR. LORETO DE ABREU:-já foram feitas as despesas para opa~ 
gamento das quais se pretende agora abrir credito? 

• 

. . .. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Já foram feitas. Entretanto, o decreto 
20.348, baixado pelo Govêrno Provisorio, estabelece, taxativamente em 
seu art. 10, paragrafo unico, que a administração sómente assim poderá 
proceder em casos de urgencía, fazendo, por~m. ao Conselho Con ulti~ 
vo a devida comunicação, acompanhada dos fundamentos respectivos. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Quem sabe não se trata de um des-
ses casos? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Se assim é, não veiu o processo acom-
panhado dos fundamentos justificativos, conforme exigência expressa do 
decreto que acabo de citar . 

Um caso de natureza urgente, nós o tivemos na sessão passada, 
quando o sr. Presidente do Estado submeteu á nossa apreciação o de~ 
ereto n . 10.983, de 11 do corrente rnê , isentando do pagamento de 
impostos e taxas o café mineiro destinado ao Departamento Nacional 
do Café. Esse decreto foi baixado sem prévia consulta ao Conselho, 
mas tratava-se, evidentemente, de materia urgente e o Govêmo, fazen~ 
do-nos a devida comunicação, apresentou-nos os motivos que o ha-
viam determinado a assim proceder, fundamentando cabalmente o seu 
ato. 

Aliás, devo declarar que manifestando~me dêste modo, não comba~ 
.to absolutamente a medida constante da peça em discussão. De princi-
pio, já eu afirmei estar de acôrdo com o parecer do relator. Entendo, 
porém, que, sem sermos intransigentes, devemos propugnar por que 
sejam bem cumpridas as atribuições que por lei se conferem ao Conse-
lho (apoictdos gerais. Muito bem!) 

O SR. ruLIO SOARES:-Perfeitarnente. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Ao nos pronunciarmos sôbre a abertu~ 

ra de um crédito especial para o pagamento de despesa já realizadas, 
outra cousa não poderíamos fazer sinão verificar si tais despesas são 
legitimas e ~:e os pre os pagos devem er aceitos. !riamos, portanto, 
exercer o papel ue fiscais e a isso se limitaria a nossa atitude. 

Não concordo com essa atitude de fi cal, pois o que nos cumpre 
é cooperar com o Govêrno, emitindo préviamente a nossa opinião acêr-
ca das medidas sobre as quais, por lei, devemos nos pronunciar, jul-
gando da sua utilidade e oportunidade. 

Não entro no exame das despesa para cujo pagamento se preten-
de agora abrir um credito especial. Acredito que sejam todas perfeita-
mente justificaveis . E, entre elas, ocorre-me, no momento, a que se re-
fere ao pagamento do terreno destinado ao campo de aviação. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Esse é um caso de natureza urgente . 
O SR. JULIO SOARES:-A imprensa discutiu por mais de um mês 

a questão da compra do terreno destinado ao campo de aviação. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A medida foi reclamada ha mais de 

quatro meses, e qualquer pedido ou consulta endereçada ao Conselho é 
solucionada em três sessões apenas, ou sejam dez dias, no máximo, 
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O SR. JULIO SOARES:-Entretanto, o Conselho não foi ouvido sô-
bre a compra do terreno. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Não foi ouvido s·bre a compra do 
terreno para o campo de aviação, como não foi igualmente ouvido sô-
bre nenhum dos outros serviços com os quais se despenderam as quan-
tias que pormenorizadarnente constam do processo. 
. Nem se diga que alguns desses serviços são urgentes e que, por 
ISSO mesmo, terão levado o Govêrno a não ouvir préviamente o Con-
selho, pois o processo se refere tambem .. . 

O SR. LORETO DE ABREU:-São despesas feitas por ocasião da 
revolução? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Não. 
O processo se refere tambem, dizia eu, ao pagamento de forneci-

mentos mensais, ao pagamento de mobiliaria para repartições públicas, 
etc.; enfim, a despesas sôbre as quais deveria ter sido ouvido o Con-
selho para emitir seu parecer quanto á vantagem ou desvantagem dos 
serviços a que as mesmas se referem. 

Suponhamos, por exemplo, que a compra do campo de aviação não 
correspondesse a um serviÇ•J de utilidade publica. Que deveríamos 
fazer, depois de ter sido a mesma realizada? Negar o crédito para o 
pagamento respectivo? Não poderíamos certamente ter esse gesto, uma 
vez que a compra já tinha sido feita e serviços suplementares já ha-
viam sido executados. (Muito beml) 

O SR. LORETO DE ABREU:-São muito judiciosas as considera-
ções de v. exc. 

O SR. ANNIBAL GONTUO:-Devemos votar no sentido de acom-
panhar o parecer e sugestão le~brada pelo nobre orador. 

O SR. WERNA MAGALHAES:-Penso que deveriam mesmo ser 
enviadas ao Governo as notas taquigraficas respectivas . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Eu procuro zelar, sem intransigencia, 
pelas atribuições que nos são conferidas, não de simples fiscais, mas de 
cooperadores da administração publica, tanto assim que ocupamos os 
os nossos cargos por indicação do sr. Presidente do Estado, e, nestas 
condições, julgo mais de acôrdo com o Codigo dos Interventores que o 
Conselho seja préviamente consultado acerca da abertura de creditos 
especiais e extraordinarios para o pagamento de determinadas despesas. 
(Muito bem!). E quando estas forem tão urgentes que exijam um ato 
do Governo, independentemente de parecer do Conselho, que a este se 
dêm os motivos, os fundamentos de tal proceder. (Muito beml lvluito 
bem I) 

O SR. SOCRATES ALVIM:-As considerações de v. exc.. são 
mnito razoaveis e constarão da ata. 

O Sr . .A.nnlbal Gontijo: - Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Tem a palavra o sr. conselheiro An-

nibal Gontijo. 
O SR. ANNIBAL GONTI]O:-Sr. Presidente, todos nós estamos de 

acôrdo c?m as judiciosas considerações que acabam de ser feitas pelo 
nosso bnlhante e ardoroso colega, sr. conselheiro Israel Pinheiro (Apo-
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iados g_erais . . Muitc: bem!). Sendo as im, eu proporia que adotasse-
mos tais consideraçoes ?orno equivalentes á uma sugestão que fare-
mos ao Governo no sentido de procurar ouvir préviamente o Conselho 
nos casos a que se referiu o nosso ilustrado colega. 

_O meu objetiy? é facilitar o trabalho dos srs. conselheiros, quan:-
do tiverem de emihr parecer sobre os pedidos de abertura de créditos 
u~a vez q~e, assim, poderão examinar antecipadamente todos os papeis 
e mformaçoes aos mesmos referentes, de sorte a se pronunciarem des-
de logo com perfeito conhecimento de causa. (Muito bem ! Muito 
bem !). 

-Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discussão. 
Passando-se á votação, são aprovados unanimente o parecer do re-
lator e a sugestão proposta pelo sr. Annibal Gontijo, adotando-se esta 

Conclusão 
O Conselho adota o parecer do sr. relator, favoravelmente á aber-

tu!a do credito solicitado, desde que o pagamento seja feito como pro-
poe o sr. Secretario das Finanças, isto é, quando o Estado receber 
do Tesouro Federal o saldo de contas proveniente das despesas com 
a revolução de 1930. 

-Volta o processo ao relator para redação final. 

Pagamento de adicionais a d. Maria José Seabra 
PEÇA N. 224 

O S~. Soer~:~tes .A.Ivim:-Vai e~trar em discussão a peça n. 
324, relatJvament~ _a a~ertura ~e um credtto especial de 540$000 para 
pagamento de adiCIOnais da lei n. 425, de 1906, á d. Maria José Sea-
bra, pr.:>fessora efetiva da segunda cadeira da escola distrital de Mor-
ro V eimelho, munícipio de Caeté. 

Tem a palavra o relator, sr. conselheiro P. Matta Machado. 
O Sr. P. Matta Machado: - O meu relatorio é o seguinte: 

Relatorio 
Consta êste processo de um ofício do sr. Secretário da Educação 

con_sultando ~ôbre a possibilidade da abertura de um crédito especial: 
da 1mportãnc1a de 540$000, para o pagamento de adicionais da lei n. 
425, á professora d. Maria José Seabra, que rege a escola de Morro 
Vermelho, municípit> de Caeté, e conta mais de trinta anos de exercido 
do magisterio. 

O pedido da professora está devidamente justificado e provado 
com os documentos que acampanham o processo. 

Assim relatado, passo ao sr. conselheiro dr. Lorêto de Abreu, pri-
meiro revisor. 

Belo-Horizonte, 13 de julho de 1933.-P. Matta Machado, relator. 
B 
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Parecer 
O Sr. P. Matta Maehado:-Opino para que o Consêlho dê a 

autorização solicitada, visto estar inteiramente justiticado e provado com 
os documentos que acompanham o processo o direito da peticionaria, 
dependendo apenas da abertura do crédito da aprovação do Consêlho. 

E' êste o meu parecer. 
(Muito bem! Muito bem!) 
O parecer, é aprovado sem debate, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja aberto o crédito especial constante 

da peça n. 224, para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, á 
d. Maria José Seabra, professora efetiva da segunda escola distrital de 
Morro Vermelho, município de Caeté. 

-Volta o procésso ao relator para redação do parecer final. 

Venda de terras devolutas 
(PEÇA N. 226) 

O Sr. Soerates A.lvlm:-Finalmente, vai entrar em discussão a 
peça n. 226, relativamente á venda de lotes de terras devolutas situa-
das nos municípios de Tl}éophilo Otoni, Jequitinhonha, Caratinga e For-
taleza. 

Tem a palavra o relator sr. conselheiro P. Matta Machado. 
O Sr. P. Matta lblaehado:-Meu relataria é o seguinte (lê) 

Relataria 
A peça n. 226 consta de um oficio do sr. Secretario da Agricul-

tura, pedindo, nos termos do dec. n. 20.348. de 29 de agosto de 1931, 
autorização para venda de lotes de terras devolutas, medidos no mu-
nicípio de Theófilo Otoni, cujas áreas ultrapassam a 100 hectares. 

Ao ofício acompanha uma relação da Inspetoria competente, indi-
cando os lotes e os seus ocupantes. 

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

Belo-Horizonte, 20 de julho de 1933. 

Parecer 
O Sr. P. Matta Maehado:-0 processo está revisto pelos 1. 0 e 

2.0 revisores e eu opino no sentido de ser concedida a autorização so-
licitada. 

O processo· se ácha perfeitamente documentado e satisfaz a todas 
as exigências legais. Meu parecer, portanto, é no sentido de ser con-
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cedida ao sr. Secretário da Agricultura a autorização que solicita para 
a venda dos terrenos devolutas a que se refere a peça em discus-
são. 

(Muito bem! Mui to bem!) 
Sem debate é aprovado o parecer, sendo adotado a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aquiesce á venda das terras devolutas situadas nos 

municípios de Teófilo-Otoni, Jequitinhonha, Caratinga e Fortaleza a 
que faz referencia a peça n. 226. 

Volta o processo ao relator, para redação do parecer final. 

Volta ao expediente 
O Sr. Werna Magalhã.es:-Requeiro se volte ao expediente 

para apresentação do parecer final sôbre a peça numero 218. 
-0 requerimento é deferido sendo dada a palavra ao mesmo se-

nhor, que apresenta o séguinte 

Parecer n. 211 
Abertura de crédito para pagamento a d iversos credores do 

Estado 
(PEÇA N. 218) 

O Conselho Consultivo, tomando conhecimento do oficio n. 13.923 
de 4 de julho do sr. Secretário do Interior, no sentido de ser aberto 
um crédito especial no montante de 2.233:386$100 para atender a cre-
dores do Estado, depois de examinar o processo que se acha devida-
mente informado, resolve cenceder a autorização solicitada, desde que 
se dê o caso de vir o Tezouro do Estado a receber do Govêrno 
Provisório o ~aldo das despesas feitas por Minas, com a revolução de 
1930, conf<;>rme se pronunciou o sr. Secretário das Finanças, já ouvi-
do a respeito. 

Sala das Sessões, 27 julho de 1933.- Werna Magalhães re-
lator. 

-0 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 do Interior. 

Ordem do dia 
O Sr. Soerates A.lvlm:-Não havendo mais nada a se tratar, 

designo para a próxima sessão esta ordem do dia: 
PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA P ARTE:-Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem enviadas á Secretária do Conselho com a an-
tecedência regimental. 

Está encerrada a sessão. 



139.a Sessão ordinaria, aos 29 de julho de 1933 
PRESIDENTE:-Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO:-Sr. Israel Pinheiro. 

SU~IAI:UO:-Ata-Retificação 1lo sr. Annibal Gontijo-Expediente-Comunicaçao 
-Pareceres finais-N. 212 (pagamento de adicionais a d. Maria José 
Seabra).-N. 213 (venda de terras devolutas.-Peça n. 226).-SEGUN-
DA PARTE-Pagamento de adicionais ao diretor do Grupo Escolar de 
Matheus Leme-Relatório e parecer do sr. P. Matta Machado-Con-
clusao-Abertura de crédito para custear despesas extraordinárias.-
Relatório e parecer do sr . Lorêto de Abreu-Declaraç3o do sr. Anni-
bal Gontijo-Conclusao.-Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, Israel Pi' 
nheiro, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo, P. Matta Machado e Werna 
Magalhães, faltando por motivo justificado, o sr. Noronha Guarany. 

Assumindo a presidência, o sr. Socrates Alvim declara aberta a ses-
são, e convida para secretáriá-la o sr. Israel Pinheiro. 

Ata 
E' lida a ata da sessão anterior. 

Retificação: 
O Sr. .ADDibal Gontljo:-diz que nai sessão passada propôs que 

as considerações feitas pelo sr. Israel Pinheiro a proposito da abertura 
de créditos extraordinários fossem consideradas como sendo uma su-
gestão feita ao Govêrno e não t indicação", como consta da ata. 

O SR. SOCRATES ALVIM-declara que será feita a devida reti-
ficação, sendo em seguida aprovada a ata, com a ressalva do sr. Anni-
bal Gontijo. 

Expediente 
O Sr. Israel Plnhelro:-traz ao conhecimento da Casa o se· 

guinte expediente: 
Oficio 

Pagamento de adicionais ao Cel. Juvenal Pequeno 
(PEÇA N. 252) 

Secretaria do Interior do Estado de Minas-Gerais-27 de julho de 
1933. 

Sr. Presidente e demais membros do Conselho Consultivo.-En· 
caminhando a êsse Conselho o incluso processo, venho consultar a v. 
v. Excias. sôbre a possibilidade da abertura de um crédito especial de 
4:073$300, para pagamento de adicionais ao Sr. Cel. Juvenal Pequeno, 
de conformidade com o dispositivo da lei 425 de 1906, durante o perio· 
do de 7 de junho de 193:.:; a 31 de dezembro do corrente ano. 

Apresento a V. V. Excias. protestos de elevado aprêço e distinta 
consideração. 

__________________ E_S_T_AD __ o ___ D_E __ M __ I~N~A=S--~G=E=RAJ::S:_ ______________ ~94~7-- ; 

Secretario d~ .Interior, Gustavo Capanem a. 
Ao Excelentisimo Senhor Presidente e demais membros do Con-

selho Consultivo. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado de Minas~Gerais.-Juvenal Pe-

q~eno, coronel ~a~ Fô.rça Pública deste Estado, pede a V. Excia. deter-
mmar uma provi~e.ncm para qne seja oberto o necessário crédito para 
p~g~mento de ad1c10nal da lei 425, do ano de 1906, a que se juJcra com 
direito o r~querente, c:onforme a certidão junta da Secretaria das Fi-
nanças, assim como seJa tal adicional incorporado aos seus vencimen-
tos. 

Crente na justiça que preside os actos de V. Excia. aguarda favo-
ravel.-Despacho. 

Belo-Horizonte, 2 de Maio d~ ~933.-Cel. Juvenal Pequeno. 
-0 pro.cesso para a consptwr a peça 252, distribuída aos srs. 

Socrates AI VIm, W erna Magalhães e Annibal Gontijo respectivamente 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. ' ' 

Comunicação 
O Sr. ;ADD.lbal Gontljo-- participa a Casa que o sr. Julio 

Soares faltara a presente sessão por motivo justo. 
- O Conselho fica inteirado. 

Apresentação, aprovação, e assinatura de pareceres finais 
O Sr. P. Matta Maebado:- apresenta o seguinte parecer: 

Parecer n. 212 
Pagamento de adicionais a d. Maria José Seabra 

PEÇA N. 224 
O. Çonselho Consultivo, tomando conhecimento da consulta do sr. 

S~cr~tano da Educação, sobre a possibilidade da abertura de um 
credito extraordinario, na importancia de 540$000, que d. Maria José 
Seabra, professora de Morro Velho, município de Caeté, tem direito 
de receber como adicionais da ·lei mineira n. 425, depois de examinar 
os d.ocumentos que a?ompanham aquele oficio e justificam o direito da 
r~fenda professora, e de parecer que seja oberto o referido cré-
dito. 

S. S. do Conselho Consultivo, 29 de Julho de 1933. - P. Matta 
Machado,- relator. 

- O par.ecer é aprovado e, em seguida, assignado por todos os 
srs. conselheuos presentes, sendo voto vencedor o do sr. Julio Soa-
res. 
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-Devolva-se a peça, acompanhada do relatot'io e parecer, ao sr. 
Secretário da Educação. O Sr. P. Mat ta Machado:- apresenta, ainda o seguinte parecer. 

Parecer n. 213 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 226) 
O Conselho Consultivo examinando o oficio em que o sr. Secretá-

rio da Agricultura pede autorização para venda de lotes de terrenos 
devolutas medidos nos municípios de Teofilo Otoni, Jequitinhonha, Ca-
ratinga e Fortaleza, tendo verificado a legalidade das vendas a se 
efetuarem, é de parecer que seja concedida a competente autorização, 
na forma da letra «e », do artigo 10, do dec. n. 20.348, de 29 de 
agosto de 1931. Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 29 de Julho de 1933.-
P. Matta Machado. 

- O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os 
srs. Conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Julio Soa-
res. -Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio parecer, ao sr. 
Secretário do Interior . 

2~ Parte da Ordem do dia 
Pagamento de adicionais ao diretor do Grupo Escola?' de 

Matheus Leme 
(PEÇA N. 230) 

O Sr. Socrates Alvlm:- Da segunda parte da ordem do 
dia consta, em primeiro lugar, a discussão da peça numero 230, sobre 
a abert ra de um crédito especial de 389$000 para pagamento de 
adicionais da lei n. 425, de 1906, ao sr. Olímpio Duarte Pereira, di-
retor do grupo escolar de Matheus Leme, município de Pará de Mi-
nas. Dou a palavra ao relator, sr. conselheiro P. Marta Machado. 

O Sr. P. Matta Machado:- E' este o relatorio (M)~ 

Relatorlo 
A peça n. 230 contém um oficio do sr. Secretário da Educação, 

consultando sobre a abertura de um crédito especial, no corrente exer-
cício, para pagamento ao diretor do grupo escolar de Mateus Leme, 
Olympio Duarte Pereira, da quantia da rs. 389$800, correspondente a 
gratificação de 10°/

0 
de que tratam as leis estaduais ns. 375, de 1903, 

e 425 de 1906 . Do processo constam mais requerimentos do referido diretor Olym-
pio Duarte Pereira, pedindo a gratificação adicional; certidão do seu 
exercício no magistério, passado pela repartição competente, atestando 

• 
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que o !eq~erente completou 30 anos de serviços prestados ao Estado a 
1~ ~e Janeiro do corrente ano, e que até o fim dele terá o requerente 
direito de receber a importância de rs. 389$800. 

O Sr. Secretári~ da Educação concedeu a gratificação, requisitou e 
mandou que se ouvisse o parecer do egregio Conselho. 
.. A!sim !elatado, passo o processo ao sr. conselheiro Annibal Gon-

ti]o, 1. reVIsor. 
Belo-Horizonte, 27 de julho de 1933.-P. Matta Machado, relator. 

Parecer 

O ~.r. ~· Matta Maebado:- Como se vê do relatório, tráta-se 
de ma_tena sobre a qu~l o Co!lselho de frequente se pronuncia, de sorte 
q~e _nao será necessá~w. aduzir sôbre a mesma quaisquer considerações. 
Due1 ap~nas que o dueit_o do. l?eticionário se acha perfeitamente justifi-
cado, . ]a tendo o Sr. Secr~tano da Educação concedido a gratificação 
requenda, sendo, portanto, o crédito inteiramente legal. 

Opino, pois, no sentido do ·conselho se pronunciar favoravelmente 
á abertura do mesmo. 

(Muito bem!) 
-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adotada 

esta 

Conclusão 

389$~onselho é de parecer que. s_eja ~berto o crédito especial de .. .. 
. , para pagamento de adiCionrus da lei n 425 de 1906 ao sr 

Olymp1o Du~rte Pereira, diretor do grupo escolar de M~teus-Le~e des~ 
de que, ouVIda a S~cretaria das Finanças, esta declare dispôr de ~ecur
sos para fazer face a despesa. 

-Volta o processo ao relator para a redação final. 

Abertura de crédito para custear despesas extraor-
dlnarlas 

(PEÇA N. 231) 

o. Sr. Soerates Alvbn: - Ségue-se a discussão da e a 
231, sobre abertura de um crédito especial de 500·000$000 par/ c~ste;; 
~:s~~~~- extraordinárias. Tem a palavra o relator,· sr. con;elheiro Lo reto 

O SR. LOMTO DE ABREU·- O relatório sobre a pec.a n. 231 é 
o seguinte (lê) : · 
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Relato rio 
O Sr. Secretário do Interior, no oficio a fls . 2, consulta ao Conse-

lho sobre a possibilidade de ser aberto um crédito especial de · · · · · · ·. · 
500:000$000 para custear despesas extr~ordinárias, algu~as ?as ~urus 
para satisfazer disposição expre~s~ ~e le1 .e . toda_s de carater madmvel: 
como sejam as decorrentes da diVISao admimstrativa d~ Estado, da reor 
ganização dos serviços municipais, instalação da Secçao. da <?r.dem dos 
Advogados, em Minas, construção de campos para o serv1ç~ aen~ pos~al 
em diversas localidades do interior do Estado e outras, VISto nao exis-
tir verba no orçamento vigente. O Sr. Secretário das Finanças informa 
(fls. 5} que o Tesouro não comporta, presentemente,. e.ssas despesas; e, 
somente, disporá de recursos para abertura desse credito, se o Governo 
do Estado vier a contrair um empréstimo. 

Ao sr. 1.0 revisor, conselheiro Annibal Gontijo. . . 
Belo-Horizonte, 26 de julho de 1933.-Lorêto Rtbetro de Abreu,, 

relator. 

Parecer 
O Sr. Lorêto de Abreu:- O oficio que .o sr. Se~retário das 

Finanças dirigiu ao seu colega da pasta do Intenor, mamfestando-se 
sobre a possibilidade da abertura do .crédito especial de que trata a peça 
em discussão, está redigido nos segumtes term~s (Je): . . 

cSecretaria das Finanças do Estado de Mmas-Gerais.-Belo-Hon-
zonte, 28 de julho de 1933.-Gabinete do Secretário. N. 163. 

Senhor Secretário. 
Tenho a honra de devolver a vossa exceléncia ~s pro~essos for-

mados em torno dos oficios ns. 10 .628 e 10.233, a m1m enviados por 
vossa excelencia e nos quais se faz a esta Secretária uma consulta s~
bre a possibilidade de abertura de créditos especiais para a construçao 
da cadeia de Jacutinga e para fa~~r f.rente a ~e~p~sas de.c?rren~es da 
reorcranização dos serviços mumc1prus, da DIVIsao AdmmistratiVa do 
Estado da instalação da Secção da Ordem dos Advogados, em ~nas, 
da con~trução de campos para o serviço a~rio postal e outras. _ 1 

Cumpre-me informar a vossa excelencm que o Tesouro nao com-
porta presentemente essas despesas: só Adisporiamos de ~ecursos para 
a abertura dos créditos pedidos se o Governo do Estado v1esse a con-
trair um emprestirr.o. . . 

Com relação ao crédito para a construção da. cadei.a de .Jacuting~, 
tenho a acrescentar a vossa excelencia que não fm possiVel, runda, ven-
ficar se houve excesso da renda arrecadada sôbre a orçada, mas se-
gundo tudo indica não haverá esse excesso. . 

Tenho a honra de reiterar a vossa excelenc1a os protestos de minha 
melhor estima e consideração. 

José B ernardino Alves Junior, Secretário das Fina_nç~s .. 
A sua excelencia o senhor dr. Gustavo Capanema, digmssimo se-

cretário do Interior. 
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Devo jnformar ao Conselho que, referindo-se ao crédito para a 
construção da cadeia de Jacutinga, o processo não nos oferece os es-
clarecimentos necessarios para saber si se trata da cidade sul-mineira de 
Jacutinga, nas divisas de S. Paulo, ou de uma outra localidade de igual 
nome que, si bem me lembro, tambem temos no Estado. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - V. Excia., naturalmente, quer se 
referir ao município de Jacutinga, no sul dó Estado. Temos, em Minas, 
tambem o distrito do mesmo nome, no município de Rio Preto. 

_ O SR. LORETO DE ABREU: - Exatamente; mas, no processo 
nao se declara si se trata da cidade, ou si do distrito de Jacutinga. 

O SR. SOCRATES ALVIM: - Deve ser da cidade. 
O SR. LORETO DE ABREU: - V. excia. tem razão: deve ser mes-

mo ~a cidade. Porém, entre os créditos pedidos pelo sr. Secretário do 
InteriOr, conf.orme os documentos constantes do processo, não figura 
nenhum destmado á construção da cadeia de Jacutinga. A êle sómente 
se refere o sr. Secretário das Finanças, no oficio que dirigiu ao sr. 
Secretário do Interior, prestando-lhe informações quanto ás possibili-
dades do Tesouro para a abertura dos mesmos créditos. 

Os créditos solicitados pelo sr. Secretário do Interior, conforme a 
relação de fls. 6, são os seguintes: , 

Para serviços municipais. . . . . . . . . • 200:000$000 
Para campos de aviaÇão no interior 

do Estado .... ... . . .. . .... . 150:000$000 
Para a Ordem dos Advogados . . . 30:000$000 
e finalmente para divisão adminis-

trativa . . .. . . . . . . . . .. . .. . . 120:000$000 
Total. . . . .. . . . . . . .. .. . . 500:000$000 

Embora no processo não sejam indicadas as leis que autorizem tais 
despesas, acredito, entretanto, que todas elas sejam de caratér necessa-
rio e inadiavel, conforme declara em seu oficio o sr. Secretário do In-
terior. 

Eu sei, através de referendas, aliás Iisongeiras e honrosas, da impren-
sa local e do Rio, que o Sr. Secretário do Interior, com o objetivo de 
melhor atender ás necessidades públicas, está procedendo ao estudo de 
uma reorganização dos serviços municipais em nosso Estado. E que 
S. Excia. dedica ao assunto particular interêsse, nós o vimos ainda há 
pouco, pela sua brilhante conferencia publicada nos jornais da Capital, 
sob o titulo cA cidade moderna"'. 

Essa conferência, que os srs. conselheiros terão naturalmente lido, é 
bem reveladora do alto espirito de descortinio, aliado á uma orientação 
sensata e prudente do jovE'm titular da pasta do Interior. Essa orien-
tação adiantada, mas, prudente, se refletirá de certo na reorganização 
dos serviços municipais que S. Excia. tem em vista levar a efeito em 
nosso Estado. 

E uma vez que me referi a notavel conferência do Sr. Secretário 
do Interior sôbre cA cidade moderna:t, eu devo proclamar aqui, com 
legitima ufania, o desenvolvimento crescente, prodigioso das nossas ci-
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dades mineiras, que dia a dia mais e mais se vão modernizando. Pro-
digioso, digo bem, e nem se poderá qualificar de outro modo o 
desenvolvi':llento de algumas das nossas cidades, como por exemplo 
Belo-Horizante, cidade que é de ontem, e cujo progresso nos assombra, 
mesmo si o compararmos com o das mais famosas metropoles euro-
péias, como Londres, Paris ou Berlim, cujo desenvolvimento, si é gran-
de, foi, entretanto, gradualmente elaborado através do lento perpassar 
dos séculos; ou ainda si o compararmos com o desenvolvimento das 
maiores cidades do continente americano, como Nova-York, capital gi-
gante, cuja população talvez seja equivalente a toda população de Minas 
neste momento. O SR. ANNIBAL GONTIJO:- Em Belo-Horizonte, são diariamente 
conclwdas 5 casas de moradia. O · SR. LO RETO DE ABREU: - O aparte de V. Excia. confirma o 
que venho asseverando. Entretanto, o progresso de Belo-Horizonte e 
de outras das nossas cidades, sendo surpreendente, é também determi-
nado por causas naturais. Porque, senhores, as cidades como as socie-
dades, são super organismos, são organismos superiores, produtos do esfôr-
ço humano e, paralelamente de influências locais de ordem fisica que cons-
tituem, por assim dizer, os fatores diretos, primordiais e originários de 
sua formação. 

Entre essas influencias locais de ordem fisica, uma das mais pode-
rosas e decisivas é seguramente a do clima. Tanto isto é certo que 
não seria possível estabelecer os fundamentos de uma cidade nas re-
giões polares do hemisferio boreal ou do hemisferio austral. 

Portanto, a influência do clima se exerce sempre, inexoravel e deci-
sivamente, na formação dos centros urbanos. 

E' esta uma das razões primordiais do rápido progredir de Belo-
Horizonte. De fato, pessoas competentes, versadas em climatologia, 
apontam a nossa cidade como sendo uma das que melhor clima pos-
suem, superior mesmo ao das cidades do Sul da Europa mais afamadas 
sob êste ponto de vista. 

Alem do clima, ha evidentemente outros fatores que também concor-
rem para a formação das cidades. 

O dr. Gustavo Capanema, na bela conferência a que me referi, evi-
denciando a orientação superior do seu espírito cintilante e citando um 
sociologo eminente, aponta, como causas principais da formação dos 
centros urbanos modernos, 3, a saber: o comércio, espansivo e irradiante 
e que é representado por instituições bancarias, pelo mercado, pela bol-
sa; a industria, que se concentra nas cidades, atraindo para éla~ uma ava-
lanche de pessôas cuja atividade seria talvez consagrada á agricultura 
e, finalmente, o aperfeiçoamento desta, devido á introdução de maqui-
nas que substituíram com vantagem o braço humano, de tal arte que 
numerosas familias tiveram naturalmente que se deslocar dos centros ru-
rais para os centros urbanos. 

Ora, êsse desdobramento, essa expansão das populações rurais para 
os centros urbanos constitue um fenomeno que já vai sendo observado 
em nosso Estado . 

.. .-
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O SR. SOCRATES ALVIM:-Antes não o fosse. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Fenomeno natural e não artificial· 

~spon~aneo e não .arbitraria, depen~e~te mais de condições do que d~ 
~ntençoes-o cre~cimento fatal, mesistivel das urbs tentaculares moder• 
~s. E porque nao ser assim, ou contrariar esse fenomeno se é orga-

. mco normal e oportuno ? ' 
Lêde, senhores conselheiros, a alta peça sociologica de Gustavo Ca-

panema.' e, nela, . essa verdade, êsses ensinamentos ! 
. Dm a ne~essi~ade de ser feita a reorganização dos serviços !munici-

pais, r~orgamzaçao . a_ que se . está procedendo na Secretaria do Interior. 
d Nao c~mh~ço smao atraves da Imprensa, como disse êsse trabalho 

e reorgan.Izaçao e, espírito curioso que sou, confesso 'que receberia 
com ~special agrado um convite do sr. Secretário do Interior para que os 
mel!l ros do Conselho Consultivo fossem ali verificar de visu a orien-
taçao nova que s. ~X?· vai i~primindo a tal serviço. ' ' 

O segundo cred1to pedido pelo sr. Secretário do Interior, se destina 
~o ~aga~ento de despe~as _com a aquisição e preparo de terrenos des-

na ?~ a ?ampos de avmçao. Ora, é público e notorio que o Govêrno 
ad.q~mu ha pouco, nos arredores da Capital, em zona considerada apro-
pna a, um terreno destinado ao campo de aviação. 

o SR. so~~TES ALYIM:-Parece que o credito ora solicitado 

tpe~o sr. Secretáno do Intenor, se destina a campos de aviação no In-
enor do Estado. 
de O SR. ~ORETO DE ABREU:-V. exc. tem razão. Trata-se porém 

um servtço novo, não previsto no orçamento, conforme v'erifiquei: 
O SR. ANN~BAL GONTIJ0:-0 govêrno pretende adquirir terrenos 

para o estabelecimento de campos de aviação em diversos pontos do 
Estado. 

O SR. L<?RE!O DE ABREU:-E' um serviço importantíssimo, e es-
tdamos na obngaçao de colaborar com o governo para que êste possa 

ar ao mesmo o devido desenvolvimento. 
E~t seguida •. refere-se o sr. '" Secretário do Interior ao crédito ne-

cMe.ssano para a mstalação da secção da Ordem dos Advogados em 
1nas. • 
. . Nós tem?s _três decretos baixados pelo govêrno, regulando e exer-

c~ciO da Pr<:>fissao ?e advogado, sendo o ultimo dêles uma consolida-
çao. dos dOis antenores. o.ra, exa~inando esta consolidação, verifi-
qu;r que a d.espesa para a mstalaçao das secções da Ordem dos Advo-
ga os nos diversos Estados da União, corre por conta dos mesmos Es-
tados. De m?do que_ o nosso govêrno tem obrigação de ocorrer ás des-
pesas com a mstalaçao da secção de Minas-Gerais. 

~o seu iníc~o. a Ordem dos Advogados havia se instalado na Se-
cretar~a do Intenor, no próprio Gabinete do Advogado Geral do Estado 
~r. ~dto~ Can;tpos, que era, s~ bem ~e lembro, o Secretário da Secçã~ 

e . nas Gerais e co~ quem ti~e, entao, oportunidade de tratar nesse 
c~rater. Essa precanedade de mstalação, ao que me parece, continúa 
m~da, de sorte que o Estado tem necessidade de providenciar a res-
peito. 



954 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Por último, solicita o sr. Secretário do Interior um crédito para cus-
tear despesas com a divisão administrativa do Estado. 

Tambem sei, pela imprensa, que ha uma comissão encarre~ada 
dêsse serviço, comissão que se reune frequentemente, conforme Vlmos 
pela !loticia das sessões respectivas, que é publicada. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Trata-se de um serviço muito impor-
tante, qual o de rever as divisas dos municípios mineiros de acôrdo com 
os interesses dos habitantes das respectivas regiões. Já tenho tido opor-
tunidade de tratar com essa comissão, da qual conheço vários e ilustres 
membros. 

O SR. LO RETO DE ABREU: -A' vista de todas essas conside-
rações, sr. Presidente, sou favoravel á abertura dos cr~ditos sol.icit~do~ 
pelo sr. Secretário do Interior, embora o processo nao se refira a lei 
alguma que autorizasse essas despesas. Como, porém, trata-se de ser-
viços que estão sendo executados, como é público e notório, concluo 
entendendo que o Conselho deve aquiescer á abertu:a dos !~lesmas 
créditos nos termos do pronunciamento do sr. Secretano das Fma~ç~s, 
isto é, desde que o Tesouro se ache munido dos fundos necessanos 
para ocorrer a essas despesas. 

(Mui to bem! Mui to bem I) 
O Sr. ADDibal Gontijo: -Está em discussão o parecer. Como 

vota o sr. 1.0 revisor? 
O Sr. A.nnlbal Gontljo:- Voto de acôrdo com o relator, dele 

div~gindo apenas quanto á restrição que faz, de somente ser.em abe~
tos os créditos nos termos do pronunciamento do sr. Secretáno das FI-
nanças, isto é, se o Estado vier a contrair um empréstimo. . 

Ora, trata-se de despesas extraordinárias, algum~s d~s q.urus para 
satisfazer disposição expressa de lei, e todas de carater mad1~vel, con-
forme declara o sr. Secretário do Interior. O pagamento de tais despe-
sas não póde, portanto, ficar subordinado á condição do Estado contrair 
primeiramente um empréstimo. 

O SR. SOCRA TES AL VIM: -Votaremos pela abertura do crédito, 
dentro das possibilidades do Tesouro. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Exatamente. 
O SR. SOCRATES ALVIM:- Como segundo revisor, voto com o 

sr. relator. 
Os demais srs. conselheiros estão de acôrdo? 
(Sinais gBrais de assentimeuto). . 
A' vista da manifestação dos srs. conselheuos, proclamo a se-

guinte 

Conclusão 

O Conselho aquiesce ao pedido de abertura do crédito de 500:000$, 
a que se refere a peça n. 231, desde que o pagamento das despesas 
respectivas esteja dentro das possibilidades do Tesouro. 
_ --Volta o processo ao relator para a redação final. 
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Ordem do dia 

O Sr. Socrates Alvlm:- Não havendo mais nada a se tratar, 
designo para a próxima sessão esta ordem do dia : 

PRIMEIRA PARTE- A regimental. 
SEGlJ!'IDA PARTE- Di~cu~são ~os processos que forem presentes 

á Secretaria, com a antecedencm regimental, relatados ou revistos. 
Está encerrada a sessão. 
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140a. Sessão Ordlna;ria, em 1.o de agôsto de 1933 

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

Sl1MÁIUO-Ata-Expediente-Corfmnicaçao"Explicaçao pessoal do sr. Annibal Gon-
tijo-Visita á Usina de Alcool-Motor de Divinopolis-Pareceres finais 
-N. 214 (Pagamento de adicionais ao diretor do grupo escolar de 
Mateus-Leme)-N. 215 (Venda de terras devolutas- peça n. 231)-
Segunda parte -Venda de terras devolutas (peça n. 215)-Relatório e 
parecer do Sr. Julio Soares-Conclusão-Ordem do dia). 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Socrates Alvim, Julio 
Soares, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo, Werna Magalhães e P. Matta 
Machado, deixando de comparecer, por motivo justificado, o sr. Noronha 
Guarany. 

Assumindo a presidência, o sr. Socrates Alvim declara aberta a 
sessão e convida o sr. Julio Soares a ocupar o lugar de Secretário. 

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

Expediente 
O Sr . .Julio S oare s-traz ao conhecimento da Casa o seguin-

te expediente: 

Oficio 
Contagem de tempo a Manoel de Oliveira Fonseca 

(PEÇA N. 233) 
Belo-Horizonte, 29 de julho de 1933. Gabinete do Presidente do Es-

tado de Minas. 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Em nome do Sr. 
Presidente do Estado, tenho a honra de encaminhar á deliberação do 
Conselho Consultivo, por intermédio de V. Excia. o requerimento que 
a êle dirige o Sr. Manoel de Oliveira Fonseca, eletricista do Palácio 
Presidencial. 

Atenciosas saudações, Lafayette Brandão . Secretário da Presi-
dência do Estado. 

Documentos que acompanham o oficio supra 

Exmo. Snrs. Presidente e membros do Conselho Consultivo do Es-
tado de Minas Gerais. Manoel de Oliveira Fonseca, funcionário do Es-
tado, como eletricista do Palácio Presidencial, em pleno exercício do 
seu cargo, vem respeitosamente expôr e requerer a V. E. E. o se-
guinte: 

O Suplicante entrou para o serviço da Prefeitura desta Capital a 20 
de dezembro de 1901, como servente da 2.8 Diretoria de Aguas e 
Esgotos, cargo que exerceu até 1.0 de janeiro de 1906. 

Nessa data passou a trabalhar na Distribuidora, como eletricista 
de 3.8 classe, cargo que exerceu até 22 de março de 1912, sem ter tido 
interrupção alguma no exercício dos referidos cargos. 

Dessa data em diante passou a trabalhar como funcionário do Es-
tado, continuando a exercer as suas funções no Palácio Presidencial, 
onde já vinha trabalhando ha anos como funcionário da Prefeitura. 

O seu desligamento de funcionário da Prefeitura para funcionário 
do Estado se operou em conseqüência de ter o serviço de eletricidade 
do Palácio, sido transferido do município para o Estado. 

Desde então até esta data, tem o suplicante permanecido como 
eletricista do Estado, servindo no Palácio, sem ter gosado qualquer dis-
pensa ou licença. 

Assim sendo, e para que possa gosar a percepção dos adicionais 
de 10° j 0 , a que têm direito os funcionários estaduais com mais de trin-
ta anos de serviços, vem requerer a êsse digno Conselho mandar con-
tar, a favor do suplicante, o tempo de serviço -que prestou á Prefeitu-
ra, de 20 de dezembro de 1901 a 22 de março de 1912, de forma que, 
adicionado ao tempo que serve diretamente ao Estado, de março de 
.1912 até a presente data, i~Jossa perceber os ditos adicionais de 10°/0 

sobre os vencimentos que atualmente percebe pelo cargo que exerce. 

.. 
\ • • I 
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Sendo de justiça, e con a certidão junta, pede Deferimento. 
Belo-Horizonte, 17 de julho de 1933. Manoel de Oliveira Fonseca . 
Prefeitura de Belo-Horizonte.-Certidão. 
JOÃO LUCIO BRANDÃO, Secretário da Prefeitura de Belo-Hori-

zonte, certifica em cumprimento ao despacho do Senhor Prefeito, exa-
rado no requerimento sob número 10.555 de 18 de Abril de 1931 que 
o senhor Manoel de Olíveira Fonseca entrou para o serviço da Pre-
feitura, a vinte (20) de dezembro de mil novecentos e um ( J 901) como 
servente da Segunda Diretória de Aguas e Esgôtos, cargo que exerceu 
até 1.0 de Janeiro de mil novecentos e seis (1906). 

Nessa data passou a trabalhar na Distribuidora, como eletricista de 
3. a classe, cargo que exerceu até vinte e dois (22) de março de mil no-
vecentos e doze (1912) sem ter tido interrupção no exercício dos refe-
ridos cargos. -

E' o que consta das notas do arquivo, desta Secretaria, ás quais me 
reporto e dou fé. 

Eu, João Lucio Brandão,. Secretário da Prefeitura de Belo-Horizon-
te, o escrevi e assino. 

Belo-Horizonte, 5 de Abril de 1932.-João Lucio Brandão. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 233, distribuída aos srs. : 

Noronha Guarany, Lorêto de Abreu e Socrates Alvim, respectivamente, 
relator, 1:0 e 2. o revisores. 

Comunicação 

O Sr. Soerates Alvim-comunica que o sr. conselheiro Israel 
Pinheiro, por motivo justo, deixa de comparecer á presente sessão.-
Inteirado. 

Explicação pessoal 
O Sr. Analbal Gontijo:-Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Tem a palavra o sr. conselheiro An-

nibal Gontijo . 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Sr. Presidente, o brilhante orgão da 

imprensa de Belo-Horizonte-o cCorreio Mineiro•, inseriu hoje na ulti-
ma pagina uma critica feita á minha pessoa, crítica que não posso d~i
x&r de çontestar, par çonsider~-la injust&. 
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Referindo-se á criação do «Fundo Rodoviário ", assunto que foi 
aqui ventilado em uma das nossas últimas sessões, o referido jornal diz 
que eu me inscrevi como defensor da medida, quando a verdade é que 
eu apenas tomei parte na discussão para sugerir que o processo fosse 
devolvido ao sr. Secretário da Agricultura, afim de que s. exc. o estu-
dasse mais detidamente, de modo a ser a cobrança das taxas feita com 
maior simplicidade. 

Efetivamente, não manifestei-me contrário a essa tributação, nem ás 
sugestões que, com o objetivo de torná-la mais razoavel e prática, pro-
puseram ao govêrno os nobres colegas srs. Werna Magalhães, relator 
da peça, P. Matta Machado e Socrates Alvim, respectivamente, 1.0 e 2. 0 

revisores, porque o govêrno não poderá construir estradas de rodagem, 
nem solver os compromissos que sobre si pesam sem a colaboração 
dos co:ltribuintes. Mas não defendi o «Fundo Rodoviário ,. e nem ao 
menos me manifestei por essa ou aquela forma de tributação. Ape-
nas, como já disse, opinei no sentido de ser o processo devolvido, pa-
ra estudos, ao sr. Secretário da Agricultura, visto como êle havia sido 
elaborado e remetido ao Conselho pelos antecessores de s. exc. 

Ag'Jra, porém, devo declarar que sou franca e positivamente favo-
rável á criação do cFundo Rodoviário • , pois, na qualidade de comer-
ciante que sou, e tendo vivido largos anos no interior, como diz o pro-
prio articulista, conheço bem de perto as dificuldades com que lutam os 
fazendeiros e os negociantes do interior para o transporte de seus pro-
dutos e mercadorias. As estradas de rodagem são, portanto, fatores 
primaciais da prosperidade da lavoura e do desenvolvimento do co-
mércio, prosp•~ridade e desenvolvimento que somente serão obtidos 
com a criação do «Fundo Rodoviário ». Sou, por isso, decididamente 
favorável a tal criação. Digo mais: entendo que o Departamento de 
Viação deve ter plena autonomia, de modo a facilitar ao pequeno siti-
ante do interior "ir propugnar a construção de um trecho de estrada ou 
o reparo de uma ponte de manifesto interêsse público, sem ser neces-
sário subordinar sua pretenção á marcha entorpecente e desalentadora 
de um compllcado aparelhamento burocrático. 

Na crítica injusta que fez da minha atitude no Conselho Consulti-
vo, quando da discussão do •Fundo Rodováirio », diz o referido jornal: 

«Bradou-se 40 anos contra os bachareis, feitores de todas 
leis que nos governam. Dizia-se deles, que, nascidos sob 

. , 
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teto farto, criados nas avenidas, frequentando as elites, não 
seriam jamais legis adores concientes, de vez que eram desco-
nhecedores da nossa gente, dos seus hábitos modestos, das 
suas possibilidades e necessidades. 

A ação do Sr. Annibal Gontijo contravem á revolta contra 
os bachareis legisJ adores.,. 

Estas palavras parecem até traduzirem o queixume amargo e pun-
gente de um destes contra os quais "bradou-se 40 anos ... " 

Q uem sabe não será o autor do artigo um saudosista 7 
Não tenho e jamais tive pretenções políticas. A minha ação no 

Conselho Consultivo têm sido a de zelar, na medida de minhas forças 
pelos interêsses gerais do Estado, que procuro servir desambicionada-
mente. 

O SR . P. 1\L-'\TTA MACHADO:-Aliás o jornal faz justiça a V. 
Excia., neste ponto. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- «Mordeu e soprou,,. na vulgar e ex-
pressiva frase popular. 

O SR. P. MATT A MACHADO : -Parece que o articulista é since-
ro, pois, diz a verdade sôbre a personalidade de V. Excia. , que todos 
conhecem e que é uma honra do comércio mineiro (Apoiados gerais). 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-E' bondade de VV. Excias. Entre-
tanto, eu não poderia deixar de opôr formal revide aos conceitos ma-
nifestamente injustos, externados pelo articulista quando analisou o 
modo pelo qual me pronunciei nu Conselho sobre a criação do cFundo 
Rodoviário ». De par com a sua injustiça flagrante, esses conceitos nem 
mesmo exprimem a verdade do que aqui se pass?u, porque, sem de ne-
nhum modo manifestar-me então sobre a conveniência da tributa<; ão on o 
valor das taxas, eu apenas propus que o projeto fosse remetido ao Sr. 
Secretário da Agricultura, afim de que S. Excia., o examjnasse mais deti-
damente, no-lo devolvendo depois, remodelado, refundido em moldes 
mais consentàneos com as necessidades do momento. 

O SR. S0CRATES ALVJM: -A discu ssão definitiva do projeto 
não se fez ainda. 

O SR. ANNffiAL GONTUO : -Exatamente. E nessa discussão 
preliminar, aqui travada, eu não intervim senão para propôr a medida a 
que acabo de me referir. Nem siquer me manifestei da tribuna sôbre a 
sugestão .alvitrada pelo ilustrado colega, Sr. Conselheiro Socrates Alvim, 
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sugestão que aplaudo com entusiasmo e sem reservas, de ser o Estado 
dividido em circunscrições ou zonas rodoviárias, dividindo-se tambem o 
total do rendimento do cFundo Rodoviario :o , que seria proporcionalmente 
aplicado a cada uma dessas zonas. 

O SR. SOCRATES ALVIM: -Provàvelmente, o articulista foi mal 
informado a respeito da atitude de V. Excia. nessa ocasião. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Foi isso, com certeza, o que se 
verificou. 

O SR. ANNmAL GONTIJO:- Como quer que seja, eu não pode-
ria deixar de responder ao mesmo articulista. 

O SR. SOCRATES AL VIM:- Hoje não há mais ninguem que seja 
contrário ao rodoviarismo. 

O SR. LORETO DE ABREU:- E a propósito do rodoviarismo, peço 
lkença para lembrar ao Conselho, que o cMinas-Gerais• há dois ou 
tres dias publicou um telegrama, que naturalmente terá sido lido pelos 
nobres colegas, noticiando ter o Govêrno de São Paulo resolvido conce-
der plena autonomia ao Departamento de Viação daquele Estado, 

O SR. ANNffiAL GONTIJO:-Concluo, sr. Presidente, após esta 
ligeira explicação, declarando ainda uma vez ser franca e decididamen-
te partidario da creação do cfunrlo Rodoviario• ... 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Todos aqui nos manifestamos no 
mesmo sentido. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- . . . porque tenho para mim que será 
esse o meio mais seguro e eficaz de se fomentar o desenvolvimento da 
produção e do comércio nesses longínquos rincões de Minas, que só-
mente pela falta de rodovias ainda não conquistaram a prosperidade a 
que têm direito, pela uberdade do seu sólo e pelo e~pirito laborioso e 
empreendedor de seus habitantes. 

(Muito bem! Muito bem I) 

Visita a' usina de alcool motor, de Divlno'polis 

O Sr. Soerates Ãlvlm:-Comunico ao Conselho que o dr. 
Gastão Coimbra acaba de ser portador de um convite a nós dirigido 
pelo sr. Secretário da Agricultura, afim de, em companhia de S. Exc., 
do sr. Ministro da Agricultura e dos interventores de alguns Estados, 
yisitá,rmo~ a Usina de Alcool Motor em Divinopolis. P~rtiremos desta 
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Capital em trem especial, ás 8 horas da manhã de sexta-feira proxima, 
e o regresso se dará no mesmo dia, á noite. 

Se, por qualquer circunstância eventual, não se puder realizar essa 
excurs~o, darei em tempo conhecimento aos srs. Conselheiros. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres fi-
nais 

·O Sr. P. Matta Machado apresenta o seguinte parecer: 

Parecer n. 214 

Pagamento de adicionais ao diretor do grupo escolar de Mateus Leme 
(PE(:A N. 230) 

O Conselho Consultivo, examinando o oficio em que o sr. Secre~ 
tário da Educação consulta sobre a abertura de um crédito especial, no 
corrente exercido, para pagamento ao diretor do grupo escolar de Ma-
teus Leme, Olympio Duarte Pereira, da quantia de rs. 389$800, corres-
pondente á gratificação adicional de 10 °/ 0 • a que tem direito por ser-
viços prestados ao Estado, acima de 30 anos, e verificando, pelos docu-
mentos que acompanham o ofício do sr. Secretario, o direito daquele 
diretor e a legalidade da abertura do referido crédito, é de parecer 
que o mesmo pode ser aberto. 

S. S. do Conselho Consultivo, 1.0 de agôsto de 1933, P. Matta Ma-
chado, relator. 

-0 parecer é aprovado, e, em segujda, assinado por todos os 
srs, Conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. conselheiro 
Israel Pinheiro. 

Devolva-se o processo, acompanhado do relatório e parecer, ao sr. 
Secretario da Educação, 

O Sr. Loreto de .Abreu apresenta o seguinte parecer. 

Parecer n. 215 

Crédito especial para custear despesas extraordinárias 
(PEÇA N. 231) 

Vistos, relatados e discutidos estes aulos-peça n» 231-o Con-
selho Consultivo do Estado de Minas-Gerais atendendo a relevância e a 

; 

• 
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urgênda dos serviços Ja em execução para os quais solicita o sr. Se-
cretário do Interior a abertura de um crédito extraordinário de quinhen-
tos contos; e adotados os fundamentos dos votos do relator e revi-
sores e pronunciamento unânime dos mais srs. Conselheiros constantes 
das notas taquigráficas que deverão ser juntas a este processado, re-
solve autorizar a abertura do mesmo crédito, desde que as despesas 
respectivas estejam dentro das possibilidades do Tesouro do Estado. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo de Minas ·Gerais, aos 29 
de julho de 1933.-Loreto R. de Abreu, relator. 

O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
Conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Conselheiro Israel 
Pinheiro. 

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

Segunda parte da ordem do dia 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 215) 

O Sr. Soerates Alvlm:~Achando-se esgotada a primeira parte, 
passemos á segunda. 

Vai entrar em discussão a peça n. 215, que diz respeito á venda 
de terras devolutas situadas nos municípios de Fruta!, Raul Soares, Ai-
morés, Caratinga, ltambacuri, Teofilo Otoni e Jequitinhonha. 

Tem a pclavra o relator, sr. Conselheiro Julio Soares. 
O Sr. Julio Soares:-0 meu relatório é o seguinte (lê): 

Relato'rlo 
De acôrdo com a letra ce" do artigo 10 do decreto n. 20.318, de 

29 de agôsto de 1931, o Sr. Secretário da Agricultura solicita autoriza-
ção deste Conselho para alienar, em hasta publica, alguns lotes de terras 
devolutas, situados nos municípios de Fruta!, Raul Soares, Aimorés, Ca-
ratinga, Itambacuri, Teofilo Otoni e Jequitinhonha. 

Os lotes foram devidamente medidos, sendo que os ocupa-
dos por Antonio Moreira da Silva e João Baptista da Cruz, no mumct-
pio de Jequitinhonha, estão situados em zona pastoril, e, por isso, as 
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suas áreas não excedem á maxima para criação, nos termos do artigo 
61 do decreto n. 8.201, de 1928, que regula a matéria. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. Conselheiro Annibal Gontijo, 
1. 0 revisor. 

Belo-Horizonte, 29 de julho de 1933.-Juli o Soares, relator. 

Parecer 

O Sr. Julio Soares:-Trata-se de matéria jã por demais conhe-
cida da Casa, de sorte que eu me abstenho de fazer em tôrno da mesma 
quaisquer considerações. Limito-me apenas a declarar que os terrenos 
para cuja ali~nação deseja o sr. Secretário da Agricultura ouvir o pa-
recer do Conselho, satisfazem topas as condições exigidas pela lei que 
regula o assunto. • 

Penso, pois, que o Conselho deve se pronunciar favoravelmente 
(Mui to bem! M uito bem !) 

-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate. adotando-se a 
seguinte. 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente à venda dos terrenos devolutas 
a que se refere a peça n. 215, situados nos municipios de Frutal, Raul 
Soares, Aimorés, Caratinga, Itambacuri, Teofilo Otoni e Jequitinhonha. 

-Volta o pcocesso ao relator para redação final. 

Ordem do dia 

O Sr. Soerates Alvim:-Não havendo mais nada a se tratar, 
designo par::1 a proxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE-A regimental. 
SEGUNDA PARTE-Discussão dos processos que forem presentes á 

Secretaria, com a antecedencia regimental, relatados e revistos. 
Está encerrada a sessão. 
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141.a Sessão Ordina'rla aos 4 de agôsto de 1933. 

PRESIDENTE:-Sr. Socrates Alvim. 
SECRET ÁRIO:-Sr. Julio Soares. 

SU.l\IA'IUO:-Ata-Expediente Voto de congratulações-Discur:>o do sr.Socrates 
Alvim-Parecer final n. 216. (Venda de terras devolutas. Peça n. 215). 
- Segunda parte: Crédito para a construção de estradas e assis~ência 
aos flagelados no Norte de Minas-Relatório e parecer do sr. Juho So-
ares-Conclusão-Pagamento de adicionais ao ;coronel Juvenal Pe-
queno-Relatório e parecer do sr. Socrates Alvim- Conclusão-Ordem 
do dia. 

A' hora regimental, acham~se presentes os srs. Socrates Alvim, Ju~ 
tio Soares, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo, Israel Pinheiro e Werna 
Magalhães, deixando de comparecer, por motivo justificado, o sr. Nora~ 
nha Guarany. 

Assumindo a presidência, o sr . Socrates Alvim declara aberta a ses~ 
são e convida o sr. Israel Pinheiro a ocupar o lugar de secretário. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a áta da sessão antecedente. 

Expediente 
O Sr. Israel PIDhe lro -traz ao conhecimento da Casa o se~ 

guinte expediente: 

Oficio 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 234) 

Secretária da Agricultura do Estado de Minas~Gerais.-Belo~Hori~ 

zonte.- N. 829.-Em 2 de agôsto de 1933. 
Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo do Es· 

tado de Minas~Gerais.-Os processos da relação inclusa se referem a 
terras que o Estado mediu com o intuito de vendé~las em hasta pú-
blica. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do dec. n. 20.348, de 
29/8/ 31, a venda de lotes cujas aréas ultrapassem a 100 hectares, sem 

previa autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
dêsse Conselho aquela autorização, antes de levá~los a hasta pública. 

O lote ocupado por José Berta da Silva, no município de Jequi~ 
tinhonha, está situado em zona pastoril e, por isso, a aréa não exce~ 

de á maxima para criação de que trata o art. 61 do decreto n. 8.201, 
de 1928. 

Ãproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia., e a seus 
dignos colegas, meus protestos de elevada estima e distinta conside~ 
ração.-Oarlos Lus, Secretário da Agricultura. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 

DIRETORIA BEliAL 

Inspetoria d e Concessões e Flseallzação de Contratos 

Relação dos terrenos devolutas a que se refere o oficio n. 829, expedido 
ao Conselho Consultivo do Estado de Minas em 2 de agôsto de 1933. 

Nomes Lugar Distrito Município A'rea 

José Luiz ........ Fazenda do Chum- 3.020.poo,oo m2 
bo .............. Chumbo . ..... Patos.··· · ..... 

Manoel David .. . Fazenda do Chum- 2.261.250,00 m2 
bo ....• . . . ..... . c " Sebastião David. Fazenda do Chum- 1.124.75,000 m2 
bo .......... . .. " c 

Zeferino Arrudas Fazenda do Chum- 1.267.000,00 m2 
José Berto da Sil- bo ....... . ...... " c 

va ......• .. ••• Corrego da Pedra .. São João da Vi- Jequitinhonha. 10.825.000,00 m2 
Antonio Ferreira gia ........ 

8.664.910,00 m2 da Cruz ...... Formigas .. . ....... Salto Grande .. c 
Francisco Gomes 

Oliveira ....... Palmira ...... .. ... Manhuassú .. .. Manhuassú ..... 1.040.00,00 m2 

Inspetoria de Concessões e Fiscalisação de Contratos, 2 de Agôsto de 1933.-
Edmundo Branda.o, Auxiliar-2.a-Visto Washington W. do Nascimento, Chefe-Vi~ 
to, Alfredo Lobo, Inspetor. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 234, distribuida aos srs. 
Lorêto de Abreu, Socrates Alvim e Werna Magalhães, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Co·m unI cação 

O Sr. .JúUo Soaioeli- comunica que o sr. éonselheiro P. Mat~ 
ta Machado, por motivo justo, deixou de comparecer á presente sessão. 

Inteirado. 

Vóto de congratulações 

O Sr. Soerates A.lvbn:- Srs. Conselheiros. Proponho consig-
nemos na ata de nossos trabalhos de hoje um voto de congratulações 
pela visita que acaba de fazer ao nosso Estado ~ sr. Ministro da 
Agricultura e os srs. Interventores da Capital Federal e do Estado de 
Pernambuco. 

O Conselho, em uma das suas passadas sessões, prestou idêntica 
e igualmente merecida homenagem ao sr. Ministro da Marinha, que 
tambêm visitou o nosso Estado. 

Os nossos ilustres visitantes são figuras expressivas e notaveis 
do movimento revolucionaria de 1930, ao qual Minas-Gerais deu intei-
ro apoio e para cujo exito conconeu decisivamente. De modo que a 
visita dos eminentes patricios srs. Juarez Tavora, Pedro Ernesto e Li-
ma Calvacanti representa uma homenagem prestada a Minas, ao seu 
Govêrno e ao seu povo, homenagem que ao Conselho Consultivo e a 
todos nôs deve sensibilizar . 

Consulto, pois, aos nobres colegas se estão de acordo em que se 
consigne na ata do nosso trabalhos de hoje um voto de congratula-
ção do Conselho Consultivo por esse acontecimento. 

(Muito bem I Muito bem! 
O SR. ANNIBAL GONTUO - · E que se leve ao conhecimento dos 

ilustres visitantes o voto de congratulações do Conselho. 
SR. SOCRATES ALVIM:- Prefeitamente.-
Não mais havendo quem tome a palavra, é aprovada unanimemente 

a proposta do sr. Socrates Alvim, com o adendo lembrado pelo sr. 
Annibal Gontijo. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. .JuUo Soares - apresenta o seguinte parecer: 

Parecer n. 216 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 215) 

O Cdnselhd Consultivo do Estado de Minas-Gerais, após ter exa-
minado devidamenté o assunto de que trata o oficio n. 686, de 21 de 
Julho p. passado, do sr. Secretário da Agricultura, chegou á conclusão 
de que deve ser atendida a solicitação de s. exc. Opina pois, no sen-
tido de lhe ser concedida autorização para venda, em hasta pública, 
dos lotes de ferras relacionados no quadro anexo ao aludido oficio, de 
conformidade com a legislação vigente. 

Sala das sessões, 5 de agôsto de 1933.- Julio Soares, relator. 
- O parecer é aprovado, e, em seguida, assinados por todos srs ·. 

Conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. P. Matta Ma-
chado. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao Sr. Se-
cretário da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

A.bert-ztra de crédito para construção de estradas e assistência, aos 
flagelados no Norte de Minas 

(PEÇA N. 228) 

O Sr . Soerates A.lvlm- Esgotada a primeira parte da ordem 
do dia, passemos á segunda. Vai entrar em discussão a peça n . 228, 
relativamente á abertura de um crédito especial de 600:000$000 neces-
sários á finalização das obras autorizadas pelo decreto número 10.378, de 
6 de Junho de 1932. 

Tem a palavra o relator, sr. Julio Soares. 
O Sr . .Julio Soares:- O meu relatorio é o seguinte (lé): 

Relato'rlo 

Como relatório adoto o oficio de fls. do exmo. sr. Secretário da 
Agricultura que é minucioso e explicativo. 

Passo o processo ao 1.0 revisor, conselheiro Wema Magalhães. 
Belo-Horizonle, 28-1-33.-Julio Soares. 
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Parecer 

O Sr . ..Julio Soares-Como disse, adotei como relatório o ofi-
cio do exmo. sr. Secretario da Agricultura, que assim é redigido: 

Exmo. sr. dr. Presidente do C. Consultivo do Estado. 
Com o fim especial de assistência a flagelados, foi, pelo 

decreto n · 10.378, de 6 de junho de 1932, aberto um crédito de 
600:000$000, aproveitado e comprometido na construção de 
398 quilometros de estradas na região Norte do Estado, quais 
as 7de Montes Claros-Salinas, Barracão Tremedal-Espinosa 
(divisa com a Baía), S. Romão Formosa e S. Francisco-Brasi-
lia, observados limites econômicos préviamente traçados, in-
clusive obras de arte. 

Na exposição que ha pouco me foi apresentada, demonstra 
o departamento a que está afeto êsse serviço, que, para com-
pletar o plano colimado e atender a construção de obras de 
arte especiais, seria indispensavel a abertura de crédito com-
plementar de 1.241:500$000, assim distribuídos: 

Estudos de 411,500 m., a 200$000, 82:300$00. 
Construção de 411,500 m., a 2:000$00, 823:000$000. 
A pagar sôbre 98 quilometros Gá construidos), a 2:000$000 

180:000$000. 
Obras de arte especiais, 150:200$000 
Soma, 1.241 :500$000. 
Atendendo, porém, que já estamos em princípios do 3.0 

trimestre de 1933, acredito que para êsse exercido seja sufi-
ciente o crédito de 600:000$000. 

Consultada a Secretaria das Finanças sobre a possibilidade 
da abertura daquele crédito extraordinário, s. exc. o sr. Secre-
tário das Finanças nos respondeu pelo oficio de que juntamos 
uma cópia. 

Estando a Secretaria da Agricultura plenamente conven-
cida da necessidade inadiavel da execução do plano de estra* 
das de rodagem do Norte de Minas, necessidade que verifiquei 
pessoalmente durante a inspecção que fiz aos serviços e ainda 
atendendo 'á urgência em prestar assistência aos flagelados, 
que infelizmente ainda existem naquela região, como é notório 
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venho pedir ao egregio Conselho Consultivo o seu pronuncia-
mento a respeito, e aproveito o ensejo para apresentar a v. 
exc. os protestos da minha alta estima e distinta consideração. 
-Carlos Luz, secretário da Agricultura." 

O exmo. sr. Presidente do Estado, num nobre gesto de solidarieda· 
de humana, abriu, pelo decréto n. 10.378, de 6 de junho de 1932, um 
crédito especial para assistência e soccorros aos flagelados que se acu-
mulavam em nosso Estado. A verbà resultante desse crédito foi, por 
criteriosa e inteligente resolução do sr. Secretário da Agricultura, apli-
cada na construção de estradas de rodagem no Norte de Minas, resol-
vendo desta maneira não só a situação dos flagelados, que ali.encontram 
trabalho, como também servindo áquela importante zona- do Estado, 
que vai sendo, pela primeira vez, ligada,. aos poucos, a esta Capital,- por 
comunicações mais rapidas e mais confortaveis. O novo crédito pedido 
é para o aproveitamento e terminação de obras dessa nature2a, cujo a1-
cance social e econGmico dispensa qualquer comentário. A sua possibi· 
lidade foi submetida á apreciação do sr. Secretário das Finanças, que 
acredita, conforme se lê no oficio anexo, poder realizá-lo ainda dentro do 
corrente exercicio, recorrendo-se ao crédito extraordinário desde que se 
prove tratar de despesas de carater urgente e inadiavel. 

Ora, em sua recente excursão pelo Norte- do Estado, o Sr. Secretá--
rio da Agricultura esteve em contato com as populações daquela 
zona e poude pessoalmente verificar a urgência dos socorros que ainda 
lhes são necessários e tambem as vantagens de não_ se interromper as 
construções das rodovias já iniciadas. 

O meu voto é, pois, favoravel á abertura dês se ~crédito, porque o 
seu destino e aplicação prestarão serviços inestimaveis aos habitantes 
daquela região. (Muito bem I Muito bem l) 

O parecer é aprovado sem debate,. sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho opina favoravelmente á abertura do crédito especial 
de 5ee:000$000, a que se refere a. peça n. 228, destinado a construção 
rle estradas e assistência aos flagelados no Norte-de Minas-. 

- Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 
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Pagamento de adicionais ao coronel Juvenal Pequeno 

(PEÇA N. 232) 

O Sr. Soerates A.lvlm-Segue-se a discussão da peça n. 232, 
da qual sou o relator e que diz respeito ao pagamento de adicionais ao 
sr. coronel Juvenal Pequeno, da Fôrça Pública do Estado. 

O relatório que apresento é o seguinte {lê): 

Relatõrlo 

Do processo que constitue a peça n. 232, consta o ofício n. 5.020, 
de 27 de julho corrente (fls. 1), em que o sr. Secretário do Interior so-
licita a aquiescência do Conselho Consultivo á abertura de um crédito 
especial de 4:073$300, para pagamento de adicionais de 10° f o da lei n. 
425, de 1906, ao sr. coronel Juvenal Pequeno, da Fôrça Publica. 

Encontra-se á fls. 11 , verso, a certidão de contagem do tempo de 
serv1ço do aludido oficial. Por éla se verifica que o sr. coronel Juve-
nal Pequeno completou em 18 de fevereiro findo, 30 anos, 8 mêses e 12 
dias de serviços públicos prl!stados ao Estado. A' fôlhas 4, consta o 
oficio n. 139, de 7 de juiho corrente, em que o sr. Secretário das Finan-
ças declara ao titular do Interior estar o Tesouro habilitado ao paga-

. mento do referido crédito especial de 4:073$300. 
Assim relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Werna Maga-

lhães, 1.0 revisor. 
Belo-Horizonte, 31 de julho de 1933.-Sooratea Al~lm, relator. 

Parecer 

O Sr. Soerates A.lvlm:- Pela leitura do relatório, já se 
depreende que o meu voto é favoravel á pretenção do sr. coronel Ju-
venal Pequeno. 

Trata-se de um pedido legal, pois do processo consta a certidão de 
contagem do tempo de serviço do peticionário, mostrando que a mes· 
mo conta mais de 30 anos de serviços ao Estado e consta também um · 
oficio do sr. Secretário das Finanças, declarando estar o Tesouro habili-
tado a fazer o pagamento dos adicionais solicitados. 
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Meu voto, pois, é por que o Conselho opine favoravemlente á aber-
tura do crédito de que trata a peça em discussão. ('Wuito bem!) 

-Sem debate é aprovado o parecer, adotando-se esta 

Conclusão 

O Conselho opina por que seja aberto o crédito especial de .. . 
4:073$300, para pagamento de adicionais de 10°/0 da lei n. 425, de 1906, 
ao sr. coronel Juvenal Pequeno, da Fôrça Pública. 

-Volta o processo ao relator para redação final. 

Ordem do dia 

O Sr. Socrates AlvbD!-Estando esgotada a matéria, designo 
para a próxima sessão a seguinte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE - A regimental. 
SEGUNDA PARTE- Discussão das peças que fôrem presentes á Se-

cretaria, devidamente relatadas e revistas, com a antecedência necessária. 
Está encerrada a sessão. 

142.a sessão ordinarla, aos 8 de agôsto de 1933 

PRESIDENCIA: - Sr. Socrates Alvim. 
SECRETARIO: - Sr. Israel Pinheiro. 

SU~IARIO: - Ata .-Expediente. - Comunicação. - A reorganizaçao dos ser-
viços municipais iniciada pela Secretaria do Interior. - Telegrama 
do Sr. Gustavo Capanema. - A visita dos membros do Conselho a 
Usina de Alcool Motor de Divinopolis. - Discurso do sr. Lorêto de 
Abreu. - Pareceres finais. - N. 217 (Pagamento de adicionais ao 
coronel Juvenal Pequeno) . - N. 218 (crédito para o custeio de es-
tradas e assistencia aos flagelados no Norte de Minas). - 2. • parte. 
- Crédito para pagamento de serviços executados pdo Departamen-
to de Via.çlo. - Relatório e parecer do sr. Annibal Gontijo . - Con-
clusa.o. -- Ordem do dia . 

A' ho!a regimental, acham-se presentes os srs. SocratE's Alvim, Is-
rael Pinheiro, Lorêto de Abreu, Julio Soares e Annibal Gontijo, deixan-
do de comparecer por motivo justificado os srs. Noronha Guarany e P. 
Marta Machado. 
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Alssumindo a pl'esidênda o sr. Socrates A:lvim deGlara aberta. a ses~ 
são e convida o-. sr. Israel Pinheiro a ocupar. o logar de secretário. 

Ata 

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

Expediente 

O Sr. Israel Plnllelro traz ao· conhecimento da Casa o se~ 

guinte expediente : 

Oficio 

Concessão de favores ao Touring Club do B:asil 

{PEÇA N. 235) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 
Belo~Horizonte, 8 de A~ôsto de 1933. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-

Ger~». - Tenllo a. honra de transmitir com ês.te a . 'l. Excia., para que 
se digne de submeter á apreciação dêsse Egregio Conselho, um memo~ 
rial que me foi apresentado pelo Touri:ng Club do Brasil', que pretende 
instalar sua séde no terreno situado entte a Delegacia Fiscal e a Com~ 
panhia Telefônica Brasileira, e pertencente ao Estado. 

D~ cláU$1\a& dêle Gonstantes, e q_ue constituem obrigações a serem 
assumidas ~r pa.Jte- do Gov.êmo, não vejo inconveniente em aceitar~se 
a t.• como está redigida, suprimindo-se o final da 2.8

, no trecho assi~ 

nalado a l~pis. vermelb.o. 
Sobre o 3; o item, esta Secretaria não dispõe de verba necessaria âs 

adaptações mencionadas e só êsse Consellro poderá manifestar~se a 
respeito. 

Q~to ao de n. 4. esta repartição encarregar,-se~á. das providên~ 
cias· pre.ci~. 

~~ es~as , ~ oons~rações que me o~rrem , e que suj~'o, com a 
proposta do Touring Club, ao parecer dêsse colendo Conselho. 

Sirv..o-me do ensejo ,para apresentar a V.. EJmia. ·os ·J)f()testos de 
minha elevada estima e distinta oonsideração.-Oarlo• 'I.Ju, Secretário 
da Agricultura. 

'Membr1al 

Exmo. Sr. Secretário da Agricultura. - O Touring 'CJub elo ~rastJ, 
representado pelo vice~presidente e superintendente aa Filial de Minà·s~ 

Gerais, considerando : 
que os clubs de turismo desempenham um papel de incontestavel 

relevo no estreitamento das relações entre os diversos paizes; 
· que do fato de se tornarem conhecidos pelos excursionistas que os 

visitam, resultam para os Estados apreciaveis vantagens de totla ordem, 
nomeadamente economicas; 

Considerando que o 'Estado de Minas possue imensas riquesas ain~ 
da improdutivas, aspectos históricos e paisagens incomparaveis, que 
precisam tornar~se conhecidas dos estrangeiros ; 

Considerando que éra, senão expressamente pelo menos implicita-
mente, nas atribuições da Secretaria que V. 'Excia., tão ·dignamente di-
rige, fazer a propaganda inteligente das nossas riquezas e atrair sobre 
o nosso Estado, tao cheio de possttfilidades, a aten·ção aos estran~ 

geiros; 
Considerando que o Touring 'Giub do Brasfl, p~a sua filia1 niinetra, 

sentir--se-á desvaneciélo si -puder prestar a V. Excia. a oolà1>0l'aÇãa de 
que é capaz .nêste departamento de actividade da Sectetma ila Agti-
cnltura, submete a alta apreciação de V. Excia., petlíndo que lél lfáça 
vhegar ao .Conselho Oonsu1tivo ·do Estado, a prt1pesta se~mte: 

O Estado representado <pelo -exmo. sr. dr. 'Secretát'io da A~
ra, compromete~se : 

1.~ - a dis~Jeítsar o Toutmg Club do •Brasil do ·pagtllltento mensal 
de 500~ là<9 ,afugllel.do lelll'~ situado entre a Delegacia Fiscai -e .. 
Cia. Telefônica, atualmente locado ao sr . Antonio <imll~ fll'Of)ri.eta-
rio do -ealpãe no ·mesmo ierreno construído, e, nesta -data, svblecado, 
com opçio de compra, ao TOttring Cktb. 

2.0 
- A ceder, por tempo indeterminado, e a titWo ~e. oter-

rene acima r.eferido,ao Ttmriag .Club de Brasil, para ser instalada a sua 
séde, e, casg ·o Estatio v.eub.il ,a preciaar dg me&~no tell'.eno, obriga-ae a 
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mudar a referida séde, com todas as suas dependências e acessórios, 
para outro local apropriado, no centro da cidade. 

3.0 
- A mandar fazer as precisas adaptações no galpão supra 

mencionado, de maneira a poder ser no mesmo instalado um cbureau" 
oficial de informações sobre o turismo estadual bem como um mostru-
ario de produtos do Estado, mapas de estradas de rodagem e outras 
vias de comunicação, estações hidro-minerais, etc. tudo conforme de-
terminar a Secretaria da Agricultura. 

4. 0 - A obter do Govêrno do Estado a expedição de um de-
creto, considerando o Touring Club Sociedade de utilidade pública es-
tadual. 

O Touring Club do Brasil, representado pelo seu vice-presidente 
e superintendente da filial de Minas-Gerais, compromete-se : 

1.0 - A manter na sua sede, sem onus para o Estado, um cbu-
reau .. de informacões sobre turismo estadual, com o mostruário dos 
produtos do Estado, mapas de estradas de rodagem e outras vias de 
comunicação, fotografias das estações hidro-minerais etc. e tudo que a 
Secretaria da Agricultura fornecer e instalar devidamente na referida 
sede. 

2.0 
- A orientar e a fazer, segundo as instruções da Secretaria da 

Agricultura, a propaganda turistica e econômica do Estado, dentro e 
fóra do Pais, pelo custo exato da mesma, sem auferir qualquer lucro. 

3.0 
- A distribuir gratuitamente prospectos, impressos, informati-

vos ou de propaganda, fornecidos pelo Estado, na sede principal no 
Rio de janeiro e por intermedio da Aliança Internacional de Turismo 
com sede em Bruxellas, e da Fe'cieração Sul-Americana de Turismo ' 
com sede em Buenos-Aires, pagando o Estado apenas as despesas d~ 
correio. 

4.~ - A ser um departamento oficioso, manter mesmo um departa-
mento oficial de turismo do Estado, mediante acôrdo previo com a Se-
cretaria da Agricultura. 

Grato pela attenção que V. Excia. houver por bem dar a esta re-
presentação, apresento a V. Excia. os meus protestos de elevada esti-
ma e consideração. 

Belo-Horizonte, 1.0 de Agôsto de 1933.-Linneu Silva, 1.0 vice-
presidente da filial do Touring Club do Brasil em Minas-Gerais. 
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- O processo passa a constituir a peça n. 235, distribuída aos 
srs. Israel Pi~heiro, Annibal Gontijo e Socrates Alvim, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Comunicação 

O Sr. Allnlbal Gontljo comunica ao Conselho que, por mo-
tivo justo, o sr. Werria Magalhães faltará a presente sessão- Inteirado. 

.A reorganimção dos serviços munici pais iniciada na Secretaria 
do Interior 

O Sr. Loreto de Abreu -Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM- Tem a palavra o sr. conselheiro Lo-

rêto de Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU:- Peço a v. exc., sr. Presidente, per-

missão par~ lêr o seguinte Radiograma que me foi dirigido pelo sr. dr. 
Gustavo Capanema, ilustre Secretário do Interior, e {.ID o qual faz tam-
bém referências ao Conselho; é o seguinte: 

cMando-lhe meus agradecimentos pelas generosas palavras coin 
que no Conselho Consultivo se referiu a obra de reorganização dos servi-
ços municipais, iniciada na Secretaria do Interior. Perfeita compreensão do 
problema, que revelou o ilustre amigo, constitue motivo alentador para 
proseguimento de esforços empreendidos nessa direção. Ser-me-á extre-
mamente grato que o Conselho Consultivo colha de perto uma impressão 
dos trabalhos, para o que espero em ocasião proxima, l quando já em 
funcionamento a nova organização, convidar os srs. conselheiros a visi-
tarem esta Secretaria. 

Cordiais Cumprimentos- Gustavo Capanema." 
O SR. SOCRA TES AL VIM -Tomando conhecimento do radiograma, 

o Conselho agradece com muita satisfação a promessa do convite fei-
to pelo sr. Secretário do interior. 

A VISITA DOS MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO A' USINA 
DE ALCOOL MOTOR DE DIVINOPOLIS 

O Sr. Lorêto de Abreu: - Peço a palavra, 
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O SOCRATES ALVIM- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
c(i) SR. úORETO DE ABREU :-Requeiro a V. Ex. a, sr. Presidente trans-

mitir ao Conselho Consultivo a comunicação de nossa visita-a do sr. con-
selheiro vice-presidente Socrates Alvim e a minha-como representantes 
do :nesmo Conselho, á Uzina de .Aloool Motoi de Divinopolis, uma patriotica 
iniciativa do Govêrno deste Estado, aproveitados convite e transporte fer-
l'Q'VÍálios que de n0w agradeoemos á gentileza do exmo. dr. Carlos 
Luz, digtto Secretário da AgricuUur.a. 

Varios motivos -hora adiantada da tarde e da noite; multidão 
atraid-a ao local .pela presença de altas fignras da admmistração fede-
ral e estadual, como Juarez 'favera, Carlos Luz; e preocupação natu-
ral do gentil administrador, engenheiro Gravatá, em fornecer detalhes 
explicativos aos hospedes de mais 1onge e aos responsaveis diretos 
pelo ·nGtavel .empreendimento; a nossa imcapacidade técnica; a rapidez 
da visita, etc. - tornaram deficientíssima a nossa inspecção. 

Diante de tuoo iss0, sómente nos restou e nas resta constatar -
tatvez 11m .quasi naàa: o funcionamento da Usina sob a competente 
gêrencia geral .do ·engenheiro Gravatá, a impDessão ·de regularidade 
desse funcionamento, em a.Ilijllo edifício p11oprio e a prespecHva de êxi-
te i)ar.a ·O uGtavel-empr.eendimento ,oficial de tamanha relevância,- tal o 
apr.0veitamenw .e .valorização da mandioca- pela produção do alcool 
fll()tQI- .e .aleGo! pat:a outras indústrias nacionais, com resultados prova-
velmente ~iaveis de .ordem -econômica .e social para toda a nação. 

.(Muito bem!) 
O SR. SOCRA'f.ES ALViM:-Jt comunicação de V, Excia. constará 

da a1a. 
Teremos oportunidade de 'fazer uma nova visita á Usina de alcool 

motor de Divinopolis. Ainda hoje estive com o dr. üravatá e êle de-
clarou esperar que o Conselho velte .a 1Visitar a ·usma oom mais v.agar. 
Q &stre 4iPetor td.a Usina de :AlcGGl Motor deseja nos mestrar todas 
as iastalaQões daquele estabelecimento. Naturalmente, .quando chegar 
o nosso caro presidente, se verificará a .OJPW'tunidad:e dessa nGva Jl'isita. 
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Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. Soerates Alvim-procede á leitura do seguinte 

Parecer n. 217 

Pagamento de adicionais ao cel. Juvenat Pequeno 

(PFÇA N. 232) 

Relatada, revista, discutida e voltada a materia constante da peça 
n. 232, resolve o Conselho Consultivo aprovar a abertura do credito 
especial de 4:073$300, solicitado pelo sr. Secretário do Interior, para 
pagamento de adicionais de t 0°/0 , da lei n. 425, de 1~. ao .sr. co-
ronel da Fôrça Pública de Minas, .Juv.enal Pequeno, qne ·conta mais de 
30 anos de serviços públicos, prestados ao Estado. 

Sala das sesEôes do Conselho Consultivo do Estado de Minas·Ge .. 
rais, em Belo-Horizonte, 7 de agôsto de 1933. 

Socrates Alvim, 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 o processo, acompanhado do relatório e parecer, ao 

sr. Secretário do Interior. 
O Sr . .Jullo Soares-apresenta também o seguinte: 

Parecer n. 218 

Crédito para a coxst'rução de estradas e assistência aos flagela· 
dos no Norte de Minas 

(PEÇA N. 228) 

Ao Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais foi submetido, 
para ouvir parecer, um oficio do exmo. sr. Secretário da Agricultura, 
pedindo .autm'ização para aberttlra, ainda no COill'ente ex-eroicio, cle um 
cr-edito de 600:000$ para a terminação e custeio de estradas no Norte 
de Minas, iniciadas com um crédito de igual quantia aberto pelo decre-
to n. 1().378, de 2 de junho de 1932 para o fim especial de assistência 
aos flagelados. 
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Adotando como relatório de8ta peça o oficio de fls. do exmo. sr. 
Secretário da Agricultura que é minucioso e explicativo, e depois de ter 
examinado convenientemente o assunto em questão, resolveu êste Con-
selho opinar no sentido de ser aberto o referido crédito, ainda dentro 
do corrente exercicio, pelas razões constantes das notas taquigráficas 
que a êste acompanham e de acôrdo com o oficio de fls. do exmo. 
sr. Secretário das Finanças. 

S. das Sessões do Conselho Consultivo, 8 de agôsto de 1933.-Ju-
lío Soares, relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Werna Maga-
lhães. 

---.,.Devolva-se o processo, acompanhado do relatório, parecer e das 
notas taquigráficas, ao s~. Secretário da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

Abert1.t1'a de crécl i to para pagnmen to d e serviços executa dos pelo 
Departamento d e Viação 

(Peça n. 229) 

O Sr. Soerates Alvim:-Da segunda parte da ordem do dia 
apenas consta a discussão da peça n. 229, sobre a abertura de um cre-
dito especial de 554:486$600, para pagamento de serviços executadoi 
pelo Departamento de Viação. 

E' relator da peça o sr. Conselheiro Annibal Gontijo, que tem a pa-
lavra. 

O Sr. A.nnlbal Gentljo: - E' este o relatório sobre a peça n. 
229 (lê): 

Relatorlo 

O sr. Secretário da Agricultura endereçou um oficio ao Conselho, 
declarando que o dec. 10.646, de 28 de Dezembro de 1932, abriu o cré-
dito suplementar de 2.754:001$030, para liquidação de despesas com di-
versos serviços daquela Secretaria, cujas dotações orçamentárias foram 
insuficientes. Esse crédito vigorou até 31 de janeiro ultimo e, para pa-
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gamento dos serviços executados pelo Departamento de Viação, a Secre-
taria da Agricultura requisitou, por êle, apenas a importância de . ..•. .... 
2.052:828$600, ficando um saldo de 554:486$600 para pagamento de 
serviços daquele Departamento. 

Juntando uma copia da informação que prestou a Secretaria das 
Finanças, declarando nada ter a opôr á abertura de um crédito especial 
desta ultima importancia para pagamento dos referidos serviços, o sr. Se-
cretário da Agricultura solicita ao Conselho se digne de se manifestar 
sobre o assunto. 

Assim relatada a peça, passo-a ao sr. Conselheiro Loreto de Abreu, 
1.'> revisor. 

S. S. do Conselho Consultivo, 22 de julho de 1833.----Annibal Gon -
tíjo, relator. 

Parecer 

O Sr. Allnlbal Gontljo:-Como se vê pelo relatorio que acabo 
de ler, o decréto n . 10.046, de 28 de dezembro do ano passado abriu 
o crédito suplementar de 2.754:001$030, para liquidação de despesas 
com diversos serviços da Secretaria da Agricultura, cuja dotação orça-
mentaria havia sido insuficiente. 

Por conta desse crédito foram requisitados, para pagamento · dos 
serviços executados pelo Departamento de Viação, 2.052:828$600, res-
tando, portant(l, um saldo de 554:486$600. 

Ora, não tendo a Secretaria da Agricultura se utilizado da totali-
dade da verba sr. Secretário solicitou de seu colega da pasta das Fi-
nanças que se manifestasse sobre a possibilidade da abertura de um 
crédito especial de 544:486$600, que é a importância do saldo verificado 
no exercido anterior. 

A informação prestada pelo sr. Secretário das Finanças consta do 
seguinte oficio que passo a ler: 

cSr. Secretário: 
Remetendo a v. exc. o processo em que se estuda a possibi-

lidade da abertura de um crédito especial de 554:486 600, por 
não ser possível o revigoramento do crédito suplementar do de-
creto 10.646, tenho a honra de comunicar a v. exc. que, não 
tendo essa Secretaria se utiliza<io da totalidade do crédito 
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.aberto .pek> aludido decreto, o T-esouro reservou reonrsos para 
as despesas que não -puderam ser pagas mo exetticio .passado 
e que foram feita5 por oonta do mencionada cré4ito saple-

Esta Secretaria não tem, pois, nada a -opôr á abertura 
desse crédito especial de 354:486$600. 

Sir~o-me da oportunidade, -ek . • 
Nestas condiQões, sr. Presidente, ..tendo em vista .as .informações 

prestadas não só pelo sr. Secretário da Agricultura, como :pelo sr. Sect~e
tário das Finanças, sou de !paraoe!' q~.~e ~ Conselho deJJe aquiescer á 
abertura do crédito solicitado. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. Socrates Alvlm:-Está em discussão o parecer. Como 

vota o sr. 1.0 revisor? 
O SR. LORETO DE ABREU:-A' vista das informações constan-

tes •d<ts autos, "rúarmações .que oonsider~ 'e!(atas, voto COIIl o sr. conse-
lheiro relator. 

0 SR. SOCRATES ALVIM:---oCom0 2.0 11evisor, também .dou meu 
voto .ao parecer do nobre -relator. 

Os demais srs. conselheíros concordam ig.ualmerúe C()m .o parecer? 
(Sina·is geraia de a&&entimento~. 

Ne&ta:s (;<mdi,ões proclamG .a segu.inte 

ConcLusão 

O Conselho, quanto á peça n. 229, tendo em vista as informações 
prestadas não só pelo sr. Secretario da Agricultura, como pelo sr. Se-
cretário das Finanças, e atendendo a que se trata do saldo de uma 
verba consignada pelo decreto 10.646, de 28 de dezembro do ano pas-
sado, resolve dar sua aquiescencia ao pedido de abertura do crédito de 
554:486$600, a que a mesma peça se refere. 

-Volta o processo ao relator para redação 1ina1. 

·Or-dem do <dia 

O ..sr . .8ecrafea &lw.IID:-Não llaveruro mais aada a se tratar, 
designo para .a !PfDJ'Üila sessão .a "Seguiste .ordem do .dia; 

PRIMEIRA PARTE:-A regimental 
SEGUNDA PARTE:-Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, foram presentes á Secretaria com a necessaria ante-
cedência. 

Está' encerrada a sessâà. 

143.a Sessão ordfnãrfa, aos 12 de Agôsto de 1933" 

PRESIDENTE:- Sr= Noronha Gnarnny. 
SEGRETÁRIO:-Sr. SQ_crates Alvim. 

SIJMAIUO:-Ata-Expediente-Comunicação-Voto de pesar-l?arecer final, n. 
219 (Crédi o par-a pagamento de serviços do DeJN~-rtameoto da Via-
çao)-Segunda parte:-Serviço telefônico do municipio de Paraguas~ 
sú-Relaótrio e parecer do sr. Noronha Guarany-Conclusão- Regu-
lamentaçao do exeFcicio da advocacia pelos adv-ogados provisiona-
dos-Relatório e parecer do sr. Lóreto de Abreu-Discurso do sr. Is.-
rael Pinheiro-Declru:ações dos srs. Socrates AI vim e Annibal Gon-
tijo-Conclusllo-Ordem do dia . 

A' hora regimental. comparecem os sr!5. Noronha Guarany, Socra-
tes Alvim, Lorêto de Abre11, Julio Soares, Annibal Gontijo, Israel Pinhei-
ro e P. Matta Machado. 

Ata 

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

Expediente 

8- Sr. Socrates Afvlm traz ao conhecimento :do Conselho 
o seguinte expediente: 

Oficio 

Gl'atmdad~ de scpttltura do t!f". A.lipio Ferreira de Mello 

{PEÇA N. 236) 

PreJeitua:a. de Bek>-Hori2onte-Belo-Horiz.onte, 9 de agôsto de 1933. 
-N. 40. 
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Exmo. Sr. Dr. Noronha Guarany - M. D. Presidente do Conselho 
Consultivo.-Em nome do Sr. Prefeito tenho a honra de passar ás mãos 
de V. Ex. o incluso processo no qual se pede gratuidade de sepultura 
do Sr. Alipio Ferreira de Mello. 

Tratando-se de concessão que escapa ás atribuições do Prefeito, S. 
Ex. submete o caso á decisão desse ilustre Conselho. 

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. Prefeito de Belo-Hoi'izonte.-Diz a infra-assinada, viuva 
de Alipio Ferreira de Mello, falecido nesta Capital e sepultado no cemi-
terio do Bomfim, que tendo o mesmo sido membro do Conselho Deli-
berativo, onde prestou relevantes serviços, requer seja perpetuada gra-
tuitamente á sepultura do mêsmo, baseando a suplicante o seu pedido 
nos precedentes existentes . -P. deferimento. 

Belo-Horizonte, 11 de Junho de 1933.- Ur8ulina de Andrad~ 
Mello. 

Despacho do; Sr. Prefeito 

Ao Sr. Secretário:-Peço consultar, digo, oficiar ao Conselho Con-
sultivo sôbre a possibilidade ou não de ser atendido o presente reque-
rimento, de vez que não encontro, no momento, lei que autorise ao 
Prefeito tal concessão. 

3-VII -933.-0ctavio Penna. 
- O processo passa a constituir a peça n. 236, distribuída aos Srs. 

P. Matta Machado, Werna Magalhães e Julio Soares; respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Contagem de tempo ao professor Aniceto de Mederios 

(PEÇA N. 237) 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas-Gerais.-11 de agôsto 
de 1933. 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Em nome do Sr 
Presidente, tenho a honra de encaminhar a V. Excia. p:u::t que se digne 
submetê-lo ao parecer do Conselho Consultivo, o requerimento aqui 
junto, no qual o Sr. professor Aniceto Alcino de Medeiros pede conta-
gem de tempo em que esteve em disponibilidade, para efeito de apo-
sentadoria 

Saudações atenciosas.- Lafayette Brandão, Secretario da Presi-
dencia. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 

Ilm0 
• . Exm.0 5r. Dr. Olegario Dias Maciel, M. D. Presidente do 

Estado de Minas-Gerais.-Aniceto Alcino de Medeiros, tendo sido no-
meado professor provisóriu no período de -15 de janeiro de 1896 a 26 
de outubro de 1897, cuja certidão es tá em seu poder; nomeado profes-
sor efetivo do Estado, de acA rdo com o artigo 60 do Regulamento a que 
se refere o Decreto n. 1.348 de 8-1-1900, em 21 de Setembro de 
1900 para Dôres de Vitória, entrando em exercício em 8 de novembro 
de 1900; removido para Oliveira do Piranga em 18 de janeiro de 1901; re-
movido depois para a 1. a cadeira urbana da cidade de Alto Rio Doce em 19 
de fevereiro de 1903; finalmente, promovido a diretor do Grupo escolar da 
cidade de Rio Preto em 9 de julho de 1912, onde ficou até 9-6-913; fi-
cando de 10-6-913 até 7 de outubro de 1918 em disponibilirtade força-
da, sendo nomeaco, diz, sendo-lhe designada a «Cadeira noturna» da ci-
dade de Juiz de Fóra em 7- 10-918, transferido depois com a cadeira 
para o 4.0 Grupo de Artilharia de Montanha na cidade de Juiz de Fóra 
aonde se acha em pleno exercício, vem respeitosamente solicitar de V. 
Excia. se digne mandar contar todo o tempo de seus serviços prestados 
ao Estado de Minas para receber os adicio ais da lei n. 425 de 1906, 
e para os efeitos da aposentadoria que a lei lhe garante. Sendo o pe-
riodo de 8 de novembro de 1900 a 9 de junho de 1913 contado como 
preceitúa o parágrafo unico do art. 503 do Regulamento n. 7.970-A de 
15 de outubro de 1927; o período de 10 de junho de 1913 a 7 de ou-
tubro de 1918, período este da «disponibilidade forçada•, lhe seja tam-
bem contado de acôrdo com o art. 2.0 da Lei n. 1.210 de 19 de outubro 
de 1930 que mandou contar o tempo da disponibilidade em que esteve 
o professor primario Baltasar Cardoso Sodré, que teve, além da sanção 
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de V. Excia. ainda um despacho públicado no cMinas...Qerais• de 17 de 
fevereiro 1932, cujo epílogo foi o Decreto n. 10.573 de 12 de novem· 
bro de 1932. Permita V. Excia. ao suplicante, com a devida venia, 
citar os nomes de seus colegas que tiveram tambem o tempo da dis~ 
ponibilidade contado para os efeitos da apo sentadoria, pr~fessores-Ho" 
norio Esteves, D. Domitilla Alves de Carvalho. Dr. Gomes Freire, etc .. 

O prop:rio Governo Federal no paragráfo unico do art. 11 do De~ 
ereto n. 19.398 de 11-11-1930 autorisa a V. Excia. contar o tempo 
da disponibilidade, e o art. 2.0 do Decreto 19.582 de janeiro de 1931 
diz : Os hmcionários que estiverem incapacitados por doença de exer~ 
·cer funções ... etc, neste caso, para o efeito da aposentadoria o: o tempo 
da disponibilidade será contado como efetivo exercício». Nêste caso 
está o suplicante com deficiê ncia na vista, visto ter 15 anos ininterru-
ptos ae serviços noturnos que a luz forte da elétricidade lhe proporcio~ 
nou. Exmo. Sr. Dr. President e. O poder Judiciario de Minas, pelo 
expoente máximo de sua cultura que é o eg.regio Tribunal da Relação. 
mandou contar a disponibilidade do saudoso Juiz de Direito-Dr. Ma· 
noel Faustino Corrêa Brandão, públicado no cMjnas~Gerais • de 27 de 
junho de 1930t para o efei<to da aposentadoria e não para promoção de 
entrância, porque temos juizes de direi to com 5, 6 e 7 anos de magis-
trado na 4.a entrância, quando tambem temos-Juizes de Direito na 
1.a entrância com 23 anos de magist:rnra, "Minas-Gerais" de 9-7-1933•. 
Fala ágora o Conselho Consultivo do Estado pela bôca do Sr. Doutor 
Lucio dos Santos, uma das mentalidades mais lumirrosas do Brasil.-
cAlém do lado legal, considerando a face moral do caso, deve ser con-
tado o tempo em que D. Anna Ferreira Guimarães esteve fóra (sic) do 
magisterio de 26 de dezembro de 1.898 a 20 de agôsto de 1915•. A ori-
gem da disponibilidade forçada Sendo designada a cadeira urbana da 
cidade de Jacuí para o suplicante em 16-10-1913, em 11 de 11- 913 
declarou/ o ato sem efeito, menos de 30 dias ! Pedindo a designação de 
uma cadeira vaga em Juiz de Fóra,. em 28-12-1914 lhe foi negada; 
pedindo outra também vaga em Vila Rio Espera, 26-1-915 também 
lhe foi negada; pedindo por carta e requerimento qualquer cadeira vaga 
no Estado, 26-5~915, também negada lhe foi, pedindo para o supli-
€allte o então deputado estadual Cel. José .Affonso de Aimeida a de~ 
signação de uma cadeira na cidade do Sacramento, foi feita a designa~ 

ção; porém, o suplicante não poude a postilar o titulo por que não .foi la~ I 
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vrádo o ato I Em 7 de maio de 1918 lhe foi designada a cadeira urba-
na da cidade de Patrocínio; não podendo apostila.r o seu titulo foi 
pelo grande e saudoso Dr. Delfim Moreira declarado o ato sem efeito 
em 18 de agôsto de 1918, depois de 101 dias! O período de 7-10-
918 a 31-12-933 sem uma falha, tudo reunido prefaz: 34 anos, 11 
m êses e 3 dias. 

Aí estão, Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado de Minas, os traços 
evidentes da aspiração de um pobre, humilde e pequenino professor 
primário do Estado que sempre cumpriu o seu dever com assiduídade, 
que jámáis pediu uma bonificação, um aumento de vencimentos, um 
dolce-far-niente em todo o tempo que foi e é govêrnado pelas leis do Es-
tado, e confiado na Justiça que pede, a quem sempre a distribuiu com 
patriotismo, com imparcialidade, CQm uniformidade, elevando as giorias 
de Minas pelos seus feitos, não ;tegará justiça ao suplicante só porque 
seja muito pobre e pequenino.-Espera a J ustiça . 

Juiz de Fóra, 7 de agôsto de 1933.-A?liceto Alcíno d e Medeíro~. 
professor primário do Estado, com exercício no 4.0 Grupo de Artilha.ria 
de Montanha do Exercito. 

-O processo passa a constituir a peça n. 237, distribuída aos Srs.: 
Lorêto de Abreu, Socrates Alvim e Noronha Guarany, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 238) 

Secretária da Agricultura do Estado de Minas-Gerais.-N. 856.-12 
de agôsto de 1933. 

Exm.0 Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Os processos da re~ 

]ação inclusa se referem a terras que o Estado mediu com intuíto de ven-
dêl-as em hasta pública. 

Vedando, entretanto, a letra e do art. 10 do dec. n. 20.348, de 29-
8~31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 héctares, sem pré~ 
via autorisação do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar dêsse 
Conselho aquela autorisação, antes de levá-los a hasta pública. 
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O lote ocupado pelos senhores Jost· Venancio e Arminda Dias, no 
município de Aimorés, conforme informação prestada pelo engenheiro 
José Lopes de Magalhães, é impróprio para cultura, por serem as 
terras de má qualidade e não trazer ao Estado vantagens a sub-divisão 
do mêsmo, visto não exceder a sua área a máxima de que trata o art. 61 
do dec. 8.201 , de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. os meus pro-
testos de elevada estima e distinta consideração.-Oarlos Luê, Secretá-
rio da Agricultura, 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERllL 

Inspetoria de concessões e llscaliza~ão de contratos 
Relaç à~.-• dos terrenos devolutos a que se refere o oficio n. 856, expedido ao Con-

selho Consultivo do Estado, em 12 de Agõsto de 1933 

Nomes t..os o cu- Local Distrito Municipio A'rea 
pante~ ' 

Prefeitura Munici-
pal à e Aimorés .. Estaçao de Aimo-

rés .................. Aimorés Aimorés 1.381.530,00m2 
Manoel Ribeiro Xa-
vier .. . . . ......... Corg. Vermelho ..... Resplendor » 1.804.500,00m2 

Joao Ridrigues da 2 
Mata ....... . ... . . » » » » 1.174.250, 00m2 

Arnaldo Pereira ... Terra Quebrada ... . Itambacurí Itambacurí 3.980.250,00m 
José Venancio e 

Arminda Dias . . .. Corg. Vermelho ... .. Resplendor Aimorés 5. 708, 750,00m2 

Inspétoria de Concessões e Fiscalizaçao de Contratos, 8 de Agôsto de 1933.-
Visto, Wasbin!Von W. do Nascimento, chefe. - Benjamim Ferreira, 2.0 oficial. 
-Visto, Alfredo Lôbo, inspetor. - O processo passa a constituir a peça n. 238, 
distribuída aos srs. Werna Magalhàes, Israel Pinheiro e Annibal Gontijo, respe~ 
ctivamente, relator, }.o e 2.0 revisores. 

Oficio 
Exm.0 Sr. Dr. Presidente do Conselho Consultivo ds Estado de 

Minas Gerais. Respeitosas saudações. 
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Tendo lido no «Minas-Gerais• , em ata de uma das reumoes dêsse 
Conselho, a aprovação unanime de um voto de congtatulações, propos-
to pelo exm.0 sr. Cons.0 Lorêto de Abreu, pelo motivo da minha elei-
ção para a Assembléia Nacional Constituinte, venho pedir a V. Excia. 
se digne aceitar e transmitir a todos os srs. Conselheiros as expressões 
da minha mais viva gratidão. 

Deus guarde a V. Excia. 
Belo Horizonte, 7 de agôsto de 1933. Joaquím Furtado de Me-

nezes. 
-Inteirado. 

Oficio 

Prefeitura Municipal do Prata.-Estado de Minas Gerais. 
Em 5 de Agôsto de 1933. N. 507. 
Exmo. Sr. Dr. Secretário do Conselho Consultivo do Estado de 

Minas Gerais. 
Belo Horizonte. Acuso o recebimento do exemplar do fascículo n.0 

2 dos "Anais" dêsse ilustrado Conselho, correspondente ao mez de feve-
reiro do corrente ano, gentileza que agradeço. 

Reitero a V. Excia. os protestos de elevada estima e distinta con-
sideração. 

Saúde e fraterridade. Edmundo de Novaís Prefeito. 
-Inteirado. 

REPRESENTAÇÃO 
Da Comissão encarregada de levantar em Sapucaí um «monu-

mento-capela ,. , para perpetuar a memória dos soldados mortos duran-
te a revolta de julho, solicitando um auxilio pecuniário para a reali-
zação dêsse empreendimento. 

REQUERIMENTO 
De Washington Carvalho, pedindo que a peça n . 204, que deu lu-

gar ao parecer n. 189, remetido ao sr. Secretário do Interior, seja de-
volvida ao Conselho, afim de que possam ser apreciados novos docu-
mentos que apresenta.-Remeta-se ao sr. Secretário do Interior, afim 
de ser junto ao processo n. 204. 
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COMUNICAÇÃO 
O Sr. Anlbal Oontljo-Comunico á Casa que o nosso colega, 

sr. Werna Magalhães, ainda por motivo justo, deixa de comparecer 
á presente sessão-Inteirado. 

VTOO DE PESAR 
O Sr. Noronha Ouaranl:-Antes de passarmos á apresen-

tação de pareceres finais, penso interpretar o sentimento unânime de 
todos os srs. Conselheiros, propondo que se lance na ata de nossos 
trabalhos de hoje, um voto de pesar pelo falecimento, há pouco ocorri-
do nesta Capital, do venerando professor Caetano Azeredo (Apoiados 
geraís). 

Varão dotado das mais nobres e elevadas qualidades morais, edu-
cador notavel que ensinou a várias gerações, o seu nome constitue para 
todos nós uma tradição de honra e de respeito (Muito beml M4iito 
bem I} 

Se os srs. Conselheiros concordam com a minha proposta (Sínaís 
g fi1·aís d e assentíntent'-), eu a declaro aprovada unanimemente, de-
vendo ser a exma. família do saudoso professor cientificada desta sin-
cera homenagem que ora prestamos á sua memória. (Muito bem! 
Muito beml) 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr . .Annlbal ~Gontljo:-Ofereço á consideração do Conselho 
o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 219 

Credito para pagamento de serviços do Departamento 1 de; Viação 

(PEÇA N. 229) 

O Conselho Consultivo de Minas foi consultado pelo sr. Secretá-
rio da Agricultura, em oficio de 15 do mês proximo passado, sôbre a 
possibilidade da abertura de um crédito especial de 554:486$600, para 
pagamento dos serviços executados pelo Departamento de Viação. O 
Conselho tendo em vista as informações prestadas pelo sr. Secretário 
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das Finanças, conforme se vê da copia que se acha anexada ao pro-
cesso, e atendendo a que se trata do saldo de uma verba consignada 
pelo decreto n. 12.646, de 28 de dezembro de 1932, resolve dar sua 
aquiescencia á abertura do crédito a que acima se refere . 

Sala das Sessões, 12 de agàsto de 1933.-Annibal Gontijo 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. 
Secretário da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 

Rescísão de contrato para exploração do servíço telefôníco no mu-
nicípio de Paraguassú 

(PEÇA N. 223} 

O Sr. Noronha Ouarany:-Da segunda parte da ordem do 
dia consta em primeiro lugar a discussão da peça n. 223, da qual 
sou relator, e que diz respeito á uma representação do sr. prefei-
to de Paraguassú, pedindo seja recindido o contrato firmado com José 
Lisboa de Paiva e seus sucessores para a exploração do serviço telo-
fônico naquele município. 

O relatório que apresento está assim ridigido (lê): 

Relatorlo 

O sr. Secretario do Interior, em oficio de 8 do corren~ mês de ju-
lho, remete ao Conselho Consultivo o processo em que o sr prefeito 
de Paraguassú, pede rescisão do contrato para a exploração do serviço 
telefônico naquele município, contrato esse firmado com José Lisboa 
de Paiva e seus sucessores. Ha no processo uma exposição do sr. pre-
feito de Paraguassú ao sr. Presidente Olegario Maciel em que o mes-
mo relata a concessão feita e mostra que nenhum serviço foi feito pelo 
concessionário. Acompanham a sua exposição duas certidões, uma da 
lei municipal que estabeleceu a concessão e outra do contrato firmado. 
Além dessas certidões ha varias cartas e declarações de pessoas abo-
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nadas no município afirmando que nenhum serviço até hoje tem 
sido feito pelo concessionário. Noto que tais documentos não estão 
selados. O Conselho Consultivo já tomou conhecimento desse caso, con-
forme o parecer n. 196, relativo a peça n. 203, tendo decidido que se 
promova a rescisão do contrato existente entre a municipalidade e o sr. 
José Lisboa de Paiva, fazendo-se antes a interpelação judicial para a 
prova do não cumprimento do referido contrato, não só com referência 
ao primitivo concessionario e aos seus herdeiros, como ao atual cessio-
nário e de conformidade com o artigo 11 letra c, do Codigo dos Inter-
ventores. 

Belo-Horizonte, 21 de julho de 1933.-Noronha Guara1ty. 

Parecer 

O Sr. Noronha Guarany-0 Conselho, pelo parecer n. 196, 
relativo á peça n. 203, já decidiu o caso de que se trata. 

Efetivamente, esse parecer assim terminava: 
"O Conselho é de parecer que se promova a rescisão do 

contrato existente entre a municipalidade de Paraguassú e o 
sr. José Lisboa de Paiva, fazendo-se antes a interpelação ju-
dicial para prova do não cumprimento do referido contrato, 
não só com referência ao primitivo concessionário e aos seus 
herdeiros como ao atual concessionário, e de conformidade 
com o art. 11 , letra c do Codigo dos Interventores". 

Assim, parece-me que nenhuma outra providência tem o Conselho 
a tomar no caso, senão mandar que se cumpra a sua primeira deci-
são. Este é o meu voto. 

Como pensa o sr. 1.0 revisor ? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - Voto de acôrdo com v. exc. 
O SR. NORONHA GUARANY -E o sr. 2.0 revisor ? 
O SR. ruLIO SOARES-Eu, igualmente. 
O SR. NORONHA GUARANY-Os demais srs conselheiros estão 

de acôrdo ? (Sinaís geraí s d e as ·entímento). 
Posso, portanto, proclamar a seguinte 
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Conclusão 

O Conselho é de parecer que se oficie ao sr . Secretário do In-
terior, cientificando-lhe que o caso de que trata a peça n. 223 já foi 
decidido pelo parecer n. 196, emitido a proposito de peça anterior . 

-Volta o processo ao relator para a redação final. 

Regulamentação do exerclcio da advocacia pelos advo-
gados provisionados 

PEÇA N. 225 

O Sr. Noronha Guarany:-Finalmente vai entrar em discus-
são a peça n · 225, relativamente a uma representação do sr. dr. Ad-
vogado Geral do Estado, no sentido do Conselho se pronunciar sobre 
o decreto n. :0.338, de 23 de Junho de i 932, sobre o exercido da 
advocacia pelos advogados não formados. 

Tem a palavra o sr. Relator, conselheiro Loreto de Abreu. 
Sr. Loreto de Abreu : -0 meu relato rio é o seguinte (lê): 

Relatorlo 

O Sr. Secretário do Interior passou a êste Conselho a copia de fls. 
7. do dec. n. 10.388, de 1932, do Govêrno dêste Estado, acompanhada 
da representação de fls. 2, do Sr. Advogado Geral; e pede para elas a 
atenção dêste mesmo Conselho. A minuta do citado decreto 10.388-
regula o exercício da advocacia pelos advogados provisionados, exis-
tentes nêste Estado. 

Dito decreto 10.388 modificou disposições da Contituição Mineira 
de 1891, art. 67, XIV e da lei constitucional adicional n. 10, de 14 de 
setembro de 1920, art. 5. 0

, e parágrafo único- ca • , n. 1. 
Dai, de acôrdo com o art. 11 , cd ,. , do decreto 20.348, Cod. dos In-

terventores, a representação referida do Advogado Geral do Estado, 
não só para ser conseguida a autorização indispensavel do Govêrno 
Provisório, como a validação de atos dos advogados provisionádos, 
praticados sob a exigência irregular do mesmo decreto 10.388. 

Dita representação trata de justificar as disposições do decreto 
10.388, a necessidade de ser conseguida para ela a autorização do Go-
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vemo Provisório, ainda não dada, e assinala contra ele o pronuncia-
mento dêste Conselho (Anais do 3.0 trimestre de 1932, fls 790 e se-
guintes) como ainda, a favor dele e da Diretoria da Secção da Ordem 
dos Advogados deste Estado. (c Minas-Gerais ~ de 5 do mês. Secção -
«Repartições federais,). 

Ao Sr. Noronha Guarany, 1.0 revisor. 
Belo-Horizonte, 13 de julho de 1933.- Loreto Ríbeíro de Abreu, 

relator. 

Parecer 

O Sr. Loreto de Abreu:- O decreto a que se refere o rela-
torio supra está assim redigido (lê) : 

Decreto n. 10.388 

•Regula o exercício da advocacia pelos advogados provi-
sionados, alterando disposições da lei n. 912, de 23 de setem-
bro de 1925. 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando de suas 
atribuições legais, decreta: , 

Art. 1.0 E' permitida a advocacia, na fõrma do decreto fe-
deral n. 20.784 de 14 de dezembro de 1931, aos advogados 
provisionados. 

Art. 2.0 As provisões até agora concedidas e que estavam 
suje.itas á renovação periódica, serão vitalicias. 

Art. 3. 0 O exercício da provisão pelos advogados provi-
sionados nas comarcas, para as quais lhes foi concedida a 
provisão, independerá do número de advogados formados em 
atividade no Forum respectivo. 

Parágrafo único. A transferência dos advogados provisio-
nados, porém, só poderá ser concedida para comarca onde, no 
momento da transferência, não haja mais de dois advogados 
formados, além do promotor de justiça. · 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
Enviando ao Conselho a minuta do decreto e o pareeer do Sr. Ad-

geado-Geral do Estado, o Sr. Secretário do Interior fez com que êsses 
papeis viessem acompanhados do seguinte oficio (li): 
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c Secretaria do Interior do Estado de Minas-Gerais, 11 de 
julho de 1933. 

G/100. 
Senhor Presidente 
Para os devidos fins, encaminho a êsse Conselho o oficio 

que, em data de ontem, me dirigiu o Sr. Advogado-Geral do 
Estado, cujo assunto necessita de urgente solução, pelo que 
me permito solicitar para o mesmo a diligente atenção dos srs. 
conselheiros. 

Neste ensejo, apresento a v. exc. os protestos de meu elevado 
apreço.-Gustavo Capanema, secretário do Interior. 

Ao sr. presidente do Conselho Consultivo do Estado". 
De modo que, sr. Presidente, a peça fundamental do procésso de que 

nos ocupamos, é o parecer do sr. dr. Advogado Geral do Estado. E' um 
parecer representação. 

Assim, pois, sendo êle o principal documento da peça, vou fazer a 
sua leitura. Diz êle (lê): 

«Gabinete do Advogado Geral do Estado. 
Belo-Horizonte, 10 de julho de 1933. 

Exmo. sr. dr. Secretário do Interior . 
Depois de publicado o decreto n. 10.388, de 23 de junho 

de 1932, verifiquei que, por equivoco, haviam sido preteridas 
formalidades que deviam ser satisfeitas para validade do de-
creto. 

E, a êsse respeito, mandei a v. exc. o parecer de 14 de ju-
lho do ano passado, que passo a transcrever: 

«Houve inadvertencia na publicação do dec. n. 10.388, de 
28 de junho do corrente anno, que regula o exercido da advoca-
cia pelos advogados provisionados. Embora não seja, por sua 
natureza, materia constitucional, o certo é que os preceitos so-
bre provisões de advogados se inseriram na Consti tuição Mi-
neira (art. 66, n. XIV, e modificações da lei adicional n. 10, de 
14 de setembro de 1920, art. 5.0

), sendo depois reproduzidos 
e regulamentados na lei n. 912, de 23 de setembro de 1925, 
arts. 108 e seguintes. Assim, para modificar as disposições 
constitucionais sobre o assunto, seria necessario satisfazer as 
formalidades do decreto federal n. 20.348, de 29 de agôsto de 
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1931 , o qual veda aos govêrnos dos Estados «sem prévia e 
expressa autorização do Govêrno Provisorio, mediante parecer 
anterior do Consêlho Consultivo,-modificar ou derrogar a res-
pectiva Constituição ou lei organica, e, em gera! . praticar todo 
e qualquer acto excedente da competencia do rev , - ~r,.,· · c; legis-
lativo ordinario ». 

Ora, o decreto n. 10.388 altera as disposif;ões ccmstitucio-
nais citadas, pois torna vitalícias as cartas de orc·v:i::;ão e faz 
independer do número de advogados formados existentes na 
comarca o exercício da advor.::!.cia pelos provisionados. Assim• 
deve o referido decréto antes de sua nova o valida publicação, 
ser encaminhado ao Gove rno Provisorio, para que êste lhe dê 
a sua autorização, sendo antes submetido ao Conselho Consul-
tivo, que emitirá parecer a respeito. 

Quanto ás soluções adotadas pelo decreto, é incontestavel 
que se inspiram nos melhores princípios da justiça e do inte-
resse público. Fundaram-se êles em representação que ao Go-
verno dirigiram os advogados provi sionados e no parecer que a 
respeito emitiu, por solicitação do Govêrno, o Instituto dos 
Advogados deste Estado. 

Efetivamente, nada mais justo do que tornar vitalicias as cartas de 
provisão, que até aqui vinham sendo concedidas apenas por três anos ». 

Essa concessão foi logo suprimida pela pri m eira Constituinte do 
Estado, que tolheu o exercício dos advogados provisionados. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Conservou os antigos, respeitando 
direitos adquiridos. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Continua s. exc. o sr. dr. Advogado 
do Estado (le): 

«Abolida a concessão de provisões novas, verifica-se que 
os provisíonados, atualmente militando no fôro das comarcas 
do interior, são em pequeno numero e quasi todos já de idade 
avançada, com larga pratica profissional. Tornar-lhes vitalicias 
as provisões que êles vinham renovando de 3 em 3 anos, bem 
como fazer independer do numero de advogados formados na 
comarca respectiva o exercido da advocacia pelos provisiona-
dos, é, sem duvida, atender a uma aspiração justíssima, sem 
nenhum detrimento para o serviço forense do Estado nem para 
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a classe dos advogados formados. A esse proposito, aliás, o 
claro e peremptorio pronunciamento do Instituto dos Advoga-
dos faria calar qualquer objeção. 

Das pretenções dos provisionados, entretanto, uma não 
pôde ser atendida porque era realmente excessiva: a validade 
das provisões para todo o Estado. Importaria isso, em ultima 
analise, em conferir aos não formado-; verdadeiras cartas de 
bacharel. 

E tanto não seria razoavel, precisamente quando a classe 
dos advogados se organiza oficicialmente, em regime de dis-
ciplina, e quando a legislação mineira se orientava no sentido 
de subordinar as provisões á severas restrições e reservas. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Com o parecer do sr. Advo ado 
Geral do Estado deve o processo ser enviado ao Governo Provisorio, 
porque importa em reforma constitucional. 

O SR. LORETO DE ABREU: - Perfeitamente. Continua o pare-
cer {lê): 

«Quanto á competência do Governo do Estado para regu-
lar a materia, não pode ser posta em duvida . O dec. federal 
n. 20.784, de 14 de dezembro de 1931, que aprovou o Regu-
lamento da Ordem dos Advogados Brasileiros, dispõe no art 
22, paragrafo 3. 0 : 

«Na primeira instancia das justiças estaduais é facultada 
a advocécia aos provisionados, r;egundo a legíslação lo-
cal, depois de inscritos no quadro da Ordem". E, ao lado do 
quadro dos advogados, estabeleceu-se o quadro de advoga-
dos e solicitadores (art. 14). Assim, é claro que o Regulamen-
to, permitindo, dentro de certo limite, a advocacia aos provi-
sionados, deixou a concessão e a regulamentação das provi-
sões á legislação estadual :o . 

«Atendendo a essas ponderações, v. excia. submeteu o 
caso ao Conselho Consultivo, o qual. entretanto, entendeu que 
não devia ser mantido o dec. n. 10.388, cpela consideração 
de que, tendo sido a materia sobre a qual provê regulada por 
decréto posterior do Governo Provisorio-o de il . 21.592, de 
1.0 de junho do corrente ano,-a duplicídade de disposições, 
federais umas, estaduais outras, sobre o mesmo assunto, pode 



1000 CONSELHO CONSULTIVO DO 

gerar duvidas, confusões ou conflitos que será conveniente evi~ 
tar •. c(Anais do Conselho Consultivo•, n. 8, agôsto de 1932, 
pags. 790 e seguintes). . 

Depois disto não foi revogado o decreto estadual; mas fi~ 

cou êle invalido e inoperante, porque importava numa altera~ 
ção da Constituição Mineira sem as formalidades necessárias 

Acontece. porém, que o dec. numero 22.478, de 20 de fe~ 

vereiro de 1933, consolidando os dispositivos regulamentares 
da Ordem dos Advogados do Brasil, dispôs, no paragrafo 3.0 

do art. 22: 
cNa primeira instancia das justiças estaduais, é faculta-

da a advocacia aos provisionados segundo a legisla,ção local , 
depois de inscritos nos quadros da Ordem ». 

Assim, o regulamento federal, permitindo a advocacia aos 
provisionados, condicionou~lhes o exercido á legislação local. 

Daí resultaram varias reclamações á Diretoria da Secção 
da Ordem dos Advogados dêste Estado, no sentido de ser 
cancelada a inscrição de muitos provisionados porque essa ins~ 
crição foi feita com fundamento em decreto inoperante por 
defeito em sua elabora,ão.,. 

A ordem .iã falou sobre o cancelamento de provisões que foram 
concedidas pelo decréto não aprovado pelo Govêrno Provisório. 

O SR. P. MATTA MACHADO:- Mas esse decreto revogou dis-
posições constitucionaes; por isso precisa ir ao Govérno Provisório. 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Perfeitamente. O parecer até refor-
ça o nosso ponto de vista - regularizar-se aquilo que estava irre~ 
guiar. 
O SR. NORONHA GUARANY - E' medida de justiça respeitar~ 

se direitos adquiridos. Sou dessa opinião. Apezar de bacharel e advo~ 
gado militante, acho que os direitos adquiridos dos provisionados de~ 
vem ser respeitados. 

O SR P. MA TT A MACHADO -Apoiado. 
O SR. LORETO DE ABREU:- - Perfeitamente, porque além de tudo 

os provisionados tiveram gastos para adquirir as suas cartas. 
O SR. NORONHA GUARANY: -São bons advogados práticos e 

que, no interior do Estado, fazem falta . 
O SR. LO RETO DE ABREU:- De pleno acôrdo. 
Continua o parecer (lê) 
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«Reunida para tomar conhecimento das reclamações, a diretoria 
da Ordem dos Advogados nesta sessão, da qual tenho a honra de fa~ 
zer parte, aprovou o parecer a · respeito emitido pelo professor Lin~ 
coln Prates, o qual, depois de se pronunciar pela procedencia do pe-
dido de cancelamento das inscrições, assim concluiu: 

c Parece~me porém, que ao cancelamento da inscrição dos 
provisionados, em pleno exercício da profissão, é de preferir-
se uma providencia legislativa do Estado que, nos têrmos do 
decreto 10.388, de 1932, lhes permita a advocacia, em cuja 
atividade se encontram. 

No meu entender a Ordem dos Advogados, nessa sessão 
bem andaria pleiteando perante o Govêrno Estadual seme 
lhante medida, com a urgência que o caso requer. • (Ver «Mi-
nas-Gerais • , de 5 do corrente, pag. 14, J secção " Repartições 
Federais"). 

Diante do expost , para que se normalize a situação dos provisio-
nados m Minas, venho pedir a v. excia., que, em nome do govêr~ 
no do Estado submeta o presente caso ao Conselho Consultivo para 
seu parecer prévio, subindo em segu;da o processo ao Govêrno Provi-
sório,para ser obtida deste a expressa aprovação do dec. n. 10 .388. 

E julgo oportuno observar desde já que, para acautelar interesses 
de terceiros, o ato do Govêrno Provisório aprovando o decreto n . .. . . 
10.388 e autorizando as derrogações que êle traz á Constituição Mi~ · 
neira, deverá envolver tambem a aprovação dos atos já praticados em 
virtude do referido decreto. 

E' que, estando no exercício da advocacia, de conformidade com 
os dispositivos do dec. n. 10.388, varias provisionados, seria conveni-
ente, ad cautelam, que as inscrições até aqui feitas prevalecessem 
para não trazer dano ás partes que constituíram seus procuradores 
judiciais os provisionados irregularmente inscritos. 

Juntando cópia do decreto n. 10.388, aproveito a oportunidade para 
apresentar a v. excia. os meus protestos de elevada estima e distinta 
consideração. ,. 

Milton Campos, advogado geral do Estado •. 
Sr. Presidente, tendo terminado a leitura do parecer do dr. advo-

gado geral do Estado, passo a expor o meu voto, que é o seguinte: 
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A lei federal permite a advocacia, segundo legislação local, aos 
provisionados, na justiça de primeira insta ncia e dentro dos Estados-Con~ 
solidação da Ordem dos Advogados Brasileiros, art. 22, parágrafo 3.0 e 
parágrafo unico do art.·: 101. A legislação local mineira ultimamente 
mui restriva da advocacia dos provisionados: a) quanto ao tempo, só~ 

mente, permitia ultimamente provisões temporarias; b) e depois de ter 
abolido as provisões passou a permitir a sua renovação dentre os casos 
excetuados ou ressalvados para o caso das comarcas de não mais de 
dois advogados formados além do promotor de justiça. (Const. de 1891, 
art. 67 XIV e n. 10, de 1920, art. 5.0 e parágrafo unico-a e b; e lei 
de Organização n. 912, de 1925, art. 110, n. 3). O decréto n. 10.388, do 
atual govêrno estadual, ora submetido ao nosso exame, acaba com 
estas restrições, tornando vitalícia a provisão temporaria (artigo 2.0

): e 
não mais condiciona o exercício da advocacia pelos provisionados ao 
número de formados existentes na comarca (art. 3. 0 ) salvo o caso de 
transferencia prevista no parágrafo unico do mesmo artigo. 

Mais liberal assim e mais favoravel aos advogados provisionados, 
o dec. citado n. 10.388 do que a nossa legislação local anterior, bem 
merece a aprovação do Conselho-e a posterior e necessaria aut : ização 
do Govêrno Provisório; e, aindfl a consequente revalidação do3 atos 
praticados sob a vigencia irregular do mesmo decréto por pu >to em 
execução, antes dessa autorização. Proponho, pois a sua aprovação de 
acôrdo com o parecer do advogado geral do Estado, com cujos termos 
estou de pleno acôrdo. 

E' êste o meu parecer. 
(Muíto bem! Mníto bem!) 
O Sr. Noronha Guaram:-Como primeiro revisor estou de 

acôrdo com o relator; e o sr. 2.0 revisor? 
O SR. MATA MACHADO:-Tambem eu estou de acôrdo. 
O Sr. Israel Plnbelro:-(Sem revísão el o omdor).-Peço a 

palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Tem a palavra o sr. conselheiro 

Israel Pinheiro. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Sr. Presidente, também eu voto de 

acôrdo com o sr . conselheiro relator. Entretanto, como pela legisla~ 

ção vigente em Minas-Gerais não podem ser mais concedidas provisões 
de advogados ..• 
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O SR. NORONHA GUARANY:-Mas as provisões existentes são 
considerada vitalícias. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO ... eu desejaria fazer um apêlo ao Go-
vêrno do Estado para que, modificando a legislação atual , permitisse 
de novo a concessão dessas provisões. 

A competência do Govêrno do Estado para regular a matéria, como 
disse em sua brilhante exposição o sr. Advogado Geral, não póde ser 
posta em duvida, pois, o decréto federal n. 20.784, de 14 de dezem-
bro de 1931, que aprovou o Regulamento da Ordem do Advogados 
Brasileiros, declara no art. 22, parágrafo 3.0

, que "na primeira instancia 
das justiças estaduais é facultada a advocacia aos provisionados segun~ 
do a legislação local, depois de inscritos no quadro da Ordem". 

Sendo assim, eu dirigiria um apêlo ao Govêrno do Estado para que, 
modificando a legislação existente, permitisse a concessão de novas 
provisões. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Efectivamente, é da competencia do 
Estado legislar a respeito. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Para justificar a procedencia e legiti-
midade do meu apêlo, peço licença ao Conselho para ler as razões do 
veto que em 1906 o Presidente João Pinheiro opôs á uma proposição 
de lei votada pelo Congresso Legislativo e em virtude da qual não 
mais seriam concedidas provisões de advogados em Minas-Gerais. 1 

Essas razões encontram ainda hoje inteiro cabimento e justificam 
plenamente meu ponto de vista nesta questão. 

São as seguintes: 
cO presente projeto de lei não consulta o bem público. 
O advogado provisionado, no mecanismo jurídico, tem sua 

principal razão de ser no fato de não poderem todos os ci-
dadãos ter sempre facilmente um homem formado para defe~ 
sa de seus direitos, e, nas comarcas - ou pobres ou longín-
quas - os direitos e deveres jurídicos dos mais desafortuna-

dos tambem carecem do mesmo amparo da lei, que os mais 
felizes obtem nas outras. 

As necessidades sociais, pois, imemorialmente, criaram se-
melhante patrono. Elas permanecem as mesmas e a solução 
dada pelos usos e costumes é por isso util e legitima. 
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Filho da iniciativa particular muito louvavel e do esfôrço 
proprio muito honroso, o saber jurídico dos não formados em 
Direito tem ascendido até Lobão ou Rebouças e não se dirá 
que êstes . nomes tenham deslustrado as belas letras jurídicas. 

O candidato a advogado provisionado, não tendo em seu 
favor a presunção permanente da capacidade jurídica, é obri-
gado a exames, confiados pela lei vigente ao mais alto Tribu-
nal da organização judiciária mineira e, no que é p ossivel pre-
ver-se, dentro da contingência humana, ante tal Tribunal fôra 
absurdo esperar ou temer mau resultado nos exames, filho da 
incapacidade ou pouco interêsse dos julgadores. 

O projeto, além disto, é contra o espírito da lei constitu-
cional em um dos seus dogmas sagrados para o principio re-
publicano - o da liberdade profissional. 

Nêste caso particular, o privilegio pretendido estabelece 
uma coação qut: não tem por si razões naturais; porque seria 
estabelecido em favor dos titulados que represe tam longos es-
tudos preparatorios, cursos completos de academias , dirigidos 
por professores competentes contra os q ue nada disso têm em 
seu favor. Aos muito: competentes, sómente, aproveita ri a. Acres-
ce ainda que, pela lei vigente, os provisionados só podem 
funcionar quando na respectiva comarca os bachareis forma _ 
dos não atingem ao número julgado necessário pela Relação. 

A lei constitucional estabelece, no art. 26, paragrafo 1.0
, 

que, para ser deputado ou senador, basta «estar na posse dos 
d.reitos de cidadão brasileiro e ser alistavel como eleitor." 

De modo que nenhuma condição legal mais, a não ser a 
de saber lêr e escrever, estando no gozo dos direitos políti-
cos, é exigida para a de todas - mais alta função - que é 
a de faHer a lei; as outras condições para a alta investidu-
ra estabelece-as livremente a confiança pública. 

Ora, sendo a aplicação e defesa da lei, sem duvida algu-
ma mais faceis que a sua própria elaboração, restringir e di-
ficultar a livre escolha dos patronos jurídicos é ofender êsse 
principio liberal. 

Em afirmação clara êle se nos depara no art. 72, § 24, 
quando a lei basica estatue ser garantido o livre exercício de 
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qualquer profissão moral, intelectual e industrial", estabele-
cendo assim um dogma republicano fundamental. Dêle é filha 
a única distinção natural na sociedade, que é a do merito 
pessoal, afirmando-se na livre concurrência, aceito mas não 
imposto. 

Com êstes fundamentos, pois, négo sanção ao presente pro 
)éto de lei". 

Nerrt se diga, sr. Presidente, que as condições d~ serviço forense 
em Minas se tivessem de tal arte modificado de 1906 até hoje, que não 
rrtais se justificase a necessidade das cartas de provisão. 

Se é certo que algumas comarcas se desenvolveram, permitindo as-
sim que nelas se estabelecesse~ advogados formados em número sufi-
Ciênte para atender os interêsses da justiça, muitas outras existem, en-
tretanto, onde sobretudo aqueles a quem escasseiam recursos não en-
contram um bacharel a quem possam confiar a defesa de seus mais le-' 
gitimos direitos. 

O SR. NORONHA GUARANY.:- Comarcas pobres ou Iongin"' 
quas. 

O SR. ISMAEL PINHEIRO : -Mesmo em comarcas bem proxi-
mas muitas vêses se verifica a dificuldade que aponto. Nessas comar-
cas, onde não existem advogados formados, quem quiser defender os 
seus direitos terá que vir procurar na Capital um bacharel. Entretan-
to, sómente ao afortunado será isso permitido, pois todos sabem o preço . 
que, em tal caso, custará a justiça. 

O SR. NORONHA GUARANY: - O formado reputa melhor o seu 
serviço. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO : - Por isso mesmo ou a justiça será 
caríssima, ou nós não a teremos absolutamente. O pobre, o desafortu-
nado terá sempre postergados os seus direitos, porque não encontrará já-
mais quem pelos mesmos propugne, colocando-os sob o amparo da 
lei. 

Compreende-se que um advogado formado, após ter cursado lon-
gos anos uma academia, habituado ao conforto das grande cidades, não 
vá se instalar em um logarejo do interior. 

E assim, porque as nossas condições, neste particular, permanecem 
as mesmas que áquelas que determinaram o veto oposto á proposição 
legislativa de 1906,eu faço um apêlo ao Govêrno do Estado para · que, 

4 
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ao legislar sobre a matéria, admita novas provisões de advogados, 
atendendo desse modo âs necessidades prementes e aos elevados in~ 

teresses da justiça em Minas-Gerais. 
(Muíto bem I Muíto bem I) 
O SR. SOCRATES ALVIM : Estou inteiramente de acôrdo cow 

a sugestão que acaba de fazer o nobre Conselheiro Sr. Israel Pi~ 

nheiro. 
O SR. ANNffiAL GONTIJO : - Eu igualmente. 
- Não havendo mais quem tome a palavra, encerra~se a discussão 

sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho aprova o decréto estadual n. 10.388, que regula o 
exercício da advocacia dos provisionados no Estado de Minas, revali~ 

dando~se os atos praticados pelos mesmos advogados, com o apêlo 
dos srs. conselheiros Israel Pinheiro, Socrates Alvim e Annibal Gon~ 

tijo, no sentido de que o Govêrno do Estado, ao legislar sobre a ma~ 

teria, além da vitaliciedade a que se refere o decreto aludido, admita 
novas provisões, de acôrdo com as necessidades do momento. 

O Govêmo do Estado remeterâ o processo ao Govêrno Provisório 
para os devidos efeitos. 

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

Ordem do dia 

O Sr. Noronha GoarBDJ' : - Estando esgotada a matéria, de~ 
signo para a proxima sessão, a relizar-se sabado 19 do corrente, a se~ 

guinte ordem do dia : 
PRIMEIRA PARTE: - A regimental. 
SEGUNDA PARTE : - Discussão das peças que, devidamente rela-

tadas e revistas, forem presentes â Secretaria com a necessária an-
tecedência. 

Estã encerrada a sessão. 
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144.a sessão ordlnarfa, aos 19 de agôsto de 1933 

PRESIDENTE:-Sr. Noronha Ouarany. 
SECRETARIO:-Sr. Socrates Alvim. 

Samarle- Ata- Expediente- Comunicaçlo-Retificaç!o-Pareceres 
finais-N. 220 (Serviço Telefonico do municipio de Paraguassú)-N. 21 
(Reuglarnentaçao do exercido da advocacia pelos advogados provisionados) 
- Ordem do dia. 

A ' hora regimental, comparecem os srs. Noronha Onarany, Socra-
tes Alvim, Loreto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Werna 
Magalhães e Israel Pinheiro. 

- Abre-se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 

O llr. Koerates Alvlm traz ao conhecimento do Conselho o 
seguinte expediente: 

Oficio 
Criação de duasleproaarías no Estado 

PEÇA N. 239 

Secretaria da Educação e Saude Pública, 11 de agôsto de 1003-
N. 274-Exmo. Sr. Presidente do C. Consultivo de M. Gerais. 

Em nome do sr. Presidente do Estado, tenho a honra de passar as 
mãos de V. Excia, a minuta de um decreto creando mais duas le~ 
sarias em Minas-Gerais. 

O problema da lepra está exigindo dos poderes públicos uma 
grande soma de esforços e, mesmo, de sacrificios, tal o aspéto verda-
deiramente apavorante que o mal assume entre nós. 

Em 1930, o sr. dr. R~ul de Almeida Magalhãea realizou um in~ 

querito sobre a incidencia da lepra em Minas, tendo publicado o re-
sultado em 1931. Referindo-se êle ao inquerito feito em diversos mu .. 
nicipios, inclusive ltauna, nos informa que cobtiveram os respetivos 
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chefes de serviços informações muito minudentes, coni a verificação 
pessoal de 'quasi todos os casos, alcançando o inquerito o maior grau 
de perfeição, compativel com os trabalhos dessa natureza». 

No referido censo, o município de Itauna figura com 75 casos con-
firmados e 5 suspeitos. Pois bem, atualmente já foram dali recolhidos á 
Colonia Santa Isabel 57 leprosos e ha ainda, necessitando de inter-
namento, cerca de 200 hanseanos. Os rtossos pródutos, principalmente 
os de laticínio, estão sofrendo uma guerra tremenda, havenda mesmo 
o Serviço San;tario de uni Estado visinho interditado generos prove-
niente de determinados municípios mineiros. Necessitamos reunir todos 
os elementos de combate ao mal e nos aparelharmos convenientemen-
te. A Colonia Santa Isabel está com a sua lotação quasi completa, e 
para o internamento de maior número de doentes torna-se necessaria a 
construção de predios para os serviços complementares. Os pedidos 
para internamentos são numerosos, e a Diretoria de Saude Pública não 
os pode mais atender. 

E' premente a necessidade de ser iniciada a construção de, pelo 
menos, mais duas leprosarias, que deve rão ser colocadas nas zonas de 
maior prevalencia da doença. 

Pela defesa da saúde do nosso povo, da nossa produção e do 
nosso bom nome, urge uma providencia de ordem pratica, permittindo 
ao governo desenvolver, embora modestamente, o vasto plano de com-
bate ao mal de Hansen . No nosso quadro nosologico a mancha ne-
gra da lepra ocupa um la~go espaço, colocando-nos em sombrio desta-
que, pela extensão do mal e denciencia de nossa aparelhagem para 
com exito, deter a súa marcha aniquiladora . 

Valho-me do ensejo para apresentar a V . Excia. os protestos de 
minha elevada estima e consideração.-Noraldíno Líma, Secretario da 
Educação e Saúde Publica. 

Minuta do decreto a que se refere o oficio supra 
Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais-Pela Secreta-

ria da Educação. 
DECRETO N . 

Cria duas leprosarias no Estado. 
O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições 

que Íhe são conferidas pelo decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 
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1930, do Govérno Provisorio da República, considerando que a campa-
nha contra a lepra constitue o mais premente problema sanitário do 
Estado; considerando que a sua profilaxia tem como um dos principais 
meios de ação o isolamento do leproso em estabelecimentos onde êle 
possa desenvolver suas atividades e receber tratamento adequado; consi-
siderando que proteger o leproso é fazer a profilaxia da lepra ; consi-
derando que os leprosarios existentes no Estado são insuficientes para 
atender aos doentes necessitados de internamento imediato,-resolve 
criar duas leprosárias tipo colonia asilo e colonia-sanatorio, devendo uma 
ser localisada na zona compreendida entre o Oeste de Minas e o Trian-
gulo Mineiro e a outra no Sul de Minas, com as denominações, respeti-
vamente, de »Colonia S . Francisco de Assis " e cColonia Padre Damião•, 

O Secretario do Estado dos Negocias da Educação e Saúde Públi-
ca assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais. em Belo-Horizon-
te, de de 1933. 

O processo passa a 'constituir a peça n. 239 distribuída aos srs. 
Julio Soares, P. Matta Machado e Socrates Alvim, respetivamente, rela-
tor, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
P agamento de adicionais á d. Alcina Ma1ia Coutinho 

(PEÇA N. 240) 

Secretaria da Educação e Saude Pública. -Oficio n. 336.-Expe-
dido pela 6.a secção.-Belo-Horizonte, 9 de agôsto de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Tendo a professo-
ra do grupo «Brasil • , de Uberaba, Alcina Maria Coutinho, completado 
30 anos de serviço publico, em 20 de novembro de 1931, venho consul-
tar a V. Excia. sobre a possibilidade de se abrir um credito especial, na 
importancia de 1:217$600 (um conto duzentos e desesete mil e seicen-
tos réis) , para pagamento a essa funcionária da gratificação adicional de 
l0°j0 sobre os seus vencimentos (lei 425, de 1906), daquela data ao 
fim do corrente ano. 

Aproveitando o ensejo, reitero a V. Excia. protestos de elevado 
apreço e distint::. consideração.-No1·aldíno Lima, Secretario da Edu-
cação. 
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Requerimento anexo ao oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação.-A abaixo assinada, pro-
fessora do Grupo Escolar •Brasil" desta cidade, apresentando as inclusas 
certidões de liquidação de exercicío, das quais se verifica contar mais 
de 30 anos de serviços ao Estado, vem requerer a V. Excia. pagamen-
to dos 100/0 adicionais aos seus vencimentos em têrmos da lei sôbre o 
assunto em vigor. 

P. deferimento. 
Uberaba, 23 de julho de 1933.-Alcína Maria Coutinho. 
-0 processo passa a constituir a peQa n. 2.((), distribuída aos srs. 

Annibal Gontijo, Noronha Guarany e Werna Magalhães, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.11 revisores. 

Oficio 
Pagamento de adicionais á d. Julíe~a Maria Rabello 

{PEÇA N. 241) 
Secretaria da Educação e Saude Pública.-Oficio n. 337.- Expe-

dido pela 6.• Secção.-Belo Herizonte, 9 de agôsto de 1933. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Tendo a professo-

ra do grupo fie Tres Pontas, Julieta Marja Rabello, completado 30 anos, 
de serviço público, em 2 de abril do ano p. p., e como dessa data 
ao fim do corrente ano fará jús ao pagamento da importância de . . . . 
1:006$400 (um conto seis mil quatrocent{)s réis) (lei 425, de 1906), ve 
nho consultar a V. Excia. sobre a possibilidade da abertura dum credi-
to especial a favor dessa funcionária. 

Valendo-me do ensejo, reitero a V. Excia. protestos de elevada esti-
ma e distinta consideração.-Noraldino Lima, Secretario da Educação. 

Requerimento anexo ao oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretario da Educação.-D. Julieta Maria Rabello, 

professora do grupo escolar de Tres Pontas, contando mais de trinta 
anos de efetivo exercício no magisterio público primário, vem requerer 
a V. Excfa. se digne conceder-lhe a gratificação adicional a que tem 
direito por força da lei n. 425 de 17 de agôsto de 1906, para cujo fim 
junta a necessaria certidão. 
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Pede ainda que lhe sejam computados e pagos os adicionais desde 
-a data em que perfez os 30 anos de exercício, ouvido a respeito o 
Conselho Consultivo. 

Espera benigno deferimento. 
Belo-Horizonte, 31 deliulho de 1933.-P.p.l:lila rio S. de Fíguelredo. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 241 , distribuída aos 

srs. Lorêto de Abreu, Israel Pinheiro e Socrates Alvim, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

• 
Oficio 

Crédito para a representação de Minas na Feira de Amostras de 
S. Paulo 

(PEÇA N. 242) 

Gabinete do Secretario da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 
- 239.-Belo-Horizonte, 19 de agôsto de 1933. 

Senhor Presidente do Conselho Consultivo.-Tendo o Govêmo re-
solvido aceitar o convite que lhe foi feito pela Comissão Organisadora 
da Feira de. Amostras de São Paulo, para que o nosso Estado se fa-
ça representar naquele certame, cooperando, dessa maneira, para maior 
estreitamento dos laços de amisade que unem os dois Estados, venho 
pedir a esse egregio Conselho autorização para abertura de um crédito 
especial de 200 contos de réis, destinados a custear as despesas com 
a nossa representação e com a construção do •stand• do Estado, cu-
jas obras serão iniciadas depois de lavrado o contrato com os organi-
zadores da Feira. 

Deixo de juntar o parecer da Secretaria das Finanças, com a qual 
esta Repartição está em entendimentos, por se tratar de um caso ur-
gente, de vez que a inauguração do certame está marcado para os 
primeiros dias do mez de setembro proximo vindouro. 

Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelencia os protes-
tos de minha alta estima e distinta consideração.-Carlos LU2',-Se-
cretario da Agricultura. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 242, distribui da aos srs. 
Noronha Guarany, Lorêto de Abreu e Socrates Alvim, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 
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Comunicação 

O Sr . .Julio Soares -comunica que o Sr. Conselheiro P. 
Matta Machado, por motivo justo, não compareceu á presente sessão-
Inteirado. 

Retificação 

O Sr. Soe!b-ates A.Ivim:- Peço a palavra. 
O SR." NORONHA GUARANY: -Tem a palavra o Sr. Conselhei-

ro Socrates Alvim. 
O Sr. SOCRATES ALVIM:- Sr. Presidente, no último número dos 

Anais que recebemos e que se refere, parece-me, ao mês de abril, en-
contrei uma imperfeição quanto a uns apartes que pronunciei quando se 
discutiu aqui um requerimento de concessão de terrenos para a constru-
ção de um predio para exposição permanente nesta Capital. 

Num desses apartes, eu disse que o edifício onde funciona atual-
mer..te o Colegio Arnaldo teve seus alicerces construidos a expensas 
das municipalidades e qu~ se destinava a uma exposição perma-
nente. 

Por engano, saiu publicado que o predio foi construido a expensas 
das municipalides. 

O SR. NORONHA GUARANY:- Eu me recordo mesmo de que 
V. Excia. se referiu aos alicerces. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- O embasamento foi feito á custa das 
municipalidades, mas os padres da Congregação do Verbo Divino Ie-
vantanram o edifício. 

Um outro engano- esse de menos importância - sôbre o mesmo 
caso, é em um outro aparte em que foi publicado que, referindo-se á 
área reclamada pelos autores da petição eu dissera que ela representava 
dois quarteirões, cada um dos quais corresponde a 1 hectare paulista. 
Um hectare, seja paulista ou não, é sempre um hectare. 

São estas as retificações que requeiro a V. Excia., fazer constar 
da ata. 

O SR. NORONHA GUARANY :-V. Excia. será atendido. 

Apresentação, 
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aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Noronha Guarany : -Trago á consideração do Conse-
lho, o seguinte parecer (lê} : 

Parecer n. 220 

Recisão do contrato para a exploração d o serviço telef onico u,o 
mun icipio de Paraguassú 

Peça 203 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vista 
a peça 203, já examinada por esta Casa, é de parecer que se oficie ao 
Sr. Secretário do Interior, cientificando-lhe de que o caso de que trata a 
peça n. 203 já foi decidida pelo parecer n. 196, cabendo á Prefeitura 
promover a recisão do contrato existente entre a Municipalidade dePa-
raguassú e o Sr. José Lisbôa de Paiva, fazendo-se, antes, o processo 
de interpelação judicial para prova do não cumprimento do referido con-
trato, não só com referência ao primitivo concessionario e aos seus her-
deiros, como ao atual concessionário. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-. 
rais, em Belo-Horizonte, aos 19 de agôsto de 1933.- N oronha G~mra

ny, presidente e relator. 
- O parecer é aprovado e, em seguida, assinad·o por todos os srs. 

conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do Sr . P. M atta 
Machado. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao Sr. Se-
cratário do Interior. 

O Sr. Loret& de Abreu :- Apresento á consideração do Con-
selho o seguinte parecer (lê): 
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Parecer 221 

Regulamentação do exercicio da advocacia pelos advogados 
provisionados 

Peça n. 225 

Vistos, relatados e expostos estes autos-peça n. 225-em que a 
atenção dêste Conselho, foi solicitada para o oficio de fls . 2 a 6 do sr. 
Advogado Geral do Estado, etc. 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, de pleno acôr-
do com os termos do mesmo oficio, opina pela aprovação, sem nenhuma 
alteração, do Decreto n . 10.388 constante da cópia de fls. 7 e canse-
quente revalidação expressa dos atos dos Advogados Provisio-
nados praticados sob a vigência irregular do mesmo decreto, para o que 
deverão os mesmos ser relnetidos ao Govêrno Provisório cex-vi• do 
disposto no art. 11-cd•-do Decreto n. 20.348 de 29 de agôsto de 
1931. Sejam juntos ás notas taquigráficas contendo a conclusão do voto 
do relator e a sugestão proposta pelo sr. conselheiro Israel Pinheiro e ado-
tada pelos conselheiros Annibal Gontijo P Socrates Alvim. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, 19 de 
agôsto de 1933 · -Loreto Ribeiro de Abreu, relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
Conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. P. Matta Ma-
chado. 

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

Ordem do dia 

O Sr. Noronha Guarauy:-Não havendo mais nada a se tra-
tar, designo 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 á Secretaria do Conselho, com a antece· 
dência regimental. 

-Levanta-se a sessão. • 
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145.• S~ssão ordlnarla, aos 22 de agôsto de U~33 

PRESIDENTE:-Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SUMJUUO:-Ata-Expediente-Comunicaçao-Voto de p~sar-A proposito de 
uma noticia publicada no cDiârio da Tarde»-Dtscurso do sr. Loreto 
do Abreu- 2.a parte-Perpetuaçao de sepultura-Relatório do sr ·. P · 
Matta Machado-Diligencia-Crédito para a representação de Minas 
na Feira de Amostras de S. Paulo-Relatório e parecer ~o ar. Noro· 
nha Guarany-Conclusao-Volta ao expediente-Parecer final-Ordem 
do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Noronha Guaran~, Socra-
tes Alvim, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo, Werna Magalhaes e P · 
Matta Machado. 

-Abre-se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 

Sôbre a mesa aão ha expediente. 

Comunicação 

o Sr. Soerates .Alva.. comunica ao Conselho que o sr. Is-
rael Pinheiro, por motivo de viagem, não poderá comparecer á presente 
sessão. -Inteirado. 

Voto de pesar 

o Sr. Aludbal Goatljo:-Acabo de saber da morte do tio do 
nosso ilustrado companheiro, dr. Julio Soares. Proponho á Casa inserir 
na ata um voto de pesar, sendo enviadas áquele nosso ilustrado com· 
panheiro as nossas condolências. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. P. Matta Jlaebado-:Em adendo aor equerimento do sr. 

conselheiro Annibal Gontijo, propõe que se leve ao conhecimento d~. 
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cel. João Soares da Costa, digno irmão do morto, esta homenagem do 
Conselho. 

O sr. Presidente, interpretando o sentimento unanime do Conselho 
declara aprovadas ambas as propostas. 

A proposlto de uma noticia publicada no 110iarlo da 
Tarde" 

' 

O Sr. Loreto de Abreu:-0 estimado jornal o «Diário da Tar-
de », em sua edição de ontem, sob pomposos títulos e subtítulos, com 
fotografia dêste edifício e da cabeça de Hitler, publicou o seguinte 
(lê). 

•A questão da esterilização dos judeus, na Alemanha, 
agitada no Conselho Consurtivo 

Uma moção de congratulações a H ilter que foi ?'egeitctda 

A perseguição aos israelistas da Alemanha, data da ascensão de 
Hitler ao poder. 

Ha poucos dias, atingiu a ca_mpanha á sua culminancia, com a no-
ticia de um decreto de Hitler, reférente á esterização dos judeus. A im-
prensa divulgou-a amplamente, e os israelitas do mundo inteiro recebe-
ram-na com indignação. 

A repercussão nesta Capital: 
Em Belo-Horizonte, teve larga repercussão o referido decreto, ten-

do sido motiv dos mais vivos comentários. 
Numa das últimas sessões do Conselho_,;Consultivo do Estado, o de-

sembargador Lorêto Ribeiro de Abreu, um de seus membros, agitou o 
assunto, propondo que o Conselho se congratulasse com o chefe do go-
vêrno alemão pela assinatura do decreto de esterilização dos judeus. 

O autor da indicação falou durante alguns minutos, procurando jus-
tificar a sua proposta. Houve, como era de esperar, opiniões favoraveis 
e contrarias. Discutiu-se o assunto, após o que o desembargador;Lorêto 
Ribeiro de Abreu retirou a proposta. 

O que nos disse o desembargador Lorêto: 
Procurámos, hoje, conversar com o sr. Loréto Ribeiro de Abreu, 

afim de nos certificarmos do seu verdadeiro pensamento a respeito: 
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S. S. recebeu-nos em sua residência, á rua Espirito Santo, decla-
rando-nos o seguinte: 

-Essa questão da esterilização dos judeus, na Alemanha, devia ser 
vista por todos com a maior simpatia. Sem duvida, é uma idéa util e, 
naquele pais já concretizada em lei. 

A moção de apoio: 
O membro do Consêlho Consultivo mostra- e um pouco reservado. 

Comtudo, a uma nossa pergunta, responde: 
E' verdade. Apresentei unia indicação para que o Conselho Consul• 

tivo se congratulasse com Hitler pela medida eugenica que vem de to-
mar. Entretanto, julgou-se, na sessão do Conselho, que no momento ainda 
não era oportuno tratar-se do assunto, mórmente por parte de um órgão 
de funções especiais. Isso só se justificaria depois dos pareceres das as-
sociações cientificas. Essa questão, todavia, ainda é hostil á maioria do 
Conselho, motivo por que, após ligeira conversação, retirei a indicação 
por mim apresentada. 

A opinião do professor Marta Machado: 
Tendo chegado ao nosso conhectmento que o prof. Matta Machado 

apoiára a idéa do desembargador Loreto Ribeiro de Abreu, procuramos 
ouvir, tambem, aquele professor da Faculdade de Direito. 

Encontramo-lo em sua residéncia, onde fomos gentilmente rece-
bidos. 

Ciente do motivo da nossa visita, declarou-nos s. s.: 
-Sôbre es:;a questão nada posso dizer. Na sessão do Consêlho fi-

cou deliberado que não se désse publicidade ao incidente lá havido a 
esse respeito. Dai a razão por que me escuso de dizer qualquer coisa». 

Dai dêsse escrito resaltam essas afirmações em que estão envolvidos o 
Conselho, o conselheiro P. Marta Machado e eu. Eu, o desencadeador da 
tempestade, como se me sobrasse geito e idade para tanto. 

As afirmações: 
1) agitação, no Consêlho, da idéa da esterilização sexual dos judeus; 

2) agitação provocada pelo desembargador Loreto; 3) conversa do re-
reporter com o desembargador Loreto, em casa dêste, sobre a esteriliza-
ção dos judeus; 4) confissão do desembargador Loreto de ter proposto, 
no Conselho, uma moção de congratulação a Hitler; 5) rejeição da mo-
ção: 6) e hostilidade da maioria do Consêlho á questão da esterilização, 

De um argueiro fez o reporter um cavaleiro. 

; 
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Um simples fundo de verdade-uma ligeira troca de idéas. no Con-
sêlho, desprendida de quaisquer partidarismos-com ou contra os Ju-
deus, sem impugnação de ninguem, que percebesse eu á esterilização em 
si, como idéa, convertido entretanto, pela imaginação transbordante do 
reporter, num rosario de exageros de seis setimos de inverdades. O re-
porter teve o plano de fazer uma feriazinha, o que é humano; e, em 
dois saltos ás casas de dois conselheiros, com a rapidez do raio, poucos 
momentos antes da tiragem do jornal, forjou admiravelmente e enfiou as 
contas do rosario. Não tome, mestre reporter, isto a conta de uma re-
primenda, sinão como um estimulo á acceitação dessa corrigenda, e á 
propagação da idéa da esterilização-córte, na fonte, de grandes males; 
e de sua conversão em lei brasileira reguladora da esterilização. já exis-
tente, entre nós, como entre povos cultos de homens e a maior numero de 
mulheres, conforme, quanto ã Belo-Horizonte, atestação de um de seus 
erneritos operadores, cujo nome não sou autorizado declinar. Lei sábia, 
a um tempo reguladora, permissível de tal prática e repressora de 
abuso8. 

Póde não ser oportuna uma tal lei; mas virá o seu tempo, 
fatalmente, cristalizar um costume; e costume que, quando despido de 
abusos, é elevado, digno de atenção do politico que se interessa pela 
ascensão e pureza da raça humana. (Muito bem I Muito bem! 

Segunda parte da ordem do dia 

Perpetuação de sepultura 

(PEÇA N. 236) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, entra em discus-
são a peça n. 236, sendo dada a palavra ao sr. P. Matta Machado, 
que sôbre o mesmo apresenta o segui~te. 

Relatàrlo 

Consta a peça n. 236 de um oficio do sr. Prefeito da Capital, sub-
metendo ao parecer do Conselho Consultivo o requerimento em que d. 
Ursulina de Andrade Melo, viuva de Alipio Ferreira de Melo, pede seja 
perpetuada gratuitamente, no Cemiterio desta Capital, a sepultura em 
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que foi o mesmo inhumado, baseando o seu pedido no fáto de ter sido o 
seu finado marido membro do Conselho Deliberativo desta Capital. 

Certidão do Secretário da Prefeitura, atesta que o sr. Alipio Fer-
reira de Melo serviu no Conselho Deliberativo de 2 de janeiro de 1905 
a dezembro de 1907. 

Relatado, passo ao sr. Conselheiro Werna Magalhães, 1°. revisor. 
Belo-Horizonte, 18 de agôsto 1933.- P il1atta Machado, relator. 

Diligência 

Terminada a leitura do relatório, o sr. P. Matta Machado declara con-
siderar de bôa prudência que o Conselho ouça, sobre a materla do re-
querimento, o parecer do sr. Prefeito da Capital. 

Requer, pois, que, para esse fim, se converta a decisão em dili-
gência. 

-O requerimento é aprovado, determinando o sr. Presidente que 
se oficie ao sr. Prafeito. 

Crédito para representação de Minas na f eira de 
Amostras de São Paulo 

(PEÇA N. 242) 

Sobre a peça 242 apresenta o sr. Noronha Guarany o seguinte: 

Relatàrio 

O sr. Secretário da Agricultura traz ao conhecimento do Conselho 
Consultivo do Estado, pelo oficio n, 239, de 19 do corrente mês, que 
o Govêrno aceitou o convite que lhe foi feito pela Comissão organi-
zadora da Feira de Amostras de São Paulo, afim de que Minas-Ge-
rais se repre8ente naquele certame. 

Para custear a despesa com a nossa representação e com o 
«stand• , cujas obras serão iniciadas depois de lavrado o contrato com 
os organizadores da referida feira, pede a esse Conselho a abertura 
de um credito de 200:000$000 (duzentos contos de réis). 

O sr. Secretário deixa de juntar ao processo o parecer do sr. Se-
cretário das Finanças, com quem está em entendimentos sobre o as-
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sunto, por se tratar de materia urgente, de vez que a inauguração do 
certame foi marcado para os primeiros dias de setembro proximo, 

Assim relatada a peça passo-a ao exmo. si:. conselheira Loreto de 
Abreu 1°. reviso h 

Belo-Horizonte, 20 de agôsto de 1932,- No'ronha Guarany. re .:. 
lator. 

Parecer 

O Sr . .Noronha Guarany:-0 meu parecer verbal sôbre esta 
peça é o seguinte: 

Ninguem pode pôr em duvida as vantagens que decorrem dos cer-
tames destinados à propaganda dos produtos e artefatos da agricUltura 
e da industria de um povo. Está na Consciencia de todos. tJltimamen .. 
te tais empreendimentos têm sido levados a efeito com grande sucesso 
em varios Estados. E' dever precípuo dos poderes públicos incentivar, 
por todos os meios e modos, essas realizações que facilitam o conhe-
cimento de nossas riquezas, muitas delas inteiramente desconhecidas 
dos nossos proprios patrícios. Constituem tais certames motivo para 
desenvolvimento econômico dos paizes e devem merecer dos govêrnos 
a maior simpatia. Aindo não faz myito tempo a nossa Capital foi e<;co-
lhida para servir de mostruario a uma Feira de Amostras, em que a 
indústria nacional esteve magnificamente representada, com especialida-
de pela industria do valoroso e grande povo paulista que, mais uma 
vez, nos deslumbrou com os produtos de suas grandes fabricas. Por 
essas razões de ordem econômica e, principalmente, pelas de ordem 
politico-sociais, é fôra de qualquer duvida que a representação de Mi-
nas-Gerais na Feira de Amostras do glorioso Estado de S. Paulo será 
uma ótima oportunidade para estreitar ainda mais os laços da tradicio-
nal amizade entre os dois povos vizinhos e irmãos que, no interesse 
da grandesa da Patria e da integridade da Nação Brasileira, devem 
marchar lado a lado, irmanados pelo mesmo idéal. 

Apresentando-se á Feira de Amostras de S. Paulo. quer pelo lado 
econômico, quer pelo lado politico, o Estado de Minas-Gerais cumpre 
um dever de alta significação administrativa e corresponde a um de-
ver de cortezia. 

Por êsses fundamentos, voto pela abertura do crédito solicitado, 
uma vêz que com êle concorde o sr. Secretário das Finanças, com quem 
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se acha em entendimentos sôbre o assunto o sr. Secretário da Agricul-
tura, conforme consta do relatório que fiz na peça em debate. 

(Muito beml Muito beml) 
-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adota-

da a seguinte 

Conclusão 

O Conselho Consultivo opina para que seja aberto o crédito espe .. 
cial de 200:000$000, solicitados pelo sr. Secretário da Agricultura e des• 
tinados a custear as despesas com a representação e construção do 
"stand" do Estado na Feira de Amostras de S. Paulo, depois de ouvi• 
do o sr. Secretario das Finanças. 

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

Volta ao expediente 

O ~:> .Noroaba Ouarany:-requer que se volte ao expediente, 
afim de ser apresentado o parecer final sôbre apeça n. 242. 

Está informado pelo sr. Secretário da Agricultura de que nos pri-
meiros dias de setembro se dará a inauguração oficial da Feira de Amos-
tras de S. Paulo, de modd que é preciso habilitar o Govêrno de Mi-
nas dos meios necessarios para a representação do Estado no referido 
certame. 

Deferido o requerimento, o sr. Noronha Guarany apresenta o se-
guinte 

Parecer n. 222 

Crédito para a representaçãfJ de Minas na Feira de .Amostras de 
S. Paulo 

(PEÇA N. 242) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tomando conhe-
cimento do oficio n . 239, de 19 de agôsto corrente, do e:xmo. sr. Secre-
tário da Agricultura, no qual solicita autorização para abrir um crédito 
especial de 200:000$000, destinados a custear as despesas com a nossa 
representação e com a construção do "stand" do Estado na Feira de 
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Ám0Stras de S. Paulo; é de parecer seja concedida a autorização solici• 
ta da, ouvido previamente o exmo. sr. Secretário das Finanças: 

Sala das Sessões do ConselHo Consultivd; Belo-Horizonte, 22 de 
agôsto de 1933.-Noronha Gurany, presidente e relator . 

.:_Q parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Secretá.(io da A~ricultura , 

Ordem do dia 

Estando esgôtada a materia, o senhor Presidente designa para a pro-
xima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão das 
peças que, relatadas e r~vistas, fôrem enviadas á Secr-etária com a ne-
cessaria antecedencia. 

-Levanta-se a sessão. 

146.a Sessão. ordlna'ria aos 26 de agôsto de 1.9~3 

PRESIDENTE:-Sr. Noronha Gua.rany. 
SECREJ'ÁRIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SUMA.'RlO:- Ata- Expediente-A lei eugenica do chanceler Hitler-Explicaçóes 
pessoais dos srs. Lorêto de Abreu e P. Matta Machado-Segunda Par-
te-Venda de terras devolutas-Relatório e parecer do sr. Lor~to de 
Abreu-Conclusao- Contagem de tempo ao professor Aniceto de 
Medeiros-Relatorio e parecer do sr. Lorêto de Abreu-Conclusão-
Venda de terras. devolutas-Relatório e parecer do sr. Werna Ma-
galhes-Conclusão - Ordem do dia. 

A' hora regiinenfal acham-se presentes os srs. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, P. Matta Machado, Annibal Gontijo, Israel Pinheiro, Lo-
réto de Abreu e Werna Magalhães, faltando, por motivo justificado, o 
sr-. Jul,lo Soares. 

-Abre-se ~ sessãQ. 

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

Expediente 

d sr. Secretário dá conta do seguinte expediente: 

anelo 

Pagamenio de adicionais a Thomaa de Aquino Pereira 

(PEÇA N. 243) 

Secretaria da Educação e Saúde Fública.-Ofício n. 353:-Expedi-
do pela 5.a Secção-Belo-Horizonte, 4 de agôsto de 1933, 

Sr, Presidente.-Remetendo a V. Excia. o inCluso processo de adi-
cionais requeridos pelo prof . Thomaz de Aquino Pereira, titular da es-
cola urbana, anexa ao 4.0 B. de Engenharia, aquartelado em Itajubá, con-
!mlto-o sôbre a possibilidade da abertura do necessario crédito para o 
seu pagamento, na importância total de rs. 1:642$400 (um conto, seis.-
centos · quarenta e dt>is mil e quatrocentos ré-is), relativa ao periodo de 
15 de maio de 1929 ao fim dêste ano de 1933. 

Ao ensejo, reitero a V. Excia. os protestos de alta estima e consi-
deração.-Noraldíno Líma,-Secretário da Educação. 

Ao exmo. sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado . 
Capital. 

R~querirnento a que se refere o oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretário da Educação e Saúde Pública. - THOMAZ 
DE AQUINO PEREIRA, professor em Itajubá. por seu procurador abai-
xo assinado, conforme procuração arquivada nessa Secretária, requer 
a V. Excia. que se digne de mandar abonar-lhe os adicionais de 10°jD, 
a que tem direito, por contar mais de 30 anos de serviço, conforme do-
cumento junto. 

I?. Deferimento .. 
Belo-Horizonte, 6 de maio de 1933.- Nescesio Tavares. 
-a processo passa a constituir a peça n. 243, distribuída aos srs. 

Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Noronha Guarany respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Ofício 

Contagem de tempo á professora Ignacia Guimarães 

(PEÇA N. 244) 

Secretaria da Educação e Saude Pública.-N. 279. - Belo-Hori-
zonte, 14 de agôsto de 1933. 

Sr. Presidente -Para os devidos fins tenho a honra de transmittir a V. 
Excia. o processo junto em que a professora lgnacia Ferreira Guima-
rães pede a contagem do tempo em que esteve afastada do magisterio, 
para o efeito de aposentadoria. 

Reitero a V. Excia., os protestos de minha alta estima e distinta 
consideração.-Noraldino Lima, Secretário da Educação e Saúde Pu-
blica. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Cincinato Gomes de Noronha Guarany, presiden-
te do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

Requerimento a que se refere o oficio supra 

Sr. Dr. Secretário da Educação e Saúde Pública.-A abaixo assi-
' nada, professora de methodologia da Escola Normal Modêlo de Belo-

Horizonte, vem pedir a V. Excia., se digne mandar encaminha r ao 
Conselho Consultivo do Estado o seguinte pedido: 

Tendo partido para os Estados Unidos, em 1922, afim de aper-
feiçoar seus estudos pedagogicos, teve de permanecer naquele pa ís até 
julho de 1924. 

Durante êsse espaço de tempo, foi obrigada a licenciar-se por um 
ano (portaria de 6 de fevereiro de 1922 e 26 de junho de 1922). 

Exgotada a licença, não tendo ainda completado o curso univer-
sitário, que vinha fazendo, com muito esforço e dificuldades financeiras, 
foi obrigada a exonerar-se, em 13 de abril de 1923, do cargo ~e diretora 
do grupo escolar Henrique Diniz. 

De acôrdo com o regulamento, foi-lhe designada uma cadeira do gru-
po •Barão do Rio Branco• . 

Como não podia vir assumir o exercício àaquela cadeira e não ten-
do direito a mais licença, teve que exonerar-se em 17 de outubro de 
1923. 

ESTADO DE MINAS - GERAIS 1025 

Regressando a Minas, logo que terminou seus estudos, voltou a 
prestar serviços ao ensino, tendo sido contratada para isso até março 
de 1925, quando foi novamente nomeada. 

Não desejando perder' todo êsse tempo que esteve afastada do 
magisterio, vem respeitosamente requerer ao Conselho Consultivo se 
digne mandar contar aquele tempo para os efeitos de aposentadoria. 
visto que, em prol de desenvolvimento do ensino em Minas, procurou 
sempre aproveitar os conhecimentos que, nos Estados-Unidos, ad-
quiriu. 

Belo-Horizonte, 10 de setembro de 1932.-Ignacia Ferre:ira Gui-
marães. 

-0 processo passa constituir a peça n. 243, destribuida aos srs.: 
P. Matta Machado, Israel Pinheiro e Werna Magalhães, respectivamen-
te relator, 1.0 e 2,0 revisores. 

Oficio 

Reforma elos servíços de assístência a alienados 

(PEÇA N. 245) 

Secretaria da Educação e Saude Pública. Belo-Horizonte, 5 de agosto 
de 1933. 

Srs. membros do Consêlho Consullivo. De quantos assuntos, dos 
que gravitam na orbita de açáo deta Secretaria, vem merecendo, de 
minha parte, estudo atento e meticuloso exame, o problema da assis-
tenda a alienados, em nosso Estado, pelo imperativo de sua urgência, 
avulta entre os primeiros. Basta considerar a dureza deste asserto: com-
putados em mais de quatro mil os insanos mentais que povoam o terri-
torio de Minas, nem siquer para mil e quinhentos são suficientes os hos-
pitais que possuímos. Os outros, os que transbordam dos hospícios, vão 
solidarizar-se no fundo das nossas cadeias públicas, com!os criminosos 
mais repulsivos. Pois talvez não sejam, ainda, os mais infelizes, porque, 
para muitos se constroem carceres privados, jaulas familiares , onde, 
como bestas-feras, passam a apodrecer acorrentados. 

Acresce que as nossas deficiencias, em assunto de assistência a 
psicopatas, não são a pena( quantitativas, sinão tambem qualitativas. Tais 
deficiencias assim se podem resumir: 
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a)-ausencia, no plano vigente da organização, de um orgão técnico 
apparelhado com os requisitos que a ciencia moderna preconiza, pre· 
posto ao estudo, á investigação, nesses penumbrosos meandros da neu· 
ro·psiquiatria; 

b)-A preferencia pelo tipo de hospital fechado-com a unica exce· 
ção da colonia de Barbacena, o que aberra do que é usual e correntio 
nas melhores organizações psiquiatricas do pais ou do extrangeiro. 

Realmente, já se não compreende-e tal é o parecer unanime dos 
psiquiatras -que a alienado viva trancafiado no seu cubículo, a cultivar 
e a intensificar, num trabalho permanente de ruminação, as suas ideias 
delirantes, ele que, bem orientado e bem conduzido, é capaz de traba· 
lhar e, o que é mais e melhor, é capaz de melhorar, trabalhando; 

c)-Ausencia de pavilhões para as alienedos portadores de moles· 
tias contagiosas, como a tuberculose, frequentissima, no dizer dos en-
tendidos, entre os enfermos mentais. 

Tão doloroso e opressivo problema não comporta, a meu ver, maio· 
res delongas. Si nem tudo, si mesmo a maior parte não pode encontrar 
solução no momento que atravessamos, alguma causa ha que é urgente 
e imperioso q-..1e se faç.a Fiz elaborar, por uma comissão de psiquiatras, 
de Minas e do Rio, um projeto de reforma dos serviços de Assistencia 
a Alienados. Nele se apontam, como providencias inadiaveis, essas 
duas medidas: o aparelhamento do Instituto cRaul Soares • , de modo 
a que êle preencha os objetivos de um orgão central, tecnico, de estudo 
e classificação dos enfermos mentais; a ampliação dos serviços de 
Barbacena e Oliveira-transformando este ultimo numa colonia para 
mulheres. 

A reforma criou no Instituto «Raul Soares, para integra·lo na função 
precípua que passa a ter, de orgão cientifico. técnico, da Assistencia a 
Alienados, os seguintes departamentos: 

Gabinete de psicologia experimental e eletricidade medica; 
serviço de anatomia patologia, 
serviço de cirurgia geral e especializada; 
serviço de oftalmo·oto-rino·laringologia; 
gabinete dentário. 
E' para poder enfrentat us encargos financeiros dahi decorrentes que 

me dirijoa V. V. E E., na certeza:de que os Senhores Membros do Conselho 
Consultivo, tão empenhados quanto eu na solução de um problema de tão 

1 
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alta expressão social e humana, apreciarão, com o devido interesse, o 
objeto deste memorial. 

Atenciosas saudações.-Noraldina Lim~ Secretário da Educação e 
Saude Pública do Estado de Minas·Gerais. 

Tabela anexa ao oficio supra 

INSTITUTO RAUL·SOARES 

Cargos novos : 
1 - Anatomo-patologista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... .. . • 
1 - Medito auxiliar do Laboratório de Anatomia Pàto-

logica ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... . ........... ... . 
1 - Chefe do Serviço de Psicologia Experimental e Ele-

triéidade Medica . .... . . .. . . ... ... ...... . ...... . · · · · 
1 - Oftalmo-oto-rino-laringclogista .. ..........••... · ... . 
1 - Cirurgiao ... ... . ............. .... •••. - · · · · · · . . .... . 
1 - Medico para o se.rviço de moi estias intercurrentes .. 
1 - Cirurgiao dentista .. .... . ••......... . ........... . .. 
2 - Assistentes a 7:2ll0$000 .. ........... ... ..••••• • · · · ·. 

Para aparelhamento dos novos serviços •••••• · • • • • · 

Ordenado Ánuàl : 
12:000$000 

7:200$000 

12:00<*)00 
9:i 00$000 
9:600SOOO 
9:600$000 
6:000$000 

14:400$000 
30:000$000 

110:400$000 

HOSPITAL PSIQUIATRICO DE OLIVEIRA 

2 - Assistentes a 7:200$000 ........ .... .. · · · .. · · .. · · · · · · · 
1 - Farmaceutlco ... . .. . ....... .. .... . ... .. ... .. . . . · · · · · 
1 - Cirurgiao dentista .. .. . . . · . . .....•..• • .... . ........ . 

BAREACENA (HOSPITAL CENTRAL 

3 - Assistentes tecnicos a 7:200$000 .... . ..... ..... . ... . 
1 - Cirurgillo dentista ........... . .......... .. . . ·. ·····. 

14:400$000 
6:000$000 
6:{)00$000 

26:400$000 

~1:600$000 
6:000$000 

'Zl:600$000 

INSPETORIA GERAL DE ASSISttNCIA HOSPITALAR E DE 
ALIENADOS 

1 - Assistente tecnico ..... . .. . ... . . . . . .. . ...... ..... ... · 
1 - Segundo oficial . . . . . . . . ..... . . .. .... . . . .... · 
1 - Encarregado de contabilidade ................ . .... . 
1 - Servente . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... , .... .. . · · . . 

14:400$000 
8:160$000 
7:200$000 
~400$000 

32: 170tfXX) 

- O processo passa a constituir a peça n. 245, distribuida aos srs. 
Julio Soares, Lorêto de Abreu e Noronha Guarany, respectivamente, re-
l~or, 1.0 e 2.0 revisores. 

. 
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Ofício 

Pagamento de adicionais a João dos s~ntos Jordão e Garibaldi-
no Machado Sant'Ana. 

(PEÇA N. 246) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais. - N. 189. --
Belo-Horizonte, 26 de Agõsto de 1933, 

Sr. Presidente. Tenho a honra de remeter a V. Excia. os processos 
ns. 256/4 e 193/145, desta Secretaria, nos quais João dos Santos Jor-
dão e Garibaldino Machado Sant'Ana pedem o pagamento de adicio-
nais. 

Como verá V. Excia. pela leitura desses processos, os peticiona· 
rios têm o tempo de exercicio exigido para a concessão de adicionaitt, 
e esta Secretaria i1;1lga possível a abertura dos creditos especiais neces-
sarios para êsse fim, visto tratar-se de pequenas importancias. 

Solicitando a V. Excia. a fineza de obter o pronunciamento dês se Egre· 
gio Conselho sobre a materia, tenho honra de reiterar-lhe os protestos de 
minha elevada estima e consideração. José Bernardino Alvea Junior 
Secretario das Finanças, 

A S. Excia. o dr. Noronha Guarany, presidente do Conselho Con-
sultivo. 

Requerimentos que acompanham o o fíco supra 

Exmo. Sr. Secretario das Finanças. - O 2.0 oficial desta Secretaria, 
abaixo assinado, contando trinta anos liquidos de serviços prestados ao 
Estado de Minas-Gerais, vem requerer a V. Excia, se digne de autorisar 
sejam pagos ao requerente os 10 °/o adicionais, estabelecidos pela lei 
425, de 1906, abrindo-se o necessario credito na conformidade da legis· 
lação em vigor. 

P. deferimento. 
Belo-Horizonte, 17 de junho de 1933.-Garibalno Machado Sant' 

A"a. 
Exmo. Sr. Secretario das Finanças. - O abaixo assinado ajudante 

dQ serviçQ noturno d& lmprens& Oficial, contando já mais de 30 ano i 
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liquidos de serviços prestados ao Estado, conforme prova com a certi-· 
dão junta, respeitosamente requer a V. Excia. se digne de conceder· 
lhe os favores da lei 425. 

P. deferimento. 
Belo-Horizonte, 26 de junho de 1933. - João dos Santo6 Jor-

dão. 
- O processo passa a constituir a peça n. 246, distribuída aos srs. 

Socrates Alvim, Werna Magalhães e Julio Soares, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Acôrdo com Theodor Wille & Cia. 

(PEÇA N. 247) 

Secretaria das Finanças do. Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizon-
te, 26 de Agôsto de 1933. - N. 190. - Sr: Presidente do Conselho 
Consultivo. - Tenho a honra de remeter a V. Excia. o processo n. 
4.212, da Contabilidade desta Secretaria, no qual se trata de um acôrdo 
a ser celebrado com a firma Theodor Wille & Cia., parte vencedora em 
pendencia judiciaria havida com o Estado. 

Pela leitura do processo verá V. Excia. que, realisado o acôrdo, 
se fará necessaria a abertura de um credito especial mediante o qual se 
possa efetuar o pagamento em apolices de 7 o f 0 , conforme o entendi-
mento a que alude o sr. dr. Advogado Geral do Estado, e com que o 
Govêrno se acha de inteiro acôrdo. 

Solicitando a V. Excia. a finesa de obter o pronunciamento dêsse 
Egregio Conselho sobre a materia, tenho a honra de reiterar-lhe os pro· 
testos de minha alta estima.- José Bernardino Alves .Junior, Secre-
tario das Finanças. 

A S. Excia. o sr. dr. Noronha Guarany, DD. Presidente do Conse· 
lho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

Alguns dos documentos constantes do processo 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-N. 680.-Belo-Horizonte, 
1.2 de junho de 1933. 
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Exm.0 Sr. Dr. Secretário das Finanças.-Tendo me entendido pes-
soalmente com V. Excia. sôbre a liquidação da sentença obtida contra 
o Estado por Theodor Wille & Cia., no Suprêmo Tribunal Federal, V· 
Excia. autorisou-me a comunicar ao advogado do Estado, no Rio, Dr. 
Saboia de Medeiros, que aquela liquidação se poderia fazer, dêsde que 
a parte vencedora aceitasse o pagamento em apolices mineiras de 7 °/o• 
a tip_o 90. Comunica-me agora o Dr. Saboia de Medeiros que combinou 
vantajosamente a liquidação do caso, recebendo os autores aqueles tí-
tulos ao par. E, na carta cuja cópia junto, pede as providências neces-
sárias para a ultimação do entendimento. - providências que venho so-
licitar a V. Excia. o favor de determinar. 

Aproveito o ensêjo para renovar a V. Excia. os meus protestos de 
estima e consideração . -Mílton Campos, Advogado Geral do Estado. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado.-Cópia.-Belo-Horizonte, 
12 de junho de 1933. 

Rio de Janeiro, 9 de junho de 1933.-Exm.0 Sr. Dr. Milton Campos, 
M. D. AdvogadoGeral do Estado de Minas-Gerais. 

Presado amigo e colega: -Remeto incluso cópia das cartas troca-
das com o Dr. Cid Braune, advogado de E. G. Fontes & Cia. e Theodor 
Wllle & Cia. contra o Estado de Min~s-Gerais. Como vê, reservei a so-
lução do caso de E. G. Fontes & Cia até o pronunciamento do Supremo 
Tribunal Federal na questão de Ornstein & Cia. que é da mesma série' 
se assim se póde dizer, e em que o voto vencido, abraçando a tése por 
mim sustentada, me dá esperança de uma solução favoravel ao Estado. 
Fica assim respondido o oficio em que V. Excia. me remeteu uma pe-
tição endereçada ao Sr. Presidente do Estado por aquela firma. 

Quanto ao caso de Theo dor Wille & Cia., em que já não ha recurso 
de natureza alguma, cheguei a acôrdo que me parece razoavel. 

Na carta que V. Excia. me dirigiu a este respeito, falava-me nestas 
mesmas apolices de 7 o f o a entregar ao tipo de 90. Propús e foi acei-
to entregá-las ao par, o que representa uma vantagem apreciavel. A 
única compensação que solicitaram, e que me pareceu razoavel, foi o 
ácréscimo da quant!a de 1:000$000, no que me pareceu razovel aceder. 

Peço, pois, a V. Excia . se digne entender-se com o Dr. Secretário 
das Finanças para que mande entregar, nesta Capital, ao Sr. lnspétor Fis-
cal do Estado 60 apolices esta duais do juro de 7 o/ o• do valor nominal 
de Rs. 1:000$000 e uma do valor de 500$000, satisfazendo-se a difer~n-
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ça em dinheiro (215$100). Farel lavrar nos autos termo de quitação e 
as apolices com o dinheiro serão entregues diretamente á parte pelo 
Sr. Inspétor Fiscal. 

Sem mais subscrevo-me com particular estima e subida consi-
deração de V. Excia. cr. 0 al 0 e obr.0 -Saboia de Medei·ros. 

Despacho do Sr. Secretário 
O Govêrno julga de conveniência o acôrdo combinado com a firma 

Theodor Wille & C ia . de que trata êste processo - para que possa ce-
lebrá-lo e abrir o crêdito necessário ao respectivo cumprimento, solici-
ta-se o parecer do egrégio Conselho Consultivo do Estado. 

Belo-Horizonte, 23-VII-33.-José Bernardino. 
O processo passa a constituir a peça n. 247, distribuída aos Srs. No-

ronha Guarany, Annibal Gontijo e Israel Pinheiro, respectivamente, re-
lator, l.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Exm.o Sr. Dr. Noronha Guarany, m. d. Presidente do Conselho Con-

sultivo de Minas-Gerais. 
Havendo ha pouco chegado ao meu conhecimento a aprovação de 

um voto referente aminha eleição paraa Constituinte, venho agrallecer a 
V. Excia. a honros a distinção e também, por seu intermedio, aos de-
mais conselheiros qt:e se dignaram de aprovar a obsequiosa proposta do 
ilustre desembargador Lorêto de Abreu. 

Belo-Horizonte, 23 de Agôsto de 1933.-Pedt·o Aleiro. 
- Inteirado. 

Carta 

Do Sr. Antonio Caetano de Azeredo Netto, agradecendo o voto de 
pesar do Conselho por ocasião do falecimento de seu pai, professor 
Caetano de Azeredo Coutinho.- Inteirado. 

A lei eugenia do chanceler Hitler 
Explicações pessoais 

O Sr. Loreto de Abreu pede a palavra e invoca o testemu-
nho de cada um dos srs. conselheiros sobre se apresentou alguma indi-

818LIOT "' ': ' 
ARQUIVO PUWL.I' : IINEIRO 
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cação que contivesse descortezia ou desconsideração a colonia israelita, 
ou aos judeus em geral, ou, se, de fato a sua proposta sobre a lei 
alemã de esterilização tratava apenas de uma medida de caráter geral 
de acôrdo com õ noticiaria dos jornais, para casos patologicos, e ainda 
se tal proposta foi pelo seu autor retirada, considerando-a inexistente, 
pelo que nem figurou em ata dos trabalhos do Conselho. 

O SR. PRESIDENTE diz que, interpretando o pensamento una-
nime dos srs. conselheiros, julga desnecessario consultar o Conselho 
sôbre a materia contida na explicação do sr. Loreto de Abreu, por ser 
a mesma a expressão da verdade (sinai~ gerais de assentimento). 

O Sr. P . .Matta .Maehado-Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY-Tem a palavra o sr. conselheiro 

P. Matta Machado. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Em uma das sessões passadas, o 

sr. conselheiro Loreto de Abreu apres~ntou uma indicação a proposito da 
Lei Eugenica do chanceler Hiteler, da Alemanha. Colocando sua indicação 
em terreno elevado, impessoal e humano: fundamentando-a com razões 
cientiticas, nenhum intuito subalterno revelou o nosso ilustrado colega, 

' nem das suas palavras transpirou a menor alusão pessoal. 
O egregio Conselho não chegou a se manifestar sobre a indicação 

que foi retirada pelo seu autor; só por isso não teve ela o meu voto 
contrario. 

Jornais desta Capftal, mal informados, associaram o meu nome a 
indicação que'.eu, em~absoluto condenaria, e um matutino escreveu: 

«A proposito da atitude dos srs. conselheiros Pedro Matta Ma-
chado e;Loreto de Abreu, pedindo, no Conselho Consultivo, uma moção 
de solidariedade a Hitler pelo decreto que acaba de assinar:t, dando·me, 
assim. parte saliente no que fiz e "teria condenado, com a devida venia 
do nosso eminente colega. 

Requeiro pois, sr. Presidente, que fique consignada na ata da ses-
são de hoje, esta minha categorica declaração. (Muito bem I Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE-Constará da ata a declaração do nobre con. 
selheiro. 
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Segunda parte da ordem do dia 

Venda de terras devolutas 

~PEÇA N. 234) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, entra em discus-
são a peça n. 234, sobre a qual apresenta o sr. Loreto de Abreu 0 seguinte 

Relato'rio 

? sr~ Secretario da Agricultura, no oficio explicativo de fls. 1 pede 
autonzaçao ao Conselho Consultivo para vender, em hasta publica, os 
lotes demarcados de terrenos do Estado e constantes da relação de fls. 
2: declarando que o maior deles é situado na zona pastoril do munici-
P10 de Jequitinhonha, e assim, não excede a maxima para a creação de 
que trata o art. 61 do Dec. 8.201 de 1928. 

O lote que se segue a este e abaixo deste em tamanho também 
se acha na mesma zona pastoril de Jequitinhonha. 

Ao exmo. sr. CQnselheiro Werna Magalhães, primeiro revisor . 
Belo-Horizonte, 7 de agosto de 1933.-Loreto Ribeiro de Abreu 

relator. ' 

Parecer 

~ Sr. Loreto de Abl"êu -diz que não excedendo os lotes 
refendos na peça em debate á área estabelecida pela lei é de parecer 
~u.e o_ Conselho deve autorizar a venda dos mesmos, conforme a so· 
hc1taçao do Sr. Secretário da Agricultura. 

-Sem debate é aprovado o parecer, adotando-se a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja permitida a venda das terras 
devolutas situadas nos municípios de Patos, Jequitinhonha e Manhuassú, 
a que se refere a peça n. 234. 

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



Contagem de tempo ao. professor Anlceto de Medeiros 

(PEÇA N. 237) 

Sôbre a peça n. 237 da qual é também relator o sr. Lorêto de 
Abreu, apresenta sua excelencia o seguinte 

Relato' rio 

o professor primário do Estado de Minas, Sr. Aniceto de. Medeiros, re-
p residente deste Estado. na petição de fls. 2 para efeito de aposen-quer ao sr. . · 'd d ~ d 

tadoria, a contagem do tempo em que esteve em dispombiii ~ e ; orça a, 
d de 10 de junho de 1913 até 7 de outubro de 1918. Ap.onta aLprecedentes, 
d::tw os quais 0 consagrado no art. 2.0 da lei ~· 1.~10: ~e 18 de outu ... 
bro de 1930 que, quanto a outro professor ass1m d1spoe. 

«Ao professor Balthazar Cardozo Sodré é contado para aposenta-
doria e adicionais, 0 tempo em que esteve em disponibilidade remu• 
nerada por supressão de sua cadeira -. . E, . no fi~~l. da mesma pe .. 
ti - explica os motivos ou origem de sua dispombihdade forçada. çao, . . . . 
Passo os autos ao sr. Socrates Alvim, conselheiro prlDleiro rev1~or .. 
- Belo-Horizonte, 15 de agôstb de 1933.-0 relator, Loreto R~bB'I/J'O 

de .Abreu. 

Adendo 

o professor Aniceto Alcino de Medeiros, na mesma petição de fls. 
2, ainda, requeria a contagem do mesmo tempo de su~ disponibilidade 
forçada, para 0 efeito dos adicionais de 10° I 0 estendidos a todos os 
funcionários públicos do Estado, pela lei 425 de 1906. 

Belo-Horizonte, 24 de ag.OAsto de 1·933.-Loreto. de Abreu relatar. 

Parecer 

O 8 Loreto de Abreu:-Segundo o parágrafo unico do art. r. . 
503 de R:eg. de ensino primário dêste Estado, consta~ te do .decreto . : .. : . 
1.970-A, de 1927.-"desGontar-se-ão para aposent_adona as .. mterrupçoes 
de exercício em virtude de licença ou por outro motiv;o, por mrus de 6·meses 
em cada quatrienio". 

Quanto aos professores e para efeito dos adicionais de 10° I 
0 

não 
conheço nenhuma lei que lhes beneficie com qualquer interrupção de 
exercido na contagem de tempo. Para o caso especiabncente dos autos; 
o proprio tequerente não citou lei nenhuma geral que ampare sua pre• 
tensão. Apenas citou precedei:ltes. Um. desses precedentes, acolhido 
pelo art. 2. o cit. da lei 1.210l mas, como dito, trata-se aí de lei pessoal 
relativa a outro professor. Quer pois quanto á aposentadoria, quer 
quanto a adicionais, o pedido do requerente é contraleis do Estadci>

1 
e ex"' 

clusivamettte baseado e01 precedentes e aparentemente em equidàde. Apa-
reíitemente em eqtúdade, porq.ue Q r:e.quereate cita pr.ecedentes que devem, 
presumivelmente, ter um tal apolo e ainda porque no final da petição o reque-
rente explica a origem da s.ua dJsponibHidade forçada, determinadora 
da longa interrupção de seu exercício por mais de 5 anos que requer 
êie seja apr:oveitada e.tp se:u benefício e para ambos efejtes dos adicio-
nais e da aposentadoria.-Ha, assim, uma lei geral e pelo menos unia 
especial consagradora de um weceden.te pessoal relativo ao professor 
Balthazar Cardoso Sodré. A petição do requerente, ao demais, desa-
companhada de informações, ou de qualquer prova. Como resolver o 
Conselho entre a lei e o precedente? -Tres soluções: 

1. a- manifestar-se o Conselho contra o pedido por infringe~te 
da lei. 

2.•-acolher dêsde logo favoravelmente, o pedido por ser em tése 
. de equidade, pois o requerente não teria sido o causador da disponi-
bilidade que diz ~orçada; 

3,a.__estuda.r-, mais cautelosamente o caso. 
Estou pela última solução: proponho, para isso, requisit-e o Con-

selho, déll Secretaria da Educação, o q.ue nela constar quanto ao !leque-
rente professor Aniceto:-e, em relação aos descontos no tempo de anti-
guidade do mesmo professor e das causas determinadoras dos descon-
tos. Depois desta diligência, \letifi.caremos se convirá ainda ser ouvido 
o Advogado Geral do Estado-o mais graduado auxiliar da defesa do 
E"stado e de seu tesouro. 

E' êste o meu· parecer. 
(Muito bem! Muito bem !) 
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Diligência 

Sem debate é o parecer aprovado, resolvendo o Conselho que se 
converta a decisão em diligência, afim de que sejam tomadas infor-
mações da Secretarta da Educação, relativamente ás causas por que o 
requerente foi posto em disponibilidade, conforme alega. 

-Oficie-se ao sr. Secretário da Educação, solicitando as informa-
ções e remetendo-se o processo a S. Excia. 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 238) 

Sôbre a peça n. 238, apresenta o sr. Werna Magalhães o seguinte 

Relato' rio 
O sr. Secretário da Agricultura, em ofício n. 856, de 12 de agôsto 

do corrento ano, pede a autorização do Conselho, para a venda,· em has-
ta pública, de cinco lotes de terras devolutas, nos municipios de Aimorés 
e Itambacuri, cujas áreas ultrapassdm a 100 hectares. 

Sômente um dêles, tem mais de 500 hectares, porém, é impróprio 
para cultura, não trazendo vantagem a sub-divisão e sua área total não 
excede a maximade que trata o art. 61, do dec. 8.201, de 1928. 

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

Belo-Horizonte, 15 de agôsto de 1933.- Werna Magalhães, rela-
to r. 

Parecer 

Terminada a leitura do relatório, o sr. Werna Magalhães diz que 
uma vez que o processo está organizado de acôrdo com as leis em vi-
gor, seu parecer é no sentido do Conselho conceder autorização para 
a venda dos terrenos em questão. 

-Não havendo quem tome a palavra, é o parecer posto a votos e 
aprovado, sendo adotada esta 
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Conclusão 

O Conselho é de parecer q 
lutas situadas nos mun. . . d ne se proceda á venda das terras devo-
a peça n. 238. ICipws e Aimorés e Itambacuri e a que se refere 

-Volta o processo ao relator para d re ação final. 

Ordem do dia 
Achando-se exgotada a materia o P . . 

xima sessão além da part . ' sr. residente designa, para a pro-
peças que r:Iatadas e reVI·est~egfimental d~ órdem do dia, discussão das 

étS, orem enVIadas á Sec t · saria antecedencia. .:. re arm com a neces-

-Levanta-se a sessão. 

14 7 .a sessão ordlnarla, aos 29 de agôsto de 1933 

PRESIDENTE- Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO - Sr. Israel Pinheiro. 

SUMARIO: - Ata Ex . . - pediente. - Comunicaçao R .. 
sentaçao de pareceres finais. - 2 .a arte ._- etificaçao. - Apre-
a Manoel de r)liveira Fonseca. - Refatóri~ e Contagem de tempo 
Guru:any. - Conclusão. - Favores pleiteados p~ecer d~ sr. Noronha 
Brasil . - - Relatório e parecer do sr Israel p·nf:e. o Tounng Club do 
Venda de terras devolutas Rei tÓ . 1 erro. - Conclusão.-
Abreu. - Conclusão. - Ordem d~ ;;~. e parecer do sr. Lo reto de 

. ~· hora regimental, comparecem os srs. Noronh Gu 
Pinheuo, Loreto de Abreu Julio S . a arany, Israel 
galhães e P. Matta Machado. oares, Anmbal Gontíjo, Werna Ma-

Não se achando presente o sr. Socrates Alvim é co "d d 
par o lugar de Secretário o sr. Israel Pinheiro . , nVI a o a ocu-

Abre·se a sessão. 

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

• 
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Expediente 

da Conta do seguinte expediente: o S r. Secretario 

Oficio 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 248) 
. Estado de Minas-Garais. - Belo·Hori· 

SecretAria da Agncultura do N 929 _ Exmo. sr. Presidente 
d • to de 1933 - · · d zonte, em 28 e ago~ E t. d de Minas-Gerais. Os processos a 

do Conselho Consultivo do s a o E tado mediu com o intuito 
relação inclusa se referem a terras que o s 
de vende-las em hasta pública. d n. 20.348, de 

l t E do art 1 O do ec. Vedando, entretanto, a e ra . , 100 hectares sem 
. áreas ultrapassem a , 

29/8/31, a venda de lotes cuJas lt' do Estado venho solicitar 
. - do Conselho Consu lVO , . . 

previa autonsaçao . - antes de levá-los á hasta pubhca. 
dêsse Conselho aquela autonsaçao, t a V Excia. meus pro· 

. d de para apresen ar · Aproveito a oportum a .d - Carlos Luz Secretá-
testos de elevada estima e distinta' consl eraçao.- , 
rio da Agricultura 
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SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

lns11etorla de Concessões e Fiscallzaçio de Contratos 
Relação dos terrenos devolutos a que se refere o oficio n. 929, expedido ao Con-

selho Consultivo do Estado em 28 de agôsto de 1933 
-

Nomes 
dos Logar Distrito Município A' r e a ocupantes 

------ --
Jo, é Venancio da 

Silva .....•..... Corg. Vermelho Entre-Folhas Caratinga 1. 000. 750,00m2 
José Vieira de Sou-

za ........... . ... Agua Limpa " " " 2.270.000,00m2 
Vicente Ferreira 

Assumção ....... Corg. das Pedras Rubim Jequitinhonha 1.239.500,00m2 
Candido Primo de 

Araujo ... • • . .... Corg. da Areia S. J. do Vigia " 1. 628. 250,00m2 
Inacio Rodrigues 

Souto ........... " Agua-Bôa Rubim " 1.025.000,00m2 
José de Souza Go-

mes ... .... . ..•. " Gambôa S.J. do Vigia " 2 . 244. 500,00m2 
Generoso Antonio 

da Costa ........ " da Areia S. J. do Vigia " 3. 757 .250,00m2 
Antonio José AI-

ves ...... .. .. . .. " do Pires Joaima. .. 2.452. 750,00m2 
José Ferreira da 

Silva ..... . ..... ,. da Areia S.}. do Vigia " 4.192. 750,00m2 

Inspetoria de ConcessOes e Fiscalizaçao de Contratos , 23 de agôsto de 1933. 
-Benjamin Ferreira, 2.0 oficiaL-Visto, Washington W. do Nascimento, Chefe de 
Secção.-Visto, Alfredo Lobo, Inspetor. 

O processo passa a constituir a peça n. 248, distribuída aos srs. 
Israel Pinheiro, Noronha Guarany e P. Matta Machado respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Secretária das Finanças do Estado de Minas·Gerais. 
Exmo. sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. Acabo nes-

te instante, de receber um exemplar dos •Anais• dêsse Conselho, rela-
tivo ao mês de abril do corrente ano. 
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Servindo-me do momento, venho agradecer-vos a gentileza da re-
messa, ao mesmo tempo que reitero a segurança de minha estima e dis-
tinta consideração.-Candido Naves. 

- Inteirado. 
Representações 

De Deusdedit Catta Preta e outros, de Carangola, solicitando releva-
ção de multas1com que se acham em débito para com a municipalidade. 

Dirijam-se ao Conselho Consultivo do município. 
De Amancio do Carmo, ex-cosinheiro do Hospital Central de Ali-

enados, alegando ter sido dispensado, depois de 29 anos de serviço, 
pedindo sua reintegração. 

Diri ja-se ao Govêrno. 
Comunicação 

O Sr. A.nnlbal Gontijo comunica ao Conselho que o sr. So-
crates Alvim, por motivo justo deixou de comparecer a presente sessão 

-Inteirado. Retificação 
O Sr. P. M.atta M.aebado pede se consigne em ata a seguin-

te retificação: ' 
«Na publicação oficial da ata da sessão deste Conselho, de 26 do 

corrente, deu-se a omissão de um ntlo no final de-uma declaraçao que fiz. 
Aquele adverbio é a partícula mais envenenada em todos os idiomas; 
basta alterar uma vírgula na sua proximidade para transformar-seum brado 
de fé viva na mais candente heresia. Assim, pois, coloquemos o não no 
seu lugar, reproduzindo o final do penultimo trecho da minha categorica 

declaração: «Dand o-me, assim parte saliente no que «nãO » fis e 
teria condenado, com a devida venia, do ~osso eminente colega• . 

O SR. PRESIDENTE diz que a retificação constará da ata. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres fJnais 
O Sr. Werna Magalbiies apresenta o seguinte : 

Parecer n. 223 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 238 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais tomou conhe--

cimento do oficio n. 856, de 12 do corrente, em que o exmo. -sr. Secre-

í . 
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tário d a Agricnltura de acôrdo com o dispositivo constante d . 
letra «C•, do decreto n. 20.348 d G A • • o artigo 10, :ação para venda. em hasta ~úb~ca,0~=~:c:7::.o~~ ~~::~~e:~:~: 

dos quais um se acha situado no município de Itamb . 
tantes no de Aimorés. . acun, e os res-

b Apreciada convenientemente a materia, o Conselho Consultivo deli-
. de:o~, pelo~ mesmos fundamentos aduzidos anteriormente em casos 
I el~. cos, dar seu parecer no sentido de ser concedida a so Icltada. autorização 

Sala das Sessões, 29 de agôsto de 1933 - Wi M -Iator. · erna agalhaes, re-

selh ? parecer é aprovado, e, em seguida, assinado por todos os srs con-
eiros presentes. sendo voto vencedor o do sr. Socrates Alvim. 
~evolva-se a peça, acompanhada do relatório . 

cretáno da Agricultura. e parecer, ao sr. Se-

O Sr. Loreto de Abreu apresenta tambem o seguinte: 

Parecer n. 224 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 234) 

O Conselho Consultivo do Estado de M" -G . ~ · f - mas errus, de acordo com 
as m ormaçoes de fls. 1 e relatório . . . ai 1 . h t . . rmci reso ve autonzar a venda em 
2 as a publica dos lotes de terras devolutas constantes da relação de fls 

por ser a mesma venda de conveniência para o Estado. . 
G ~ala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas 

I t
errus, aos 26 de agôsto de 1933.-Loreto Ribeiro de • Abreu ~ a or. ...L:l , re 

O parecer é aprovado e em "d . Ih . , segui a assmado por todos os conse-
euos presentes, sendo voto vencedor o do sr. Socrates Alvim 

Devolva-se a peça ac nh d · 
t
'" . d A . , ompa a a do relatorio e parecer ao Secre-
<~riO a gr1cultura. ' 
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Segunda parte da ordem do dia 

Contagem de tempo a Manoel de Oliveira Fonseca 

PEÇA N. 233 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia é anunciada a dis-
cussão da peça n. 233 sobre a qual o seu relator, senhor Noronha Gua-
rany, apresenta o seguinte 

Relatàrio 

O sr. dr. Lafayete Brandão, secretário do sr. Presidente do Estado, 
em nome dêste, remete ao Conselho Consultivo, uma petição em que o sr. 
Manoel de Oliveira Fonseca, funcionário do Estado, como eletricista, pede 
lhe seja contado para os efeito:s de adicionais, o tempo em que serviu 
como funcionário da Prefeitura. 

Na sua representação alega o requerente que entrou para o ser-
viço da Prefeitura em 20 de dezembro de 1900 como servente da Se-
gunda Diretoria de A'guas e Esgôtos, cargo que exerceu até 1.0 de ja-
neiro de 1906, data em que passou a desempenhar as funções de ele-
tricista de terceira classe da mesma Prefeitura, cargo em que esteve até 
26 de Março de 1912. 

A contar dessa data, passou a trabalhar como funcionário do Es-
tado, tendo o seu desligamento da Prefeitura para o Estado se operado 
em conseqüência de haver sido transferido para o Estado o serviço de 
eletricidade do Palácio, que até então era controlado pela Prefeitura. 

Para corroborar a sua alegação, o requerente junta ao processo 
uma certidão da Prefeitura em que prova ter sido admitido ao seu ser-
viço em 20 de dezembro de 1901, confirmando plenamente o alegado. 

Relatada a peça, passo-a ao exmo. sr. conselheiro Loreto de 
Abreu, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 24 de agôsto de 1933.-Noronka Guarany, pre-
sidente e relator. 

Parecer 

O Sr. Noronha Goaraay:-A respeito da materia que se~vai 
discutir o meu voto é o seguinte: 

' 
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Como se verifica da propria exposição feita pelo requerente sr. Ma-
noel de Oliveira Fonseca, este pede lhe seja contado, para os efeitos de 
adicionais, o tempo em que serviu como funcionário municipal, juntan-
do, para comprovar o seu pedido, certidão da Prefeitura pela qual se 
vê que até 22 de março de 1912 prestou serviços a êste Departamento 
administrativo. 

Desta data em diante é que o peticionário está ao serviço do Es-
tado, o que alega, sem, entretanto, ter oferecido certidão ou titulo que 
prove a sua nomeação para o Estado. 

Os 10 o/ 0 de adicionais sobre os vencimentos dos funcionarias do 
Estado, a princípio apenas concedidos aos magistrados (lei n. 375, de 
1903, art. 256) e tornados extensivos a todos os funcionários do Estado 
que contem 30 anos de serviços {lei n. 425. de 1906) sómente devem 
ser abonados aos funcianários do Estado, com assentamento em folhas 
na Secretara das Fi nanças, mediante certidão de tempo extraida nessa 
repartição. Ora, o suplicante mesmo é quem declara que até 1912 pres-
tou serviços á Prefeitura . 

Tratando-se da peça n. 158 (Anais do Conselho Consultivo, mês de 
fevereiro do corrente ano, pags. 286 e seguintes), êste Conselho contra 
os votos do sr. conselheiro Lorêto de Abreu e meu, foi de parecer se 
contasse á d. Josina de Lima e Silva, para os efeitos de aposentadoria, o 
tempo em que esta serviu como professora da Escola Normal de Bar-
bacena, que era mantida pelos cofres municipais. 

O sr Presidente do Estado, não obstante êsse parecer, indeferiu a 
pretensão da suplicante por achar que o serviço prestado ao município 
não póde ser contado para a aposentadoria em cargo estadual. Li, no 
•Minas-Gerais • , éste despacho. 

Pela exposição que acabo de fazer sou de parecer que não póde ser 
atendido o sr Manoel de Oliveira Fonseca, porque a isso se opõem a 
lei estadual, e o precedente que acabo de apontar. 

(Mui to bem! Muito bem!) 
-0 parecer é sem debate aprovado sendo adotada a seguinte: 

Conclusão 

O Conselho Consultivo é de parecer que se indefira o pedido do 
requerente, Manoel de Oliveira Fonseca, visto como, de acôrdo com a 
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legislação vigente,ao mesmo não póde ser contado, para o efeito de pa~ 
gamento de adicionais, si não o tempo de serviços prestados ao Estado 
e não á Prefeitura. 

-Volta o processo ao relator, para redação do parecer definitivo. 

Favores pleiteados pelo Tourlng Club do Brasil 

(PEÇA N. 235) 

Anunciada a discussão da peça n. 235, é dada a palavra ao sr.lsrael 
Pinheiro que apresenta o seguinte: 

Relatorlo 

O sr. Secretario da Agricultura submente á apreciação do Conselho 
Consultivo um memorial a êle apresentado pelo Touring Club do Bra-
sil, que pretende instalar a sua séde no terreno pertencente ao Estado e 
situado entre a Delegacia Fiscal e a Companhia Telefonica Brasileira. 

O memorial especifica as condições pleiteadas pelo Touring Club a 
saber: 

' a) Concessão gratuita por tempo indeterminado, a titulo precario; 
b) Obrigação de transferir a séde para outro lugar no centro da 

cidade; 
c) Construção das adaptações necessárias no atual galpão; 
d) Decreto do Oovêmo considerando o Club de utilidade pública. 
Compromete-se por outro lado, o Touring Club: 
a) Manter um «bureau • de informações sôbre turismo estadual, bem 

como uma exposição permanente de produtos do Estado; 
b) Fazer a propaganda do turismo de acôrdo com as instruções da 

Secretaria da Agricultura, pelo custo exato, sem auferir qualquer lucro, 
c) A ser um departamento oficioso ou manter um departamento oficiai 

de turismo no Estado. 
O sr. Secretario da Agricultura entende que póde ser aceita a con~ 

dição estipulada na letra a ). 
Julga inaceitavel a obrigação b). 
Para as construções constantes da letra c) pede o parecer do Con · 

selho. 

. . Assim relatada, passo a peça ao 1.0 revisor, sr. conselheiro Annibal 
Oontijo. 

Sala das Sessões, 10 de Agôsto de 1933.-lsrael Pinheiro, relator. 

Parecer 

O Sr. Israel PIDhelro : - (Sem re?Jisão do orador)- Meu 
voto é o seguinte: 

O Estado, ao conceder favores a sociedades particulares, deve con-
siderar em primeiro lugar se o fim para o qual propugnam essas socie-
dades representa de fato um •interesse público"' e em segundo lugar se 
a organização dessas sociedades é garantidora da fiel execução dos 
seus programas, tendo em vista a idoneidade de seus dirigentes, as pos-
sibidades econômicas com que póde contar. 

Verificadas estas duas condições essenciais, não ha a menor duvi-
da que se justificam plenamente esses auxilias do Estado a iniciativas 
particulares, e vou mesmo além, achando que a ação do Estado não 
deverá se limitar á simples concessão, sem maior interêsse futuro, mas 
que o Estado deverá manter sempre uma assistência permanente de es-
timulo e auxílios indiretos a essas sociedades, que têm uma finalidade 
justificavel para o interesse público. Tais sociedades deverão mesmo 
ser consideradas como serviços auxiliares da administração. 

Vejamos, pois, qual a finalidade do Touring Club do Brasil. 
Vou ler algumas disposições dos respectivos estatutos, para melho-

res esclarecimentos dos srs. conselheiros (lê): 
«Art. 1. 0 O Touring Club do Brasil (Sociedade Brasileira de Turis-

mo), com séde na cidade do Rio de Janeiro, e fundada em 9 de no-
vembro de 1923, tem por fim: 

§ 1. 0 - Promover o desenvolvimento do turismo no Brasil, sob to~ 
todas as suas formas, ocupando~se de todos os assuntos que possam 
concorrer para o seu seu progresso. A sociedade extenderá sua ativi~ 
dade sôbre todo o território do pais ; concorrerá para creação, em va~ 
rias capitais e cidades do Brasil, de sindicatos de iniciativa de turismo 
e filiais, e procurará irmaná~los por seus intuitÇ>s e meios de ação, de 
modo a tomar tão eficaz quanto possivel a propaganda do turismo no 
Brasil. 
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§ 2.0 - Facultar aos seus associados informações e vantagens que 
facilitem as viagens, e todas as indicações necessárias, de forma a tor-
ná-las uteis, agradaveis e interessantes. 

§ 5.0 - Promover a propaganda de todos as regiões interessantes 
do Brasil, incentivá-las no estrangeiro, e manter, logo que os recursos 
da Sociedade o permitirem, escritorios de informações em algumas das 
principais cidades do mundo civilizado. 

§ 8.0 -Promover festas, celebrações, solenidades e cerimonias, 
para o fim de manter ou de relembrar as tradições de costumes antigos 

do povo brasileiro." 
O turismo, na época atual, principalmente, é um fator importantís-

simo para o progresso, quer sob o ponto de vista econômico, quer 
sob o ponto de vista politico, proporcionando o conhecimento de novos 
meios e possibilidades, facilitando os intercambio~ co;nerciais, atraindo 
capitais para iniciativas novas e promovendo no campo politico por um 
melhor estreitamento mutuo, um maior estreitamento dos laços fede-
rativos e internacionais. 

Nada, pois, mais . aconselhavel do que facilitar a êsses elementos 
de atividade social, quer intelyctual, quer econômica, o conhecimento 
dessas possibilidades. 

Ha ainda a considerar o caso especial de Minas-Gerais, que exige, 
mais do que qualquer outro Estado, medidas que facilitem e promovam 
o turismo, porque, pela nossa situação central, não apresentamos os atra-
tivos naturais dos Estados do litoral. 

Com grande possibilidade de materias primas, ressentimo-nos, para 
o seu aproveitamento, da falta do capital que também acompanha es-
sa imigração para o litoral, acumulando-se nos seus grandes centros 

industriais. 
Concluo, pois, que o Touring Club do Brasil tém uma finalidade 

que está de perfeito acôrdo com o interêsse coletivo e merece, por 
isso mesmo, que lhe sejam concedidos pelo Poder Publico alguns fa-

vores. 
Quanto á segunda parte, referênte ã capacidade e idoneidade dos 

seus dirigentes, tornam-se de todo dispensáveis quaisquer considera-
ções, bastando a leitura dos nomes daqueles que constituem a sua di-
retoria no Rio e a sua filial em Belo-Horizonte. 
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A diretoria do Touring Club do Brasil é a seguinte (le): cPresi-
dente, dr. Octavio Guinle; vice-presidentes, sr. P. B. de Silveira Lima. 
dr. Christovão Camargos, sr. Juvenal Martinho Nobre, dr. José Pires 
Rebelo, dr. Paulo Goulart, dr. Lineu Silva, dr. Antonio Mourão Gui-
marães, dr. Samuel Ribeiro, dr. Antonio Prado Junior, dr Antonio 
Carlos da P:ssumpção,. dr. Gaspar Ricardo; Secretario geral, dr. Edgard 
Chagas Dona; secretanos, sr. Godofredo de Menezes, dr. Alfredo Maia 
Ju_nior; tesoureiros, sr. Alfredo Ludof, sr. Luiz Carlos de Araujo Pe-
r~Ira; consultor Jurídico, dr. Edmundo de Miranda Jordão; diretor so-
Cial, dr. Franklin Sampaio; diretor de publicidade, dr. Berilo Neves· 
diretores técnicos, dr. Oscar Weinschenck, dr. Gilberto de Moura Cos~ 
ta. dr: Mario de Andrade Ramos, sr. Alceu de Azevedo, sr. H. Braunstein, 
sr. Lmz Lasagne, e sr. Luiz P . d'Orcy, dr. H. de Hunpston dr. W . Nave, 
sr. ~- D. Bentle}·, sr. F. L. Andréws, sr. Aldo Cavalle, dr. Ary de Almeida 
e ~ilva, dr. Francisco de Oliveira Passos, dr. Firmo Alves Pereira, dr. 
Lmz Pederneiras, dr. Paulo Gomide, dr. José Leuzinger coronel Jose 
Maranhão. 

Diretoria da filial de Belo-Horizonte: vice-presidente, dr. Linneu 
Silva, dr. Antonio Mourão Guimarães; secretarias, dr. Ildefonso Mas-
car~n~as da Silva, dr. Leopoldo Laborne do Valle; tesoureiros. dr. 
Chnstiano Guimarães, dr. José Oswaldo de Araujo. Conselho Téc-
nico-Publicidade, dr. Affonso Arinos de Mello Franco, dr. Sandoval 
Campos, dr. Alberto Deodato; Turismo, Coronel Artbur Vianna dr . 
Alcindo Vieira, dr. Americo Magalhães Góes; Assistência Judi~iária 
professor Lincoln Prates, dr. Americo Gasparini, dr. Theophilo Ribeiro 
Costa Cruz; Abastecimento, estacionamento e assistência mecánica: dr. 
Il~eu_ Ramos d_e Lima dr. Lincoln Continentino, sr. Alvaro Edwards 
Ri~eu~; Urbamsmo: dr. Washinton Azevedo, dr. Angel Murgel, dr . 
Lmz S1gnorelli; Automobilismo: sr. F. D. Sant-Anna, sr. Luiz A. Haas 
sr. Francisco Gonçalves Couto; Estradas de Rodagem: dr. Benedit~ 
José dos Santos, dr. Soares de Mattos, dr. David Mourão; Festas: 
dr. ~ello Texeira, sr. Renato Vianna Martins, dr. Alvaro Magalhães 
Brandao; Expansão Econômica: dr. Jonatas Barcellos, dr. Leal da Cos-
ta, sr. Americo Scott; Assistência Médica: professor A. Balena pro-
fessor Samuel Libanio, dr. Julio Soares; Sítios e Monumentos: pro-
fessor Marques Lisbôa, professor Annibal Mattos, dr. Marcello Cos-
ta,,. 
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o SR. NORONHA GUARANY:- De fáto são, nomes respeitaveis 
e dignos. 

o SR. ISRAEL PINHEIRO- Vejamos, agora, a natureza dos fa-
vores solicitados. O primeiro é a conceção gratuita, por tempo ~
determinado a titulo precario, do terreno pertencente ao Estado e SI-

tuado entre 'a Delegacia Fiscal e a Companhia Telefônica Brasileira · 
O próprio Sr. Secretário da Agricultura acha que essa concessão 

póde ser feita. O terreno de que se trata havia sido ce~ido a uma 
companhia que no mesmo construiu um galpão onde funciOnava um 
cine teatro . A concessão foi feita, se não me engano, pelo prazo de 
5 anos, dos quais ainda restam dois, podendo o Estado ain~a pro~ro
gar êsse prazo por mais um ano. O Touring Club do Brasil, ~ore~, 
conseguiu dessa companhia a transferência do galpão, com obngaçao 
contratual que pesava sôbre o concessionario e que consiste no paga-
mento mensal de 500$000 de aluguel do terreno. 

Ora, 0 Touring Club do Brasil deseja ser dispensado desse p~ga
mento. E' o primeiro favor que solicita. O Sr. Secretário da Agncul-
tura entende que póde ser satisfeito o desejo do Club e este tambem o 
meu parecer . 

0 SR. ANNIBAL GONTIJO- Mas não se deveria limitar o prazo 
da concessão? 

o SR ISRAEL PINHEIRO - A concessão é a título precário, de 
modo que 0 Estado poderá se utilizar do terreno a qualquer momento 
que dele necessite. 

0 segundo favor solicitado é a obrigação por parte do Estado, caso 
venha a precisar do terreno, de mudar a séde do Touring Cl~b •. com 
todas as suas dependências e accessórios, para outro local apropnado, 
no centro da cidade. 

0 Sr. Secretário da Agricultura entende que o Estado não deve 
assumir esta obrigação porquanto, na hipotese de precisar do terreno 
cuja concessão vai fazer a título precário, póderá. não e~contrar, no cen-
tro da cidade, um outro aprópriado á instalação do Tounng Club. 

Verificada ·a hipotese de o Estado ter de se utilizar do terreno, natural-
mente se esfor~ará em favorecer a instalação do Touring Club em outr? 
ponto da cidade, mas não lhe convém assumir taxativamente essa obn-
gação. 
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Deseja ainda o Touring Club ser considerado de utilidade pública, 
em virtude de decreto do govêrno. 

O Sr. Secretário da Agricultura informa que aquela repartição en-
carregar-se-á das providências precisas para isso. 

Por último pleitêa o Touring Club a construção, á custa do Estado 
das adaptações necessárias no atual galpão. Essas adaptações ficam, 
aproximadamente, em 35 contos, segundo estou informado, já tendo o 
Touring Club apresentado uma planta dos serviços a serem executados, 
planta que aqui se acha (mostr ando). 

O Sr . Secretário da Agricultura pede sôbre este ponto a opinião do 
Conselho. Tratando-se de uma sociedade idonea e merecedora de au-
xilio por parte do Estado,. dada a sua finalidade, sou de parecer que 
deve ser concedido o favor pleiteado. 

Assim, penso que o Conselho poderia autorizar o Sr. Secretário da 
Agricultura a abrir o crédito necessário, até o valor da construção, se 
assim o julgar conveniente. 

O SR. LO RETO DE ABREU-Isso não deixaria de ser muito amplo. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - Poder-se-ia, então, limitar a quantia. 
O Sr. JUUO SOARES- Esse orçamento de 35 contos, a que V. 

Exc. se referiu, é oficial? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-E' a informação do dr. Lineu Silva, 1.0 

vice-presidente da filial do Touring Club de Minas-Gerais. 
O SR. ANNIBAL GONTUO-Outras associações, igualmente idô-

neas, poderão vir mais tarde solicitar favor idêntico. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO ·- Poderemos, como disse, limitar a quan-

tia com a qual o Estado auxiliará a · construção das adaptações, fL'<an-
do essa quantia, por exemplo, em 30 contos. 

A finalidade do Touring Club é de interêsse público. Não se trata 
de uma sociedade de turismo displicente, mas uma sociedade de turismo · 
composta de elementos da nossa vida intelectual, economtca e comer-
cial, que muitos e relevantes serviços poderá prestar ao Estado . A bem 
dizer, poderia mesmo ser considerada quasi uma repartição oficial 

O SR. NORONHA GUARANY -A finalidde do Touring é, de fato, 
muito interessante. 

O SR. ANNIBAL GONTUO-Além de fazer a propaganda de nos-
Sas riquezas, <> Touring Club muito concorrerá para o intercambio co-
mercial. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO-O meu voto, portanto, é no sentido de 
ser o Touring Club dispensado do pagamento mensal de 500$000 de 
aluguel do terreno cuja concessão pleitea e que lhe será feita a titulo 
precário, ficando o sr. Secretário da Agricultura autorizado a abrir um 
crédito especial até a importâllcia de 30 contos, para que sejam ·feitas as 
adaptações precisas no galpão já referido. (Muito bem! muito bem!) 

-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, adotando-se 
esta 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se conceda, a titulo gratuito e precá-
rio, o terreno solicitado pelo Touring Club do Brasil e mais um auxilio 
até 30 contos, para as obras necessárias á adaptação de sua séde. 

-Volta o processo ao relator, para redação final. 

Pagamento de adicionais a d. Julieta Rabello 

(PEÇA N. 241) 

Em discussão a peça n. 241, o sr . Loreto de Abreu procede á lei~ 
tura do seguinte 

Relatõrlo 

O sr. Secretário da Educação, no oficio á fls. 1, consulta a êste 
Conselho sôbre a abertura de um crédito especial de . 1:006$400, para 
pagamento, até o fim do corrente ano, dos adicionais da lei n. 425, de 
1906, a que tem direito a professora do grupo de Três Pontas, Julieta 
Maria Rabello, por ter a mesma completado 30anos de serviço público , 
em 2 de abril do ano próximo passado. 

Acompanhado o oficio com a certidão de contagem do tempo pela 
Secretaria das Finanças, e do despacho do sr. Secretário da Educação, 
reconhecendo êste direito. 

Passo os autos ao 1.0 revisor, sr. conselheiro Israel Pinheiro. 

Belo-Horizonte, 23 de agôsto de 1933,-Loreto Ribeiro da Abreu, 
relator. 
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Parecer 

Emitindo seu parecer, o relator diz que o Conselho deve t . 

b
a abedrtura do crédito solicitado, uma vez que se trata de um aup~~;daor 

asea o em lei. 
. - O tempo da professora já se acha devidamente d . 

tidao constante dos t . apura o na certi-. au os, pelo que e de parecer que o Conselho 
aqmesça ao pedido. 

-0 parecer é aprovado sem debate, d sen o adotada a seguinte 

Conclusão 

O C~n~elho é de parecer que se aprove o pedido para abertura 
~e um credito para pagamento de adicionais, de que trata a lei n 425 
F~ 1906, á d. Julieta Maria Rabello, conforme pedido da Secretari~ d , 

manças e dentro das pos:-ibilidades do Tesouro. as 
-Volta o processo ao 1 t re a or, para redação do parecer final. 

Ordem do dia 

. Estando esgotada a matéria, o sr. Presidente design XIma s - al . a, para a pro-
essao, . em da parte regimental da ordem do dia, discussão das 

pe~as que, deVIdamente relatadas e revistas, forem enviadas á S 
tarm com a antecedencia regimental. ecre-

Levanta-se a sessão. 
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148.a sessão ordina'rla aos 2 de setembro de 1933 

PRESIDENTE-Sr. Noronha Guarany. 

SECRETÁRIO - Sr. Socrates Alvim. 
SU~IA'IUO:- Ata.-Expediente.-Comunicaçao.-Voto de pesar.-Discurso do Sr. 

P. Matta Machado. Apresentaçao de pareceres finais . -Segunda par-
te. - Criaçao de dois leprosarios no Estado . -Relatório e pa-
recer do sr. Julio Soares.-Conclusao.-Pagamento de adicionais a 
d . Alcina Maria Coutinho. -Adiamento . -Ordem do dia. 

A' hora regimental comparecem os srs. Noronha Guarany, Socrates 
Alvim, P. Matta Machado, Julio Soares, Israel Pinheiro e Lorêto de Abreu. 

-Abre-se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 

Pelo Sr. Secretário é apresentado o seguinte expediente: 

Oficio 

Perpetuam ento de sepultura 

(PEÇA N. 236) 

Prefeitura de Belo-Horizonte.-N. 41.-Belo-Horizonte, 29 de agôsto 
de 1933. 

Exm.0 Sr. Dr. Noronha Guarany, Presidente do C. Consultivo.-Em 
resposta ao seu oficio n. 307, e em nome do Sr. Prefeito tenho a honra 
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de devolver a êsse egrégio Conselho o processo, com as seguintes in-
formações. As co.;cessões de perpetuidade de sepultura, até o presente, 
apenas foram sancionadas pelo Prefeito, visto como eram de atribuição 
privativa do Conselho Deliberativo, conforme dispõe o art. 2.0 da lei n. 94. 

Nas perpetuidades concedidas por lei, não constam as qualidade~ 
do homenageado, ou motivo da homenagem, salvo a do dr. Donato da 
Fonseca, advogado da Prefeitura. 

Para maior esclarecimento, vai junta a relação das perpetuidades 
concedidas. 

S. Excia. o Sr. Prefeito, espera que êsse egrégio Conselho resolverá 
o caso, de acôrdo com o escl&recido criterio que caracterisa essa ilustre 
Corporação. 

Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração. João 
Lucio Brandão, Secretário. 

Relação das leis municipais que concederam. gratuita-
mente, perpetuidade de sepulturas no Cemlterio Mu-
nicipal. 

Lei n. 32, de outubro de 1908.-Art. 5.0 .-Cel. Mariano de Abreu, 
dr. Modesto de Faria Mello e dr. Salvador Pinto. 

Lei n . 39, de 29 de outubro de 1909.-Art. 3.0 letra b)- Conego 
Antonio Cyrillo de Oliveira e dr. Alfredo da Costa Guimarães. 

Lei n. 81, de 24 de outubro de 1914.-Art. 4.0
, letra a)-Dr. Dona-

to Joaquim da Fonseca e senador Francisco Ferreira Alves. 
Lei n. 94-de 4 de outubro de 1915.-Art. 1.0 .-Cel. Francisco Octa-

viano Gomes. 
Lei n. 144-de 9 de outubro de 1918.-Art. 1.0 -Srs. Manoel Lopes 

Guimarães e Edmundo Recchioni. 
Lei ~. 283, de 4 de outubro de 1924-Drs. Raul Soares de Moura, 

Bernardo P. Monteiro e Levindo Ferreira Lopes. 
Lei n. 315-de 28 de outubro de 1926-Sr. Francisco Gonçalves das 

Neves. 
Lei n. 333-de 4 de abril de 1928-Autorisa o Prefeito a perpetuar a 

sepultura do Cel. Francisco Bressane de Azevedo, no Rio de Janeiro. 
-Envie-se ao relator da peça n. 236. 
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Oficio 

Arrendamento do Matad;ouro Municipal 

(PEÇA N. 249) 

Prefeitura de Belo-Horizonte . - N. 42.-Belo-Horizonte. 29 de agôsto 
de 1933. 

Exm.0 Sr. Dr. Noronha Guarany, D. D. Presidente do Conselho Consulti-
vo.-Formulando a êsse digno Conselho uma consulta, relativa ao arren-
damento do Novo Matadouro Municipal, tenho, por dever meu relatar, em 
breve apanhado, o modo porque se elaborou o respectivo edital para 
seu arrendamento. Assim, traçado o edital em suas linhas gerais, o Pre-
feito convidou a Associação Comercial, a Sociedade Mineira de Enge-
nheiros, os Marchantes, a União Beneficente dos Retalhistas, vale dizer, 
convidou aos que poderiam representar a população da Capital, bem 
como áqueles a quem o ·arrendamento interessava por já estarem ligados 
ao comercio de carne, convidou, dizia, para auxiliá-lo na elaboração de-
finitiva do respectivo edital. 

Enquanto eram estudadas, novamente clausula por clausula, para se 
chegar ao edital definitivo foram recebidos duas propostas para o arren-
damento, firmadas por Be~jamin Alves Martins Junior e Empresa de 
Construções Gerais Limitada. 

Em ambas, era 0ferecida a construção do leito para o rama 1 
ferreo (preparo do leito apenas) ligando o Matadouro á Capital, sem o 
que, diga-se de passagem, a exploração do Matadouro será difícil, sinão 
impraticavel. Sendo êsse ramal de custo relativamente pequeno - Rs· 
1.005:000$000- a Rêde Mineira de Viação, a quem elle interessa, cuida-
rá da sua construção. Assim, a consideração mais interessante dessas 
propostas, perdia êsse carater. 

Ultimada a redação definitiva do edital- com a valiosa colaboração 
dos marchantes- deles recebemos a proposta anexa, e que é, aqui objé-
to de consulta. 

Em síntese, propõe o arrendamento por 10 anos, satisfazendo a todos 
os itens do edital, independentemente da hasta pública, sob o fundamen-
to de que, a transferência dos serviços de matança a outrem colhe-os 
na vigencia de contratos firmados com terceiros e que, em ultima analise, 
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se traduziria para eles em prejuízo de monta, dado o valor dos seus 
compromissos e instalações ou materiais de trabalho. 

Seria, como eles próprios classificam, uma solução de emergência. 
Na verdade, si de um lado a Prefeitura tem o dever de pesar o tra~ 

balho que, ha anos veem eles realisando sem tropeços ou contrarieda~ 
des entre ela própria e a população, de outro, ha o fato que já assina~ 
lamas, de concorrerem a um serviço cujas normas foram por eles tra~ 
çadas. Ademais, como medida de emergencia, o prazo de 10 anos seria 
exagerado. 

E' bem de vêr, pois, que em tais circunstancias, se sinta a Prefeitu-
ra na necessidade de se dirigir ao egrégio Conselho para consultar si 
se deve apreciar tal proposta e si são, em verdade, dignos de apreço os 
consideranda formulados pelos Marchantes. 

Em hipotese negativa, isto é, na obrigação de levar, como deseja, em 
hasta púbHca o arrendamento quais as corrigendas ou sugestões que 
êsse digno Conselho alvitraria ao edital para que melhor ainda fossem 
acautelados os interesses da população. 

Na espectativa de que V. Excia. considere com simpatia o assunto 
e submeta ao exame esclareciqo desse ilustre Conselho, sirvo~me do en-
sejo para apresentar a V. Excia. protestos de alta estima e distinta con-
sideração.-Octavio Penna, Prefeito. 

EDITAL PARA ARRENDAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL 

CLÁUSULA la.)- A Perfeitura de Belo-Horizonte receberá até o 
dia de . .. . , ás 2 horas, proposta para arrendamento e exploração do 
Matadouro Municipal, pelo prazo de 25 anos. 

CLÁUSULA 2a.)- As propostas, em envolucro lacrado, deverão 
ser acompanhadas de certidão de idoneidade, técnica e financeira, do 
proponente e de que se acha quite com os cofres mumc1pais e, para 
sua garantia, prova de haver depositado na Tesouraria da Prefeitura 
a importância de Rs. 50:000$000 (cincoenta contos de reis) em dinhei~ 
ro, ou titulas da divida pública do Estado, do Município ou~ da União. 

CLÁUSULA 3a.) - A proposta de arrendamento compreenderá: 
a) - Abate de gado e prep_aro da carne e dos sub produ-

tos para serem entregues ao consumo público; 
b) Transporte até á Capital; 
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c) Distribuição pelos açougues: 
d) Fabricação de presunto, salsichas e produtos defumados; 
e) Fabricação de banha; 
f) Fabricação de adubos ou farinha de sangue e ossos; 
g) Salga de couros; 
h) Fusão dos sebos, técnico e comestível. 

CLÁUSULA 4a. -Em tempo oportuno e com o assentimento da 
Prefeitura, o arrendatario poderá sub-arrendar as secções industriais, 
enumeradas acima nas alíneas d, e, f, h. 

CLÁUSULA sa.) - A matança será livre, isto é, a qualquer pes~ 
sôa será permitido abater gado no Matadouro para o abastecimento 
diario da Capital desde que esteja munido dos requisitos exigidos pela 
Prefeitura para tal fim e haver pago as taxas devidas ao arrendatário 
ou á Prefeitura, de acordo com a clausula 12a. 

CLÁUSULA 6a.)- O arrendatario obriga-se a entregar aos mar~ 
chantes as rezes em prontos quartos para consumo, os c oras salgados 
com direito a armazenagem livre por 30 dias, os meudos e bu.'WS lim~ 
pos de todos as impurezas, os macotós, os chifres separados das ca-
beças, ficando pertencendo ao arrendatário: -os resíduos de limpêsa, 
o estrume, o sangue e os ossos que não forem retirados pelo dono 
uma hora depois de abatida a ultima rêz ou animal, bem como as rê~ 

zes, carnes ou vísceras que não forem, den_tro de meia hora após a re-
jeição, retirados ou incinerados. 

CLÁUSULA 7[ .) - O arrendatario se obriga a construir dentro 
de 2 anos, em ponto conveniente, um entreposto para distribuição dia-
ria das carnes, com capacidade nunca menor que a necessaria para o 
estoque de 2 dias de matança consecutivos e com o conforto, hygiene 
e aparelhamento analogo ao do Matadouro. 

CLAUSULA sa.) -A Prefeitura entrega ao arrematante o Ma-
tadouro recenconstruido, com todas as suas dependencias, instalações 
e pastos anexos, durante a vigencia do contrato, obrigando~se êle a con~ 
servar em bom estado tudo que lhe fôr entregue e a não consentir a 
ocupação de qualquer predis por pessôas alheias ao serviço, salvo 
caso da clausula 4a. 

CLÁUSULA ga.)- O concessionário se obriga a aproveitar, pelo 
menos, metade dos empregâdos do atual matadouro e custeará os ser· 
viços de fiscalização . 

; 
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CLÁUSULA 10.)- O concessionario se obriga a manter nos cam, 
pos ou pastos de repouso anexos ou proximos, menos de 18 kilometros 
do Matadouro, estoque de gado nunca inferior ao necessario a 3 dias 
de matança. 

CLÁUSULA 11.) - O concessionario se obriga, mediante aviso 
previo de 48 horas, no mínimo, pela Prefeitura, a fazer por sua conta, 
o abastecimento de carne á Capital, nos casos de falta por qualquer 
motivo. 

CLUATULA 12 .) O concessionario poderá cobrar, nos têrmos da 
clausula 5a. até as seguinte taxas: 

1) taxa de matança: 

a) gado bovino - por quilo de rêz abatida e tratada 120 réis 
b) idem idem, quando destinado a carne seca ou de 

vento, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .... ... . 60 réis 
c) gado suino - por unidade, .. .. .. . . ... ... ... . .. . 9000 reis 
d) gado ovino ou caprino, idem, . . . . . . . . . . ... . . . . 6.000 réis 
e) leitão até 15 quilos ou bezerro até 30 quilos. por 

unidade . . . .. - . . . · .. · . · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · 2 000 reis 
f) vitelas, . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. '. . . . . . . . . . . . ....... . 8.000 réis 

CLÁUSULA 13-Para efeito das cláusulas 11. e 21. servirá de ba~ 
se o preço medio do quilo no mês anterior na Feira ou mercado de 
carne que for, pelo contrato escolhido, acrescidos fretes e taxas con, 
tratuais. Não serão considerados as ocilações de preço até $500 por 15 
quilos registrados na feira citada. 

CLÁUSULA 14 .) O concessionario se obriga a receber para abater 
e ven,der por conta dos credores, o gado que lhe fôr consignado para 
esse fim, cobrando, além das taxas fixadas na clausula 12. a comis-
são até 5°/0 sobre o produto da venda da carne e seus sub~produtos. 

CLÁUSULA 15.) Pelo tratamento ·e armaz~nagem de carnes ou sub-
produtos d.e que trata a cláusula anterior, ou que forem feitos por 
conta de terceiros e que não forem destinados ao abastecimento da Capital, o 
arrematante cobrará a taxa de acôrdo com a tabella que, em tempo 
oportuno, será fixada pela Prefeitura que, igualmente fixará as taxas 
de armazenagem nos depósitos ou camaras frigorificas das carnes ou 
sub~produtos destinados ao consumo da Capital. 
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CLÁSULA 16 .) - O concessinario se obriga a recolher adiantada-
mente e por trimestre, a taxa fixa de arrendamento, á razão de Rs. 
200:000$000 por ano. 

CLÁUSOLA 17.) - Das taxas cobradas nos termos da cláusula 
12. ou na exploração das secções enumeradas nos itens d, e, g, h, 
da cláusula 3a. caberá á Prefeitura a percentagem bruta de 20°/0 que 
deverá ser recolhida mensalmente aos cofres municipais mediante guia 
da respectiva Fiscalização. 

CLÁUSULA 18. -O concessionario terá direito de, sem prejuízo 
dos serviços de abastecimento diario da Capital, fazer funcionar o 
Matadouro e suas dependencias fora das horas destinada áquele ser-
viço pagando á Prefeitura as percentagens já estabelecidas. 

CLAUSULA 1 9.)- O concessionário instalará, comple+ando a apare-
lhagem do Matadouro, uma balança, no curral de inspeção, com ca~ 
pacidade para pesar 10 rezes vivas de uma só vez e concluir o de~ 
posito para os sub produtos. 

CLÁUSULA 20.) - Enquanto não se fizer o ramal fer reo ou a liga-
ção por linha de bondes do Matadouro á Capital, o arrendamento fa-
rá o tránsporte em veículos apropriados e aprovados pela Prefeitura . 

Nos preços constantes da cláusula 12 . se inclue o transporte até 
á Capital . 

CLÁUSULA 21 . ) Obriga-se ainda o concessionario a manter na 
Capital e em bairros diferentes, pelo menos 3 açougues, controladores 
de preço, cujo lucro pc.r quilo não poderá ser superior a 300 reis. 

CLÁUSULA 22.) -Sem embargo do aparelhamento e instalações 
do Matadouro para as necessidades da Capital, os acrescimos,:instalações, 
novas machinas que por qualquer circunstância forem feitos ou colo-
cados pelo arrendatário, reverterão a Prefeitura, findo o contrato. 

SECÇÃO DE MATANÇA- RENDA MENSAL PROVAVEL 

Estimativa segundo as médias atuais e de acôrdo com as bases do 
edital. 

95 bois ...... .... .....•. 
58 suinos . ........ . . .. . . 
10 ovinos ............. .. 

Por mês 

RENDA BRUTA 

95 X 200 X $120 
58 X 9$000 
10 X 6$000 

2:280SOOO 
522$000 
60$000 

2:862$000 
85:860$000 
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DESPESA MENSAL 

Amortização {clausula 16.a) ..................... . 
Juro de caução {lO contos a 8° I 0 • •• •• •••• • • • · • • • 

Percentagem bruta (clausula 17.a) ... . . ........ .. . 
(Operariado (media dêste ano) . .. . .......... .. .. . 
Transporte 600 T 080. .. . .. .. .. .. .. . .. .. ....... . 
Energia e letrica ..... . ... ................ . .. . . 
Energia ca lorifica .. ...... . . .. . . ........ ........ . 

Eventuais, imprevisto. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . .. 

RENDA BRUTA . . . . ... .. .. ............... . ••••• . 
Despesa .. . .. . .. . . ... . ... . ...... . ...• . .. .. . . . . 

Renda Liquida . . . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. . ... .. 
Sejam . ..... . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . . 

Sugestões 

16:666$000 
666$000 

17:172$000 
8:333$000 
4:800$UOLI 

871$000 
327$0<'0 

48:835$000 
4:883$000 

53:718$000 

85·860$00( 
53:718$0PO 

32 :14:. $0~·0 
32:000$000 

Exmo . Sr. Dr. Octavio Penna. Os marchantes infra-assinados, con-
siderando a cavalheiresca atenção com que V. Excia. se dignou ouvir-
lhes sôbre o arrendamento do Matadouro Modêlo, vêm trazer a V. 
Excia. as suas sugestões, ditadas oelo desejo de contribuir para o 
acêrto das medidas que a Prefeitura deseja tomar em torno do assunto. 

Do estudo do pequeno projeto do edital que lhes foi fornecido, 
chegaram á conclusão de que só lhes resta pleitear tambem o citado 
arrendamento, de vez que o arendatário, tendo facilidades para explo-
ração do comércio de carnes verdes, pode oferecer-lhes seria concurren-
cia, para a aual se encontrarão em desigualdade de condições. 

Entretanto, como não podem obter dados estatísticos com que se 
orientem na confecção da proposta, considerando-se a diversidade de 
aspecto que assumirá o serviço de matança ali , lembram a necessidade 
da Prefeitura de explorar por conta própria por um determinado prazo, o 
serviço de matança, afim de poder ofe recer com exatidão os referidos 
dados das despesas inherentes ao funcionamento completo do Matadou~ 
ro-Modêlo, assim como o gasto de energia eletrica, de oleos combusti~ 
veis, pessoal técnico, comum, transportes, assêio e conservação do edi~ 
ficio e machinas, etc. 

Porque, sem êsses dados, qualquer pretendente que se aventurar 
a uma proposta, na obscuridade, ou terá que ser muito pessimista ao 
faze~Ia e exigir prazo longo para contar com o aumento da matança, ou 
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terá que se ver na contingencia de não poder cumprir um contrato que, 
na prática, se tornará impossível. De qualquer maneira somente a Pre~ 
feitura poderá sair prejudicada. 

Também lembram a conveniência da Prefeitura por em arrenda-
mento separadamente, as secções industriais do Matadouro, separando, 
assim, o serviço de matança da exploração industrial, porque, desta 
forma suavisaria os encargos dos proponentes e poderia mesmo asse-
gurar melhor os interêsses da Prefeitura. 

Se, todavia, por qualquer motivo, não poder a Prefeitura fazer a ex~ 
ploração por conta própria ou mesmo adiar o arrendamento até que o 
Matadouro seja servido por ramal ferroviario, podem então considerar, 
na confecção do edital o que se segue: 

Exigência de conl ecimento do serviço de matança por parte do 
proponente. 

Que sejam calculadas por quilo as taxas a serem cobradas. 
Ser facultativo aos marchantes a entrega dos subprodutos a tra~ 

tamento. 
Determinar a caução que será exigida para garantia da execução 

do contrato e a faculdade de ser em titulas da divida publica, do Es-
tado ou município. 

O mínimo exigido pela Prefeitura pelo arrendamento e o praso. 
A preferencia, em igualdade de condições, para os atuais marchan~ 

tes ou empreza que organizarem. 
Redução para 50 °/ 0 do aproveitamento do atual pessoal do Mata~ 

douro. 
Extender a todo e qualquer açougue que o arrendatário montar, e 

não somente a 3, a limitação do lucro superior a $300 e tomar por base, 
para esse calculo o preço de marchante para retalhista. 

A obrigação, por parte da Prefeitura, de fornecer estradas tecnica~ 
mente organisadas e conservadas, do Matadouro para a cidade. O for-
necimento, pela Prefeitura, dos caminhões existentes para o serviço de 
trausporte de carne. 

Belo~Horizonte, 18 de julho de 1933. Menezes & Costa. José Ben~ 
j amim de Castro . Carvalho & Cia . J. Costa & Cia. Da vis & .Alves. 
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Propostas de arrendamento 

Exmo. Sr. Dr. Prefeito de Belo·Horizonte.-Os marchantes infra·as· 
sinados, certos da equidade e justiça da medida que, pelo presente, piei· 
team, vêm, com as ponderações que apresentam linhas abaixo, pedir á 
Prefeitura a concessão do Matadouro MuniCipal pelo praso de dez (10) 
anos, independente de asta pública, sujeitando-se os mesmos ás condi· 
ções do edital elaborado para êste fim pela Prefeitura e mais a promo· 
verem a mudança imediatamente á concessão. Inteiramente cabível o 
pedido supra, a sua concessão viria resolver, no momento, o sério pro· 
blema do arrendamento do Matadouro. 

Efetivamente os marchantes ficariam, dêste modo, aparelhados e 
com o praso suficiente para infrentarem, de futuro, uma inovação em sua 
vida comercial, e a Prefeitura conciliando os interêsses em jogo, teria 
tambem salvaguardados os seus e os da população. 

Como V. Excia. sabe, os infra-assinados têm grandes capitais con· 
vertidos nêste ramo de comércio e, além disto, á sua vasta organização 
acham·se ligados ponderaveis interêsses de terceiros, quasi todos gran· 
des proprietários nesta Capital, de vez que a maior parte dos imoveis em 
que se acham mont~dos os aç'ougues estão sôb contratos onerosos, al· 
guns a prasos longos, e seria i mpossivel, por êste fato, mudarem o as· 
péto do co~ércio de carnes, como seria necessário no caso de concur-
rência por parte de extranhos arrendatários do Matadouro. Assim, Sr. 
Prefeito, os marchantes se encontram, nêste momento, inteiramente im· 
possibilitados de infrentarem uma situação mais grave e por isto apelam 
para a solução acima citada, isto é, a concessão do Matadouro aos pe· 
ticionários, durante a qual procurarão ajustar os seus negócios a uma 
nova situação. 

Em abono de sua pretenção os peticionários invocam o seu passa· 
do de negociantes de carnes verdes nesta cidade onde, a maior parte, 
vem mantendo ha longos anos e ao aprazimento geral um irrepreensivel 
serviço de fornecimentos desta utilidade, cooperando decididamente 
com as administrações públicas no sentido de bem servir o povo e, a 
despeito da longa crise que vem assoberbando o comércio em geral, 
têm satisfeito os anseios de progresso da cidade, melhorando as insta· 
lações, extendendo·as afim de melhor atender as necessidades de sua 
expansão. 
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Pedindo a dispensa do edital, baseando·se na precariedade da me· 
dida alvitrada, pois pelo prazo de dez (10) anos sómente como é pedida, 
só póde ser considerada de emergência afim de resolver uma situação 
que existirá de fato se não fôr adotada essa formula prudente e acaute· 
ladora dos interêsses em jôgo. 

Confiados, pois, no réto e esclarecido espírito de V. Ex.11 pedem 
e esperam Justiça. 

Belo-Horizonte, 24 de agôsto de 1933.-Menezes &; Costa.- J. Coa· 
ta & Cia.-Oarvalho & Cia.-José B enjamim de Castro.-Octavi· 
no Davis, per Davis & Alves . 

Belo· Horizonte, 14 de agôsto de 1933.- Exmo. Sr. Dr. Prefeito 
Municipal de Belo-Horizonte. - A EMPREZA DE CONSTRUÇÕES GE· 
RAIS LTDA., firma legalmente constituída nesta Capital, se prontifican-
do a apresentar a V. Excia., as necessarias provas de idoneidade fi-
nanceira e de ordem técnica tais como cartas de cérdito de estabeleci· 
mentos bancários e mais ainda outros elementos de tais e idonias ga-
rantias, vem propor ao esclarecido espírito de V. Excia., seja-lhe con-
cedido o arrendamento do cMATADOURO-MODÊLO, • sob condições que 
passa a enumerar: 

l.a 
Obriga-se a proponente a pagar a essa Prefeitura a importância de 

205.000$000 (DUZENTOS E CINCO CONTOS), anuais, como preço do 
arrendamento e mais 10 (DEZ) reis, sobre cada quilograma do pêso do 
animal abatido, taxa essa que, como se vê, crescerá, proporcionalmente, 
em seu produto, com o aumento da matança ; 

2.a 
Obriga-se a concessionyrio (caso não se resolva o transporte de 

bondes) construir o leito do ramal ferreo que comunique o matadouro 
como cENTRE·POSTO•, nesta Capital, segundo condições que serão esti-
puladas no contrato que regerá as relações entre a Prefeitura e a conces-
sionaria; 

3.a 

Obriga·se a instalar 3 açougues na Capital, afim de impedir seja 
superado de $300 réis o lucro de cada quilograma de carne verde ; 

4.11 
Obriga·se a construir o entre-posto na forma em que for acordado 

entre a Prefeitura e a concessionária. 
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5.a 

Obriga-se a instalar açougues nos suburbios desde que assim ve· 
nha a exigir o interesse da população ; 

6.a 

Obriga-se a manter, permanentemente nas proximidades desta Ca-
pital, quantidade de reses que abasteça, pelo menos, por cinco dias, o 
mercado de carne ; 

7.a 

Obriga-se a conservar os edifícios e maquinas do estabelecimento 
mantendo diretor técnico para tais serviços ; 

s.a 
A Prefeitura obriga-se a manter, durante todo a vigencia do contra-

to, o regular abastecimento de água para os necessários serviços do 
matadouro; 

9."' 

Os concessionários cobrarão a taxa de $120 (cento e vinte réis) 
sôbre cada quilograma de pêso do animal, abatido, (1) estando incorpo-
rada nesta taxa o custo do transporte; 

10.a 
A Prefeitura proibirá a matança de suínos que não seja para fins 

industriais, fóra do estabelecimento do Matadouro Modêlo ; 
1l.a 

A Prefeitura obriga-se conseguir o reembôlso para os concessioná-
rios do total da importância dispendida na construção do Ramal ferreo; 
referido na presente proposta ; 

12.a 

A Prefeitura dará em arrendamento á concessionária, por praso não 
inferior a vinte anos, o edifício, maquinas e todas as dependências do 
matadouro. 

Exmo. Sr., a proponente está persuadida que o problema de abasteci-
mento de carne á população da Capital encontra na presente proposta, a 
necessária e adquada solução. Examinada sob todo ponto de vista, a pro-
posta que ora tem a honra de submeter ao elevado e patriótico espirito 

(1) Sem os miúdos 
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de V. Excia. atende, indisfarçavelmente, ás grandes finalidades que o 
progresso da Capital está o exigir. 

Ainda os interesses legítimos e financeiros da Prefeitura, estão ine-
quivocamente salvaguardas, nos articulados desta proposta. 

A soma de serviços meritórios que V. Excia., com dedicação, ines-
cedivel, vem prestando á administração pública, será acrescida desde 
que de modo relevante enobrecerá o brilho de seu honesto govêrno. 

Pela Empreza de Construções Gerais Ltda. -Luiz Coutinho Ca-
valcanti. 

1 -ANEXO -- Carta de responsabilidade do Banco Comércio e In· 
dústria de Minas-Gerais. 

Emprezas de Construções Gerais Limitada.-Belo-Horizonte, 28 de 
Agôsto de 1933. 

Exmo. Sr. Dr. Prefeito da Capital.-A Em preza de Construções Ge-
rais Ltda. que teve a honra de submeter ao patriotico e esclarecido es-
pírito de V. Excia, e como parte integrante da mesma proposta por este 
se obriga; 

A 
Para garantia do que propôs, realizar uma caução de DUZENTOS 

CONTOS DE REIS, nos cofres dessa Prefeitura; 
B 

Contratar, além do diretor técnico, todo pessoal especialisado para 
as diversas secções do estabelecimento dispondo para isso desde já, de 
recursos financeiros, como faz certo a carta do Banco Comercio e Indus-
tria de Minas-Gerais, que foi junta á proposta; 

c 
Conservar dois terços do pessoal do atual matadouro, conforme se 

regule oportunamente. 
Empreza de Construções Gerais Lmtda.-Luiz Coutinho Caval-

cante. 
llmo. e Exmo. Sr. Dr. Prefeito de Belo-Horlzonte.-João Gonçalves 

da Costa e Benjamin Alves Martins o primeiro invernista e industrial e 
o segundo industrial, ambos brasileiros e residentes nesta Capital, ten-
do procedido um estudo meticuloso, sobre a receita e despesa do ma-
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tadouro Modelo Municipal, objeto de arrendamento, vem propor a V. 
Excia. conceder~lhes o dito arrendamento, sob as seguintes bases: 

1.0 

Obrigam~se os proponentes pagar a essa Prefeitura a importância 
de 120:000$000 (cento e vinte contos de réis), anuais, em prestações 
semanais, adiantadamente, pelo referido arrendamento, mais ci nco reis, 
sôbre cada quilograma do peso do animal, abatido; 

2.0 

Obrigam~se tambem, os proponentes construir o leito do ramal fer~ 

reo (terraplenagem e obras d'arte), que ligue o estabelecimento do Ma~ 
tadouro ao entreposto, ou séde de distribuição dos produtos da matan~ 
ça de animais a esta Capital, conforme orçamento do referido ramal; 

3.o 

Obrigam~se manter tais açougues modelos, afim de estabelecer o con~ 
trole de preços de modo que o lucro sôbre o comércio de carne verde, 
por quilograma, não seja superior de $300 (Trezentos reis); 

4.0 

Obrigam-se a manter em stock 2.000 bois, permanentemente, nas 
proximidades d'esta Capital, afim de que nunca se prive a população de 
se abastecer de carne verde, por qualquer que seja a intercorrência de 
fatores imprevistos; 

5 . o 

A Prefeitura se obriga conseguir do Govêrno do Estado o total reem~ 
bolso da importância dispendida pelos:proponentes na construção do ra~ 
mal ferreo, já referido conforme fôr acordado e se estipular no contrato 
conseqüente desta proposta· 

6.o 

A Prefeitura proibirá a matança de porcos, cujos produtos, não fo~ 
rem destinados á indústria, fóra do estabelecimento do matadouro . 

7.0 

A Prefeitura se responsabilisará pelo regular abastecimento de água, 
necessária ao serviço do Matadouro, durante toda vigência da con~ 
cessão; 

s.o 
Os arrendatarios, ora proponentes, cobrarão $125 (Cento e Vinte e 

cinco 'reis) por cada quilograma do peso do animal abatido, incluindo~ 
se em tal preço o custo do transporte dos produtos do mesmo a esta 
Capital; 

9.o 

Os arrendatarios obrigam~se á conservação do estabelecimento, du~ 
rante todo o tempo, da duração deste contrato, que vigorará por vinte e cin-
co anos, a contar da assinatura do mesmo; 

As vantagens da presente proposta, V. Ex., em seu alto patriotismo, 
verá resaltadas, pela cabal solução que, ora os abaixo assinados ofere-
cem ao problema do abastecimento do principal alimento ao povo da 
Capital. 

Todas as eventualidades foram previstas e, em melhor forma aten-
didas, facilitando~se mesmo a tarefa administrativa no eliminarem-se os 
fatores de ordem financeira que, por ventura, entravassem o advento de 
um grande beneficio á população de Belo-Horizonte. 

Não é demais se notar que, para a execução de todo o serviço, só 
serão aplicados capitais nacionais. 

Belo~Horizonte, 1 de Agôsto de 1933.-Benjamim Alves Martins por 
si e por João Gonçalves da Costa. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 249, distribuída aos srs. 
Israel ·Pinhe.iro, Werna Magalhães e Annibal Gontijo, respetivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Contagem ele tempo ao sr. Francisco Lent• de A1·aujo 

(PEÇA N. 250) 

Gabinete do presidente do Estado de Minas~Gerais.-Belo~Horizon
te, 31 de Agôsto de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Em nome do Sr. 
Presidente do Estado, tenho a honra de encaminhar a V. Excia. para 
que se digne submetê~lo ao parecer do Conselho Consultivo, o reque-
rimento que a este acompanha, no qual o sr. Francisco Lentz de Arau~ 

2 
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jo, funcionaria da instrução pública, pede-lhe seja contado, para fins de 
aposentadoria, o tempo de quatro anos em que esteve em disponibili-
dade. 

Atenciosas saudações,-Lafayete Brandão, Secretârio da Presi-
dencia. 

Requerimento que acompanha o oficio supra 
Ilmo. Sr. t>r. Olegario Maciel. M. D. Presidente do Estado.- Diz 

o abaixo assinado, funcionârio da instrução pública desde 1889, tendo 
prestado serviços em varias cargos do ensino, por concurso e promo-
ções, que, apesar de vitalicio e inamovível, conforme a legislação da-
quela epoca, teve seu exercido interrompido por duas vezes, como pas-
sa a expor: 

a) - em virtude do disposto no art. 1 . o do dec. n . 1.354, de 17 
de janeiro de 1900, que, anexando a outra cadeira a da aula prática 
do sexo masculino da antiga Escola Normal de Campanha, que exercia 
por concurso desde 1895, deixou-o em disponibilidade remunerada, até 
0 fim do ano de 1902, quando lhe foi indicada pelo govêrno Silviano 
Brandão, para seu exercício, a cadeira de Pedagogia da mesma Escola; 

b) - em virtude da lei n. 395, de 24 de dezembro de 1904, que 
em seu art. 3.0 , § 1.0 , n. XX, suspendeu o ensino normal, e poz em 
disponibilidade os respectivos professores. 

Como a disponibilidade era remunerada, o suplicante foi aproveita-
do no govêrno João Pinheiro, para 'a inspecção técnica do ensino, em 
cujo exercício entrou em janeiro de 1907. 

E' portanto, de 4 anos completos, nos dois períodos, o ciclo da 
disponibilidade, decretada pelo Poder Público, durante o qual o supli-
cante aguardou e acatou ordens do govêrno, sempre que se lhe determi-
nava nova função. 

Tendo conhecimento, mais tarde, de que diversos funcionários em 
identicas condições, isto é, prejudicados pelas disponibilidades, haviam 
entrado em acôrdo com o Estado, recebendo indenizações que lhes ca-
biam, resolveu o suplicante constituir advogado, para tratar do seu inte-
rêsse, o sr. dr. Afonso Pena Junior, na vigência do govêrno do Exmo· 
sr. dr. Delfim Moreira. 

Iniciados entendimentos com êsse govêrno, recebeu o suplicante avi· 
so do sr. Procurador Geral do Estado, para comparecer ao seu gabinete, 
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onde o sr. dr . Heitor de Souza verificou e constatou que o suplicante 
era credor da importância de treze contos e tanto, pelo que o Estado 
deixara de pagar-lhe durante o período da dupla disponibilidade. 

Ponderava, entretanto, o sr. Procurador que nessa quantia entravam 
4 contos e pouco, decorrêntes dos beneficios da Lei n. 90; e que co 
Estado esperava dos seus funcionários a desistência de tal beneficio, que 
havia sido crêado para remuneração do e xercicio e não para a disponi.i 
bilidade». 

Embora tal disponibilidade não tivesse sido motivada pelo funcio-
nalismo, mas decretada pelo govêrno, não se recusou o suplicante a acei-
tar as sugestões do sr. Procurador, ficando combinado que do total ve-
rificado seriam subtraídos os quatro contos, recebendo o suplicante o 
resto do total. 

Assim acordados, por ausência do sr. Procurador, assumiu o seu 
cargo o sr. Sub-Procurador, sr . dr. Barcellos Corrêa, de quem o su-
plicante, dias depois, recebia o convite para comparecer ao seu gabinete, 
na Secretaria das Finanças, para assinatura do termo do acôrdo ajus-
tado. 

Comparecendo na Secretaria, foi o suplicante encaminhado para o 
gabinete aludido, onde encontrou o sr. Sub-Procurador e o funcionário • sr. Laercio Prazeres, que havia já escrito o termo, sob a redação do 
sr. Sub-Proc~rador. 

Depois de escrito, a convite do sr. Sub-Procurador, assinou o supli-
cante o têrmo; mas, no momento em que ia igualmente assiná-lo o sr. 
Sub-Procurador, soou prolongadamente o telefone, atendendo o próprio 
sr. Sub-Procurador, que recebia chamado urgente do sr. Secretário do 
Interior, a que atendeu, ,onvidando o suplicante a esperar alguns minu· 
tos ali mesmo. 

Pouco depois regressava êle, visivelmente emocionado, e declarava 
que o sr. Secretário do Interior desaprovava o têrmo lavrado, e cexigia 
do suplicante a desistência de mais 50 o f o do que ia receber, sem o que 
não aceitaria acôrdo algum ». 

O exmo. sr. dr. Barcellos acrescentava que acôrdos assim haviam sido 
impostos a outros funcionários •; mas declarava que o suplicante era livre} 
de aceitar ou recusar. 

Ora exmo. sr. Presidente, havia já mais de um mês que o suplicante 
se achava na Capital, com despesas forçadas, e não pequenas; o receio 
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de um fracasso que lhe agravasse a situação já precária, abateu-lhe o 
ánimo; e o temor de maior pressão levou-o a responder ao sr. Sub-
Procurador que aceitaria quaisquer condições que puzessem têrmo ao 
caso. 

E, assim, um novo têrmo foi lavrado, pelo mesmo funcionário, sr. 
LaerGio Prazeres, logo em seguida ao têrmo anterior. E por esta me-
<.Mda violenta foi o suplicante coagido a receber pouco mais de quatro 
contos, ao envez de treze contos e tanto, que lhe eram devidos, de acôr-
do com as leis e regulamentos vigentes. 

Mas, exmo. sr. Presidente, não é para reclamar indenização pecu-
niária que o suplicante apela para os altos Poderes do Estado. E' que, 
requerendo a liquidação do seu tempo de serviço público, verificou com 
assombro que lhe eram também cortados e suprimidos aqueles quatro 
anos de disponibilidade, sob fundamento de que o suplicante, no acôrdo, 
havia aberto mão de quaisquer direitos a reclamações! 

No estado de abatimento moral que lhe causára a duplicata de têr-
mos lavrados, não fôra possível ao suplicante a coordenação de idéias, 
para defender, ao menos, o privil~o do tempo. 

Aliás, não ouviu ler o aludido têrmo. 
Entretanto, para constatar a coação, não é necessário mais que a 

existência dos dois têrmos no livro que deve estar no Arquivo da Se-
cretaria, si é que foi conservada a paginação do mesmo; e pelo qual 
verificar-se-á que o primeiro dêles não poderia ter sido assinado pelo 
suplicante si não fosse já um ato certo e acabado, que o suplicante não 
podia ter autoridade para redigir nem assinar. 

Eis porque, exmo. sr. Presidente, vem o suplicante já nos últimos 
limites da idade e das fôrças, confiado nos amplos poderes e, ainda 
mais, na absoluta int':!gridade moral de V. Excia. respeitosamente 
apelar e requerer se digne V. Excia. encaminhar para o honrado 
Conselho Consultivo do Estado o pedido, para os efeitos legais, 
de autorizar a favor do suplicante a contagem daqueles quatro anos de 
disponibilidade na liquidação do seu tempo de serviço público, reafir-
mando que não pleiteia recebimento algum do que, a menos, naquele 
tempo lhe era devido e não fôra pago. 
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E, conscio de que a Justiça é a égide do Direito, como a Equidade 
é o amparo dos fracos. P. deferimento.-E. R. ].-Campanha, 26 de 
março de 1933.-Francisco Lentz de Araujo. 

- O processo passa a constituir a peça n. 250, distribuída aos srs. 
P. Matta Machado, Noronha Guarany e Socrates Alvim, respectivamente, 
relator, 1. 0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
Prefeitura Municipal do Prata.-N. 516.-Prata, 28 de agôsto de 1933. 
Exmo. sr. dr. Secretário do Conselho Consultivo do Estado. 
Tenho em mãos o fascículo n. 3, (março) dos canais• dêsse augusto 

Conselho Consultivo, por cuja gentileza penhoradamente agradeço. 
Reitero a V. Excia. os protestos de elevada estima e distinta con-

sideração. 

Saúde e fraternidade. -0 prefeito, Edmundo de Novaes . 
- Inteirado . 

Requerimento 

De José Fagundes Neto e outros, com dois documentos, pedindo 
seja retardada a discussão da peça referente ao arrendamento do Ma-
tadouro da Capital, até que chegue ao Conselho uma proposta por êles 
apresentada ao sr. Prefeito. 

- Junte-se á peça n . 249. 

Telegrama 

Do sr. José Barroso, delegado especial para o Brasil, na Feira de 
Amostras de São-Paulo, apresentando ao Conselho a expressão de seu 
profundo reconhecimento pela decisão tomada no caso da representa-
ção do Estado de Minas naquela Feira. 

- Inteirado. 

Comunicações 
O Sr. llocrates Alvbn comunica que os srs. Annibal Gontijo e 

Werna Magalhães, por motivo justo, não compareceram a presente sessão. 
- O Conselho fica inteirado. 
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Voto de pesar 

O Sr. P. Matta Machado :-Sr. Presidente, d. Joaquim Silve-
rio de Souza, falecido em Diamantina, foi astro de primeira grandeza na 
constelação da Igreja brasileira, onde brilham perenemente, com luz 
universal, d. Frei Vital, d. Macedo Costa e outros que iluminaram a vi-
da com os raios da sua nobreza, da sua bondade, do seu amor a Deus 
e aos homens. 

Príncipe da Igreja, pastor de almas, cultor das letras, grande traba-
lhador, d. Joaquim Silverio de Souza foi uma honra da especie pela 
elevação do seu espírito, pelo brilho da inteligência, pela grandeza do 
coração, de que tive ainda agora prova eloquente em precioso autógra-
fo que guardarei, com amor e respeito, porque foi a última carta escri-
ta pela· mão impoluta do grande antistete. 

Requeiro, sr. Presidente, que na ata da sessão de hoje seja inseri-
do um voto de pesar pelo infausto passamento do Arcebispo D. Joa-
quim, dando-se conhecimento dele ao exmo. sr. D. Carlos de Vascon-
celos e ao Cabido· Metropolitano de Diamantina, na pessoa de monse-
nhor cônego Gabriel Amador dos S~ntos. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. Presidente, interpretando o sentimento unanime do Con-

selho, declara aprovado o requerimento do nobre conselheiro. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. Norollha Ouarany apresenta o seguinte 

Parecer n. 225 

Contagem de tempo a Manoel de Oliveira, Fonseca. 

(PEÇA N. 233) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vista 
que a lei n. 425, que instituiu os adicionais de 10 o f o sôbre os venci-
mentos dos funcionários estaduais, que contem mais de 30 anos de exer-
cício, sómente se refere a serviço prestado ao Estado, para cuja ]>rova 
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se exige certidão de liquidação de tempo, passada pela Secretaria das 
Finanças, á vista dos assentamentos do funcionário, opina pelo indefe-
rimento do pedido do sr. Manoel de Oliveira Fonseca, eletricista do 
Palácio da Liberdade, no sentido de lhe ser contado, para os efeitos da-
quela lei, o tempo em que trabalhou como empregado da Prefeitura Mu-
nicipal desta Capital. 

Belo-Horizonte, 2 de setembro de 1933.- 'Yoronfta Guarany, pre-
sidente e relator. 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs . Con-
selheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Annibal Gon-
tijo e Werna Magalhães. 

-Devolva-se a peça, acol!lpanhada do relatório e parecer, :ao sr. 
Presidente do Estado. 

O Sr. Israel Pinheiro. apresenta o seguinte 

Parecer n. 226 

Favores pleiteados pelo cTouring Clube ~ 

(PEÇA N. 235) 

Pleiteia o Touring Clube do Brasil a concessão de favores para a 
instalação de sua séde no territorio pertencente ao Estado e situado 
entre a Delegacia Fiscal e a Companhia Telefonica Brasileira. 

O Sr. Secretário da .Agricultura submeteu o caso á apreciação do 
Conselho e este, depois de exame e discussão adota o seguinte: 

-0 Govêrno concederá, a titulo gratuito e precário, o terreno soli-
citado pelo Touring Clube do Brasil e mais um auxilio até trinta con-
•os de réis para as obras necessarias a adaptação de sua séde. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, Belo-Horizonte, 2 de setembro de 1933.-Israel Pinheiro, relator. 

-0 parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. con-
selheiros presentes, sendo votos vencedores os dos srs. Werna Maga-
lhães e Annibal Gontijo. 

-Devolva-se a peça acompanhada do relatório e parecer. ao sr. 
Secretário da Agricultura. 

O Sr. Loreto de Abreu apresenta o seguinte 
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Parecer n. 227 

Pagamento de adicionais a d. Ju,Ueta Ma1ia Rabello 

(PEÇA N . . 241) 

Vistos, relatados e expostos estes autos da peça n. 241 e adotado 
o relatório a fls., como parte integrante: 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, resolve autori -
zar a abertura do crédito especial de 1:006$000, para pagamento dos 
adicionais da lei n. 425, de 1906, a que tem direito a professora do Gru-
po Escolar de Tres Pontas, Julieta Maria Rabello por ter a mesma 
completado 30 anos de serviço público, em 2 de abril do ano passado, 
e terem sido apurados o respectivo tempo, até o fim dêste ano e êsse 
quantum, pela Secretaria das Finanças. 

A abe11llra do crédito se fará dentro das possibilidades do Tesou-
ro do Estado. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, aos 29 de agôsto de 1933.-Loreto Ribeiro de A. breu, relator · 

O parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. con-
selheiros p. esentes, sendo votos vencedores os dos srs. Annibal Gon-
tijo e Werna Magalhães. , 

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

2a. Parte da ordem do dia 

C'"1·ação de duas leprosarias no Estado 

(PEÇA N. 239) 

Passando-se á 2.a parte da ordem do dia, é dada a palavra ao 
sr . Julio Soares, relator da peça n, 239, que sôbre a mesma apresenta 
o seguinte: 

Relatório 

A peça n. 239 tem por objeto a seguinte minuta de decreto crian-
do duas Ieprosarias nêste Estado: 
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Decreto n ... 

Cria duas leprosarias no Estado 

O Presidente do Estado de Minas-Gerais, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo decreto n: 19.398, de 11 de novembro de 1930, 
do Govêrno Provisório da República, considerando que a campanha 
contra a lepra constitue o mais premente problema sanitário do Estado; 
considerando que a sua profilaxia tem como um dos principais meios 
de ação o isolamento do leproso em estabelecimento onde êle possa 
desenvolver suas atividades e receber tratamento adequado; consideran-
do que proteger o leproso é fazer a profilaxia da lepra; consideran-
do que os leprosarios existentes no Estado são insuficientes para aten-
der aos doentes necessitados de internamento imediato-resolve criar 
duas leprosarias, tipo colônia-asilo e colônia-sanátorio, devendo uma ser 
localizada na zona compr~::endida entre a Oéste de Minas e o Triângu-
lo Mineiro e a outra no sul de Minas, com as denominações respecti-
vamente de Colonia «S. Francisco de Assis • e «Colônia Padre Da-
mião•. 

O Secretário de Estado dos Negócios da Educação e Saúde Públi-
ca assim o tenha entendido e faça executar. 

Palácio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori-
zonte, . ... de .... .. . . de 1933. 

Acompanha essa minuta um oficio do exmo. sr. Secretário da Edu-
cação e Saúde Pública, o qual adoto textualmente, como relatório e cuja 
leitura passo a proceder: 

cExrno. sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Mi-
nas-Gerais-Capital. 

Em nome do sr. Presidente do Estado, tenho a honra de passar ás 
mãos de V. Excia., a minuta de um decreto criando mais duas leprosa-
rias em Minas-Gerais. 

O problema da lepra está exigindo dos poderes públicos uma 
grande soma de esforços e, mesmo, de sacrifícios tal o aspecto verda-
deiramente apavorante que o mal assume entre nós. 

Bm 1930, o sr. dr . Raul de Almeida Magalhães, realizou um inque-
rito sôbre a incidência da lepra em Minas, tendo publicado o resultado 
em 1931. RE'ferindo-se êle ao inquerito feito em diversos municípios, 
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inclusive Itauna, nos informa que obtiveram os respetivos chefes de ser~ 
viços informações muito minudentes, com a verificação pesso~ ~e 
quasi todos os casos, alcançando o inquerito o maior grau de perfetçao 
compativel com os trabalhos dessa natureza•. 

No referido censo, o município de Itauna, figura com 75 casos con-
firmados e 5 suspeitos. Pois bem, atualmente já foram dali recolhidos à 
Colônia Santa Isabel, 57 leprosos e há ainda, nece5sitando de interna~ 

mento, cêrca de 200 hanseanos I Os nossos produtos, principalmente 
os de laticínios estão sofrendo uma guerra tremenda, havendo mesmo o 
Serviço Sanitár{o de um Estado visinho interditado gencros pr~venien
tes de determinados municípios míneiros. Necessitamos reumr todos 
os elementos de combate ao mal e nos aparelharmos convenien-
temente. A Colônia Santa Isabel está com a sua lotação quasi completa, 
e para o internamento de maior número de doentes, torna-se necess~
ria a construção de prédios para os serviços complementares. Os pedt~ 
dos para internamento são numerosos, e a Diretoria da Saúde · Pública 
não os póde mais atender. 

E' premente a necessidade de ser iniciada a construção de, pelo me~ 
nos, mais duas leprosarias, que deverão ser colocadas nas zonas de 
maior prevalência da doença. 

Pela defesa dá saude do nosso povo, da nossa produção e do nosso 
bom norr.e, urge uma providência de ordem prática, permitindo ao Go-
vêrno desenvolver, embora modest~mente, o vasto plano de combate ao 
mal de Hansen. No nosso quadro nosológico, a mancha negra da lepra ocu~ 
pa um largo espaço, colocando-nos em sombrio destaque, pela exten-
são do mal e deficiência de nossa aparelhagem para, com êxito, deter a 
sua marcha aniquiladora. 

Valho-me do ensejo, para apresentar a V. Excia. os protestos de 
minha elevada estima e consideração. 

Noraldino Lima-Secretário da Educação e Saúde Pública• . 
Depois do que acabo de ler, nada mais tenho a acrescentar além do 

meu voto. 
Assim relatada, passo a peça ao exmo. sr. conselheiro P. Mata Ma-

chado, 1. o revisor. 
Belo~Horizonte, 31 de agôsto de 1933.-Julio Soares, relator. 
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Parecer 

O Sr . ..Julio Soares-Sr. Presidente, num momento em que todo 
o pais se ocupa ativamente com o problema da lepra não era justo que o 
Estado de Minas Gerais, onde essa molestia tem grandes fócos endêmicos, 
permanecesse indiferente a essa campanha nacional. O muito que aqui já 
se tem feito nêste assunto é ainda um nada em relação ás nossas exigên-
cias sanitárias. E se não acudirmos a essa _situação com energia e pres~ 
teza, não mais conseguiremos dominar o mal que nos ameaça, e cujos 
tentáculos já se infiltram assustadoramente por várias zonas do Es~ 
ta do, 

Se, de um lado, vemos ameaçada a vida de nossos patrícios , de outro, 
como se lê no oficio do exmo. sr. Secretário da Educação, está a reper-
cussão inevitavel e lógica na economia do nosso Estado pela boicotage 
de seus produtos. ( Apoíados). 

Precisamos, pois, sem reserva de sacrifícios, nos empenhar pela vi~ 
talidade de nosso Estado, aparelhando-nos convenientemente com todos 
os recursos de uma profilaxia adequada, capaz de opor~se á propaga~ 
ção e difusão dessa terrível molestia que tanto poderá comprometer o 
nosso futuro e a integridade de nossa raça. (Mu ito bem I) E no mo-
mento atual, dentro das nossas possibilidades só há um meio verdadei-
ramente eficaz de combate á lepra-o isolamento do doente. Mas para 
que êsse isolamento seja eficiente e compativel com os nossos principias 
sociais e econômicos, torna-se necessário e indispensovel que êle se faça 
dentro das colonias regionais idealizadas e planejadas pelos higiênis-
tas leprólogos contempor1neos. 

Nêsses nucleos se organizam serviços disciplinados de atividade 
real no ponto de vista terapeutico e profilático. 

A ilusão de uma vida livre, o trabalho agrícola, o respeito aos nos~ 
sos hábitos sentimentais e afetivos dão, ali, aos doentes, uma vida mais 
suave e sem os horrores do sequestro violento e contraproducente dos 
leprosários antigos. 

A Colônia Santa-Isabel, inaugurada recentemente, nos arredores des-
ta Capital, foi construída com essa orientação moderna e os serviços 
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que ela já nos vai prestando é de gr.ande relevância e dispensa qual~ 
quer comentário. 

O decreto submetido hoje á apreciação dêste Egregio Conselho, 
c1-ia mais duas leprosárias dêsse tipo, em dois ~pontos do Estado, aos 
quais dão acesso facil várias zonas altamente contaminadas pelo mal 
de Hansen. 

O meu voto é, pois, favoravel e de louvor a es .:;a nobre iniciativa do 
exmo. sr. Presidente do E~tado. 

(Mu-ito bern! Multo bern !) 
-Sem debate é aprovado o parecer, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho aprova, com louvor, a minuta de de-creto criando duas 
leprosar.ias no Estado, e que iaz objeto da peça n. 239. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer ·final. 

Pagamento -de adlcromals a d. Aicina Maria Cot:~tinho 

(PEÇA N. 240) 

Achando~se ausente o sr. Annibal Gontijo, relator da peça n. 240, 
fica adiada a discussão da mesma. 

Ordem do dia 
Estando esgotada a matéria,· o sr. Presidente, designa para a pró~ 

xima sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão das 
peças que, relatadas e revistas, forem presentes á Secretaria, com a ne~ 
cessária antecedência. 

-Levanta-se a sessão, 

Sessão especial em h0menagem 
presi-dente Ofegaria Dias Maciel, 

de 1933 

PRESIDENTE: ~ Sr. Noronha Guarany. 

SECRET ARIO:-Sr. Socrates AI vim. 

tOSi 

a' memo'ria do sr. 
aos 5 de setembro 

SUt\1-NIU0:-0 falecimento do presidente Olegario MacieL-Comunicação oficia} 
e homenagens propostas pelo sr. Noronha Guarany. --0 necrologia feito 
pelo sr. P. Matta Machado. - O adeus e a saudade do sr. Annibal 
Gontijo.-A gratidao que o pais deve aos serviços relevantes do pre~ 
sidente Olegario, salientada pelo sr. Lorêto de Abreu.-A declaraçao 
dos srs. Israel Pinheiro, Julio Soares e Socrates Alvim, de que s~ as-
sociam ás homenagens do Conselho.-Encerramento da sessao.-Leitu~ 
ra e aprovação da ata. 

-A's 15 horas, comparecem os sr. Noronha Guarany, Socrates AI~ 
vim, Israel Pinheiro, Julio Soares, Annibal Gontijo, P. Matta Macha~ 

do e Lorêto de Abreu, faltando, por motivo justificado o sr. Werna Ma~ 
galhães. 

-Abre-se a sessão. 

O falecimento do sr. Presidente Olegario Maciel 

O Sr. .Noronha Onar.an,- : Srs. Conselheiros. 
Convoquei~os para esta sessão extraordinária, afim de cumprir o 

doloroso dever de comunicar~lhes, officialmente, o falecimento do gran~ 
de presidente, exmo. sr. Olegario Maciel, ocorrido hoje, ás 8,55 horas 
da manhã. 

Amigo particular do eminente mineiro, cujas virtudes cívicas o 
tornaram um dos maiores homens da Republica (apoiados ge~ 

rais); seu Secretário de Estado, logo após a triunfo revolucio~ 

nario de 1930, privando de perto com o grande morto, tornei-me admi~ 
rador das suas peregrinas qualidades de espírito e de coração. 

Levando ao conhecimento dos srs. conselheiros êsse fato que enche 
de luto o nosso glorioso Estado e o Brasil (apoiados gerais), faço-o 
com a mais profunda magua, pedindo a Deus paz para a sua bondosa alma, 
tão gran- de e· tão i.usta I 
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Proponho que o Conselho tome luto por 7 dias, suspendendo os 
seus trabalhos durante êsse tempo, mandando depositar no feretro do 
presidente Olegario uma grinalda, e ainda que todos os sr. Conselheiros 
compareçam incorporados a Palacio, afim de apresentar condolencias á 
família enlutada e aos membros do Govêrno. 

(Muito bem ! muito bem !) 
- A proposta é unanimemente aprovada, sendo, em seguida, dada 

a palavra ao Sr. P. Matta Machado para fazer o necrológio do ilustre 
morto. 

O Sr. P. Matta Machado:- Sr. Presidente 
Foi um grande brasileiro o modesto varão, austero ejusto, que fe~ 

chou os olhos á luz da vida, com surpresa e profunda magua para todos 
nós. 

(Ap oiados gerais). 
Ingressando na política, apenas saído da Escola Politécnica, o 

moço Olegario seguiu, invariavelmente, pela estrada real que traçada 
pêlos seus nobres sentimentos e iluminada pelo sol amigo da sua con~ 
ciencia impoluta, deveria trazer~ lhe, no fim da jornada, ao cume eleva~ 
dissimo em que o colocou a consagração popular. 

Possuidor, no mais alto grau, dos atributos que honram e dignificam 
a gente mineira ; leal, bondoso e justiceiro, Olegario Maciel pc ssou pela 
vida calmamente, sem maguar, sem ofender, sem disputar primazias e 
vantagens aos seus semelhantes. (Muito bem I) 

Como politico, foram suas virtudes dominantes a desambição das 
posições de mando e o sentimento intimo; de que os cargos públicos não 
foram criados para beneficio dos seus ocupantes, mas exclusivamente 
para o serviço da coletividade. Daí, a sua tranquila e superior toleran~ 
cia e a serenidade que sempre guardou, ainda nas crises mais agitadas 
da nossa vida social. 

No momento incerto em que vivemos, sua perda é sensibilíssima, 
porque na alta magistatura do Estado, a sua formação moral, o seu 
ulto ao dever, o seu patriotismo e a sua lealdade de politico, sem odios 

e sem paixões, eram o penhor da ordem, da paz e da segurança públi~ 
ca. (Apoiados ge'rais. Muíto bem!) 

Participando, Sr. Presidente, de todas as manifestações de profun~ 
do pesar que êste Egregio Conselho prestar ao grande morto, tombado 
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da alta imi · bondosa de:~nCia- que tanto so~be honrar e dignificar, rendo-lhe, pela 
de todos n. gnaçao de. V. Excia., esta singela homenagem, em nome 

. os. Desataviada, pela surpresa que nos emociona e ela ur 
gencia do · expediente reflete toda · P ~ o J·uizo d . ' - , VIa, a pureza de um sentimento e o 

e uma conv1cçao. 
(Muito bem 1 Mui to bem!) 

O Sr. Aunlbal Gontljo d · diz I ' e pe e profundamente comovido 
pa avras repassadas de dôr ped' d ' f . ' 111 0 que nos •Anais • do Conselho 

Iqu:m registrados o seu adeus e a sua saudade ao ~rrande e 
presidente Olegario Maciel, querido 

O Sr. Loreto de Abreu-Sr. Presidente. 

. O Estado de Minas continuará feliz se o Ditador, neste momento 
~elmdroso, nos mandar, como se espera, um interventor que consi a 
:ualar ~ ~rande morto, presidente Olegario Maciel-na grande so g 
Se_ b:nefi~I~S que nós mineiros, especialmente, Jhe ficamos deven:a 

aot enefiCIOS decorrentes de sua administração serena tolerante ho~ 
nes a e fecunda sob varias aspetos. Ao Brastl os seus, . ' vantes - t . serviços rele-

, _sao recen es e mesqueciveis. (Apoiados gerais). 
E JUsto que a_ sua memoria seja venerada dentro e fóra do Estado 

como um dos mmores vultos nacionais. , 
(llfuito bem 1 M uito bem!) 

Os Srs. Israel Pinheiro, Julio Soares e Socrates AI-
vim declaram acompanhar com o mesmo sentimento de pesar as ho-
menagens do Conselho á memoria do inesquecível estadista o . 

. Sr. Presidente, fazendo ver estar preenchido 
fm convocada a presente sessão declara a o fim para que . ' mesma encerrada e deter-
ml~a ~ue se proceda imediatamente á redação da ata, que é logo de· 
pois hda pelo sr. Secretário e aprovada pela Casa. 
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149a sessão ordina'ria aos 12 de setembro de 1933 

PRESIDENTE_ Sr. Noronha Guarany. 

SECRETA'RIO- Sr. Socrates Alvim. 
. d con ratulações.-Comunicaçao.-Voto 

S U !UJ\HlO: - Ata.-Expedtente.- Voto : gento .de adicionais á professora Al-
do pesar. -Segunda parte.- agam - d Annibal Gontijo.-
cina Maria Coutinho.-Relatório e ~arecer fo ss~; Thomaz Aquino Pe-

p nto de adicionais ao pro es Conclusão.- agame s Alvim -Conclusão.- Paga-
reira. -Relatório e parecer do sr. So~rat~ tos J~rdão e Garibaldino 
mento de adicionais aos srs .. Joao os : Socrates Alvim.-Con-
Machado Sant'Anna.- Relatóno e parecer o sr. 
clusão. -Ordem do dia. 

A, hora regimental, comparecem os srs. Noronha Guarany, ~ochr~tes 
tr 1 el Pm euo Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gon ]O, sra ' 

Werna Magalhães e P. Matta Machado. 
- Abre-se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 

Pelo sr. Secretário é feita a l~itura do seguinte expediente: 

Oficio 

t de adicionais a João Ildefonso do Nascim ento Pagamen o 

PEÇA N. 252 

Saude Pública.-N. 403.-Belo-Hori:wnte, Secretária da Educação e 
4 de Setembro de 1933. _ . 

S t. . Em nome do Sr Secretário da Educaçao e Saude 
Sr. ecre ano.- . . de adicionais da lei n. 425, de 

Pública envio a V. Excta. o processo . . 
1906 ;dicionais a que tem direito o professor João lldefon~~ ~od N ascCI-

• . . · t d v·sta Alegre mumc1p10 e a-mento titular da escola distntal, mis a, e I ' 

taguazes. 
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Reitero os meus protestos de estima e consideração.-Raymundo 
F. de P. Alves, Diretor da Secretária. 

Ao Exm.0 Sr. Secretário do Conselho Consultivo: 

Requerimento a que se refere o oficio supra 

Êxm.0 Sr: Dr. Secretario da Educação e Saúde Publica.-Capitai. 
João Udefonso do Nascimento, professor efetivo da escola distrital; 

mista, de Vista Alegre, município de Cataguazes, apresentando as con-
tagens de tempo anexas, pelas quais se verifica que conta 34 anos, 8 
mêses e 6 dias, de exercício líquido, de 2 de outubro de 1894 a 31 de 
niarço de 1.933, vem pedir a V. Excia. se digne de orderiar o pagamento 
dos adicionais a que se julga com direito, nos termos da lei n. 425,-P. D. 

Belo-Horizonte, 15 de Agôsto de 1933.-P. P. J osé Amarante 
Junior. 

-O processo passa à constituir a peça n. 252, distribui da aos se-
nhores: Noronha Guarany, Wema Magalhães e Anníbal Gontijo, respe .. 
ctivamente, relator, 1.0 e 2. 0 <~'evisores. 

Oficio 

Prefeitura Municipal de Contagem.-Aos 28 de Agôsto de 1933. 

Exm.0 Sr. Dr. Secretário do Conselho Consultivo de Minas• Gerais. 
-Saudações. -Com o presente, venho acusar o recebimento dos cAnais• 
desse digno Conselho, referente aos mêses de fevereiro e março do cor-
rente ano. Agradecendo-vos a gentileza de tão proveitosa remessa, rei-
tero os meus protestos de elevada consideração e estima . -Dr. José 
da &cka Cunha, Prefeito. 

-Inteirado. 

Telegramas 

Exm.0 Sr. Presidente e mais membros do Conselho Consultivo de Mi-
nas-Gerais.-Bele-Horizonte.-0 Conselho Consultivo do Estado de Santa 
Catarina, profundamente sentido passamento do venerando Presidente Ole-
gario Maciel, apresenta expressão seu imenso pesar essa irreparavel per-
da que acaba sofrer glorioso Estado de Minas-Gerais. 

J 
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Comunica que suspendeu hoje sessão em homenagem ao ilustre 
morto. -Saudações.-Lauro Marques Linhares, Presidente; Armando Fer-
raz, Secretário; João Alcantara Cunha, Zizenando Teixeira, Frederico Car-
doso Menezes e Altamiro Lobo Guimarães. 

Manga, 6- O Conselho Consultivo e Prefeitura dêste Município, 
tendo conhecimento do doloroso passamento do Presidente Olegario Ma-
ciel, reuniu-se em sessão extraordinaria, lançando em ata um voto de 
pesar e deliberando pedir a V. Excia. representá-los nas homenagens a 
serem prestadas ao ilustre mineiro.-Saudações.-Domiciano Pastor Fi-
lho, Presidente; João Pereira da Costa, José Faria de Oliveira, José Be-
lém de Souza, Augusto Eufrazio da Silva, José Vieira Fernandes. 

Petropolis, 6- Levo ao conhecimento de V. Excia, que o Conselho 
Consultivo de Petropolis resolveu fazer consignar em ata um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento do ilustre varão Dr. Olegario Maciel e suspen-
der a: sessão em sinal de luto.-Saudações.-Hildebrando de Mello Pereira 
Castro, Presidente. 

Florianopolis, 6- O.Conselho Consultivo do Estado de Santa Cata-
rina, profundamente sentido pelo passamento do venerando Presidente 
Olegario Maciel, apresenta a expressão de seu imenso pesar por essa 
irreparavel perda que acaba de sofrer o glorioso Estado de Minas-Gerais. 
Comunica que suspendeu, hoje, a sessão em homenagem ao ilustre 
morto.-Saudaçõe~.-Lauro Marques Linhares, Presidente; Armando Fer-
raz, Secretario; João Alcantara da Cunha, Sizenando Teixeira, Frederi-
co Cardoso de Menezes, Altamiro Lobo Guimarães. 

Bom Despacho. 6, -Comunico a V. Excia que o Conselho Consul-
tivo dêsse município, em sessão extraordinaria hoje realizada, lançou na 
ata um voto de profundo pesar pelo passamento do venerando Presi-
dente Olegario Maciel, suspendendo em seguida a sessão como home-
nagem á memoria do ilustre filho desta cidade. -Saudações. Flavio 
Cançado Filho, Prefeito. 

Radiogramas 

Bom Despacho, 6- Sr. Presidente do Conselho Consultivo do 
Estado. 

Comunico V. Excia Conselho Consultivo Municipal em sessão ex· 
traordinária hoje realizada lançou na ata um voto de pesar pelo pas-
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sarnento venerando Presidente Olegario Maciel, suspendendo em se-
guida sessão como homenagem memória do ilustre filho desta cidade. 
Saudações, Flavio Cançado Filho, Prefeito. 

Inteirado: agradeça-se. 
O Sr. Julio Soares: -procede á leitura do seguinte radiogra-

ma que recebeu: 

cTeóiilo-Otoni, 7 - Conforme deliberações da reunião deste Con-
selho realizada ontem, delegamos a v. excia. poderes para nos repre-
sentar em todas as homenagens a serem prestadas ao nosso venerando 
presidente e manifestar ao Conselho Consultivo do Estado nosso pesar 
pela perda que o Brasil acaba de sofrer com o desaparecimento do 
il~stre varão que morreu em plena juventude de espírito a par da sere-
mdade que o caracterizou a frente dos destinos de Minas-Gerais. Sau-
dações. - L ow·enço Ottoni Porto, Alvaro Prates, [Joaquim Ribeíro, 
membros do Conselho Consultivo ... 

O SR. PRESIDENTE - declara que será incluído em ata o radio-
grama que acaba de ser lido pelo sr. Conselheiro. 

Voto de congratulações 

O Sr. P. Matta Machado -Tendo sido nomeado pelo sr. dr. 
Getulio Vargas, interventor interino do Estado o sr. dr, Gustavo Capa-
nema e por este o sr. dr. Alvaro Baptista de Oliveira para Secretario 
do Int~rior, requeiro 1ue se consigne na ata da sessão de hoje um 
voto de congratulações com aqueles ilustres mineiros, dando-se-lhes 
conhecimento déle. 

(Muito bem I Mui to bem!) 
- O requerimento é aprovtado unanimemente. 

Comunicação 

O Sr. Noronha Guaraay- comunica haver procurado 0 sr. 
lntêrventor Interino a quem entregou o pedido de renuncia de todos 
os sts. oonselheíros pard ser encaminhado ao chefe do Govêrno Pro-
Visorio, de acôrdo com o art. 4°. do decreto 20.348, de 29 de agôsto 
de 1931, de sorte a facilitar a nova organição administrativa do Es-
tado. 
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Sua E:xcelerrcia, porem, respon-de\1 que não se justificava, no momen-
to, essa renuncia, eni vistà dó caráter interino do cargo qtl~ ocupa, e 
!azlà mesrrió urrt apélo aos srs. Cortselheirds par_a que contmaassem a 
prestàr os seus serv:lços até _que houvesse solução definitiva de caso 
tiu provimento -da inrterverttoriá. 

...-. O Conselho fica Inteirado, 

Vóto de pesar 

o Sr. Noronha Ouaraay- Tendo falecido nesta Capital d 
senador Olympio Mourão, político que prestou boos serviços ao Es• 
tado . . . 

O SR. P. MA TI A MACHADO - Apoiado. 
o SR. NORONHA GUARA!NY.- .. . e que ocupou elevado_ cargo 

de Secretário da mesa do Senado, consulto aos srs. conselheiros se 
estoo de acôrdo em que seja consignado na ata um vot~ d~ pesar ~~r 
esse infausto acontecimento, fazendo-se a devida oomumcaçao á famtha 
enlutada. 

(Muito bem I M~ ~em, , 

- A proposta é aprovada unanimemente. 

Segunda parte da ordem do dia 

Pagamento de adicionais á professora AZcina Maria Coutinho 

PEÇA ,N. 240 

Passando-se á segunda parte da ordem dto dia, é dada a palavra 
ao sr. Annibal Gontijo, que apresenta sôbre a peça n. 240 o segu"nte 

R-elato rio 

o sr. Secretá.rie da Educaçãe e Saúde Ptibtica. em OOdo <ie 9 deste 
consulta o Conselho Consultivo de Minas-Gerais sôl:tre a possibilidade 
de ser aberto o necessário crédito na importância de l •21 7$600 .para pa-
gamento <de adicionais a que tem direito, nos termas d~ lei n. _425, ele 
1906, a professOTa do grupo «Brasil» de Uberaba, d. Aicma Mana -cou-
tinho. 
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Acompanham o referido oficio os documentos necessanos ao pro-
nunciamento do Conselho, como sejam: certidão de cWltagem de tem-
po pela Secretaria das Finanças, e o quadro da divida apurada pela 
6. a secção da Secretaria da Educação. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Noronha Ouéll'any . 

Sala das Sessões, 25 de agôsto de 1933.-Annibal Oontijo, relator. 

Parecer 

Q Sr . .&ualbal 6oatljo- Sr. Presidente, o pedido da profes-
sora Alcina Maria Coutinho se acha devidamente justificado pelos do-
cumentos que acompanham o proc~sso, verificando-se pela certidão de 
contagem de tempo apresentada que a peticionaria conta mais de 30 
anos de exercício. Nessas condições so.u de parecer que seja deferido 
o seu pedido. 

(Muito bemt Mui/o bem !) 

-Sem debate é o parecer aprovado, adotando-se a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o crédito especial .. 
1:217$600, para pagamento de adicionais da lei n . 425, de 1906, á d. 
Alcina Maria Coutinho, professora do grupo escolar «Brasil • , de Ube-
raba, dentro das possibilidades do Tesouro. 

-Volta o processo ao relator para a redação final. 

P agam ento de adicionais ao professor Thomaz Aquino Pereira 

(PEÇA N. 243) 

Sõbre a peça n. 243, apresenta o sr. Socrates Alvim o seguinte 

Relato rio 

O sr. Secretário da Educação, em oficio n. 353, de 4 do corrente 
mês, constante desta peça, remete ao Conselho Consultivo o processo 
em que o professor sr. Thomaz Aquino Pereira, da escola urbana anexa 
ao 4.

0 
Batalhão de Engenharia, em Itajubá, pede sejam-lbe concedidos 
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os adicionais de 10° f 0 da lei n. 425. de 1906, a que se julga com di-
reito, visto contar mais de 30 anos de serviços publicas prestados ao 
Estado. 

Solicita o titular da Educação o pronunciamento do Conselho sôbre 
a possibilidade da abertura do necessário crédito especial, na importan-
cia de 1:642$400, relativa ao período de 15 de maio de 1929, ao fim do 
corrente ano. 

O processo acha-se instruido com a certidão de fls. 3 - verso e 
calculo de contagem de tempo, fls. 4. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Annibal Gontijo, 
1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 27 de agôsto de 1933.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 

O Sr. Soerates AlviDI:-Como se viu da leitura do relatório, 
o processo está devidamente instruido com a certidão de contagem de 
tempo, por onde se verifica que o funcionaria interessado conta mais 
de 30 anos de serviços públicos prestados ao Estado. 

Nestas condições, sendo absolutamente legal sua pretensão, sou de 
parecer que o Conselho aquiesça á abertura do crédito solicitado. 

E' este o meu voto. 
(Muito beml) 

Sem debate, é aprovado o parecer do relator, adotando o Conse-
lho esta 

Conclusão 

O Conselho aquiesce em que seja aberto o credito especial de . . 
1:642$400 para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, ao pro-
fessor Thomaz de Aquino Pereira, dentro das possibilidades do Te-
souro. 

Volta o processo ao relator para a redação final. 
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Pagamento de adicionais aos srs. João dos Santos Jor-
dão e Garibaldino Machado Sant'Ana 

(PEÇA N. 246) 

Sobre a peça n. 246, da qual é tambem relator o sr. Socrates AI-
vim, apresenta s. exc . o seguinte 

Refatorlo 

O sr. Secretário das Finanças, pelo oficio n. 189, de 26 do corren-
te, constante da fl. 1, desta peça, solicita o pronunciamento do Conse-
lho Consultivo sôbre o pedido de pagamento de adicinnais de 10°} 0 , da 
lei 425, de 1906, feito pelos srs. João dos Santos Jordão e Garibaldi-
no Machado Sant' Ana, que se julgam com direito aos mesmos adicio-
nais, em virtude de contarem ambos mais de 30 anos de serviços pú-
blicos prestados ao Estado. Informa, ao mesmo tempo, o sr. Secre-
tário das Finanças a pssi bilidade da abertura do respectivo crédito 
especial, por se tratar de pequenas importâncias. O processo acha-se 
instruido com as certidões de fls. 4-verso, 1 O-verso e 11, relativas 
a contagem de tempo de serviço dos peticionários. 

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

Belo-Horizonte, 27 de agAsto de 1933.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 

O Sr. Soerates Alvim:-0 pedido de abertura de crédito está 
nstruido com as necessárias certidões comprobatorias do tempo de ser-

fviço que contam os aludidos funcionários, tempo esse superior a 30 anos 
em relação a cada um deles. 

Nestas condições, achando-se preenchidas as formalidades exigidas 
pela lei n. 425, de 1906, sou de parecer que o Conselho aquiesça á aber-
tura do crédito em questão. 

(Muito bem!) 

Não havendo quem tome a palavra, é o parecer aprovado, sendq 
adotada a seguinte 
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Conclusão 

O Conselho está de acôrdo em que seja aberto crédito especial 
para pagamento de adicionais da lei n . 425, de 1906, aos funcionarias 
João dos Santos Jordão e Garibaldino Machado Santa'·Ana. 

ma 

-Volta o processo ao relator para a redação final. 

Ordem do dla 

Estando esgotada a matéria, o sr. Presidente designa para a proxi· 
sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão das 

peças que, relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria com a ne· 
ct:&sária antecedência. 

Levanta-se a sessão. 

150.a sessão ordlnarla, aos 17 de setembro de 1933 

PRESIDENTE:-Sr. Noronha Guarany. 

SECRETÁRIO:-Sr. Socrates Alvim. 

SU:\JAlUO :-Ata-Expediente-Comunicação-Apresentaçao de pareceres fina.is 
-Segunda parte-Perpetuamento de sepultura-Parecer do sr. P. Mat-
ta Machado-Discussao-Conclusão- Crédito para pagamento a Theo-
dor Wille & Cia. - Relatório - Explicaçao e parecer do sr . Noronha 
Guarany-Discussão-Conclusao--.Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os senhores Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Werna Magálhães e P. 
Matta Machado 

Abre·se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 
O Sr. Seeretárlo apresenta o seguinte expediente: 
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Oficlo 

Minuta de eMtrato a ser celebrado com a E. F. Vi toria a Mi· 
nas para extração de madeiras 

(PEÇA N. 253) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas·Gerais, Belo-Horizon· 
te, em 14 de setembro de 1933.-1.013. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais.-A Estrada de Ferro Vitoria a Minas apresentou a esta Secre-
taria, por intermedio de um seu representante, um memorial em que 
procura demonstrar a necessidade que tem de utilizar-se, para seu tra-
fego e sua linha, de lenha e dormentes extraídos de terras devolutas. 

Para examinar o assúnto designei uma comissão que, depois de 
estudar detidamente a situação da Estrada e verificar os beneficios tra-
zido.:> por esta á vasta região do Rio-Dôce, foi de parecer que se con· 
ceda a necessaria autorização nas bases constantes da cópia junta. 

Entretanto, para que esta Secretaria possa celebrar o contrato com 
a Estrada em questão torna-se necessário que êsse Conselho conceda a 
autorização de que trata a letra d, do art. 10, do Dec. 20.348, de 29 de 
agôsto de 1931 , pelo que, peço a V. Excia. as necessárias providências 
a respeito. 

Para completo estudo da questão, junto remeto a V. Excia. o pro· 
cesso respectivo. 

Renovo a V. Excia. os meus protestos de elevada consideração e 
.estima.-Carlos Lus, Secretário da Agricultura. 

Bases para um contrato a ser celebrado en-
tre o Estado de Minas·Gerais e a Companhia Es· 
trada de Ferro Vitoria a Minas para a extração 
de madeira para lenha e dormentes de que ne-
cessita aquela via ferrea: 

C'lausula primeira - O Estado de Minas permitirá a extração de 
madeira para lenha e dormentes, destinados ás linhas do trecho espi· 
rito-santense da Vitoria a Minas, em terrenos devolutas, em locais pré· 
viamente determinados pelo Chefe do Distrito de Terras de Aimorés 

' que terá sempre em vista, nessa determinação, as necessidades e con· 
dições de saneamento da região; 
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Clausula segunda - Não poderão ser abatidas madeira~ nobr~s 
de qualidade de exportação, principalmente jacarandá-rosa, Jac~rad~
cabiúna, jacarandá-tan, peroba ou ipé-peroba, cedro, vinhatico e Jeqm-
tibá; 

Clausula terceira - A quantidade de lenha não poderá .ex~eder á 
que fôr necessária ao consumo exclusivo da Estrada, até o lumte má-
ximo mensal de 6.000 metros cubicos; 

Clausula quarta _ Dos extratores de lenha e -dormentes, dos quais 
a Estrada os adquirirá, por intermedio de prepostos devidamente re-
gistrados no Distrito de Terras, cobrará o Estado uma taxa de extra-
ção, fixada em $500 por metro cubico de lenha e $200 por dormente, 
a qual será descontada pela Vitoria a Minas, no ato do pagamento dos 
fornecimentos, e creditada ao Estado de Minas; 

Clausula quinta _ A madeira extraída das matas devol.utas será 
empregada exclusivamente no trafego e na ~onservação .~a lmha, per: 
manente da Vitoria a Minas, que não podera dela se uhhsar para re 
vendê--la a terceiros. 

Inspetoria de Concessões e Fiscalização de Contratos da Secretaria 
da Agricultura do Estado de Minas-Gerais, de setembro de 1933. 

_ 0 processo passa a constituir a peça n. 253, distribuída .ao~ 
srs. Werna Magalhães, Socrates Alvim e Noronha Guarany, respectiva 
mente, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Requerimento 

Do sr. Aniceto Alcino de Medeiros, professor da escola anexa ao 4. 0 

G. A. de Montanha, com séde em Juiz de Fóra, enviando alguns docu-
mentos e pedindo sejam os mesmos juntos á peça n · 277 · 

- Com,J requer. 

Comunicação 

S a tes Alvlm comunica que o sr. conselheiro Israel O Sr. oer _ 
Pinheiro, por motivo justo, não poude comparecer á presente sessao. 

- Inteirado. 
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Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. Julio Soares apresenta o seguinte 

Parecer n. 228 

Criação de duas leprosarias no Estado 

(PEÇA N. 239) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, pelas razões 
constantes das notas taquigraficas que acompanham êste parecer, apro-
va, por unanimidade de votos, a minuta de decreto que constitue a peça 
n. 239, criando mais duas leprosarias nêste Estado. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, Belo-Horizonte, 10 de 
setembro de 1933.-Julio Soares, relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório, parecer e notas 
taquigraficas ao sr. Secretário da Educação e Saúde Pública . 

O Sr. A.nnibal Oontljo envia á Mesa o seguinte 

Parecer n. 229 

Pagamento de adicionais a d. Alcina Maria Coutinho 

(PEÇA N. 240) 

Ao Conselho Consultivo do Estado foi presente um oficio do sr. Se-
cretário da Educação e Saúde Pública, enviando um processo que cons-
titue a peça n. 240, relativamente ao pagamento de adicionais da lei 
n. 425, de 1906, solicitado por d. Alcina Maria Coutinho, professora do 
grupo escolar «Brasil •, de Uberaba. 

Examinando devidamente o assúnto e reconhecendo o direito da 
peticionária, resolveu o Conselho aquiescer na abertura do crédito ne-
cessário ao referido pagamento, desde que-conforme preceitua o Co-
digo de Contabilidade do Estado - ouvida a Secretaria das f ;nanças, 
esta declare dispôr o Tesouro dos recursos necessários para fazer face 
á despesa. 
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Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Est&do de Minas~Ge· 
rais, 16 de setembro de 1933.-Annibal Gontijo, relator. 

. ·d ass'tnado por todos os srs · O parecer e aprovado e, em segui a, 
conselheiros presentes. 

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

O Sr. Soerates Alvim- oferece o seguinte 

Parecer n. 230 

Pagame1tto de adicionai s a Thomaz de Aqui no Pereira 

(PEÇA N. 243.) 

o Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, depois d~ con· 
venientemente relatado, revisto e descutido o processo que c~nsb~e a 
peça n 243, em que 0 professor Thomaz de Aquino . Pereua, titular 
da escola urbana anexa no 4°. Batalhão de Engenharia, aquartelad~ 
em Itajubá, pede sejam-lhes concedidos os adicionais de 10°/ o da l~t 
425, de 1907, a que se julga com direito, em virtude ~e contar m~Is 
de 20 anos de serviço público prestado ao Estado, cons1deran~o. achar· 
se comprovado com certidão junta ao mesmo processo o dJ.re~to do 
Peticionaria delibera dar a sua aquiecencia á abertura do credJto es· 

' d • d com a 'al d 1·642$400 necessário ao dito pagamento, e acor o pecJ e . . . d t d 
solicitação do sr. Secretario da Educação e Saude Pubhca, en ro as 
possibilidades do Thesouro estadual. 

Sala das sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas·Ge· 
rais, 14 de setembro de 1933.- Socrates Alvim, relator. 

0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todas os srs. 
conselheiros presentes. 

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

o Sr. Soerates Alvlm- oferece ainda o seguinte 
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Parecer n. 231 

Pagamento de adicionafs aos ars. João J ordâo e 
Garibaldino Sant'Anna 

(PEÇA N. 246) 
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O Conselho Consultivo do Estado de Minas;;Gerais, depois de &xá• 
minado, discutido e votado o processo que constitue a peça o 246 
em qne os srs. João dos Santos Jordão, funcionaria da Imprensa Ofi ... 
cial, e Garibaldino Machado Sanf Anna, funcionaria da Secretaria das 
Finanças, pedem concessão de adicionais de 10°/0 , da lei n. 425, de 1906, 
a que se julgam com direito, visto contarem mais de 30 anos de servi. 
ços publicas prestados ao Estado, e considerando achar-se comprova· 
do o direito dos peticionarias por certidões juntas ao referido processo,-
delibera aquiescer á [ bertura do credito especial de t :446$400. a tal 
fim destinado, de acOrdo com a solicitação ao mesmo Conselho diri-
gida pelo Secretário das Finanças, solicitação constante do processo 
em apreço. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em 14 de setembro de 1933.- Socrates Àlvim, relator. 

O precesso é aprovado e, em seguida assinado por todos os srs . 
conselheiros presentes. 

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

Segunda parte da Ordem do cüa 

Perpetuamente de sepultura 

{PEÇA N. 236) 

CONTINUAÇÃO DE DISCUSSÃO 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, é anunciada a con~ 
tinl!ação da discussão da peça n. 236, sendo dada a palaVI'a ao relator, 
sr. conselheiro P. Matta Machado, afim de sobre a mesma emitir o seu 
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Parecer 

O Sr. P. Matta M-achado-Respondendo a solicitação deste 
Egregio Conselho para emitir sua .opinião sobre o requerimento em que 
a viuva do sr. Alipio Ferreira de Mello pede perpetuidade da sepultura 
do seu finado marido, no cemiterio desta Capital, o sr. dr, Prefeito in-
formou que tais concessões gratuitas eram feitas em leis do antigo Con-
selho Deliberativo, com a sanção do Prefeito; e remeteu uma lista com 
a relação das perpetuidades concedidas. 

Vemos assim, que a este Conselho, orgão exclusivamente consulti-
vo, falta competência para deliberar sobre a materia; opino, pois, para 
que o requerimento seja reenviado ao sr. Prefeito, com a declaração 
de que u Egregio Conselho julga o pedido merecedor do seu alto 
aprêço. 

(Muito bem! M uito bem!) 

-Em discussão o parecer. 
O Sr. Werna· Magalbães:-Estou de acôrdo co::1 o parecer 

do nobre relator. 
Entretanto, proporia uma peqúena modificação, no se:1tido do Con-

selho não se opôr a que o Prefeito deferisse o requerimento da peticio-
naria. 

O SR. ANNIBAL GONTUO:-Se os conselheiros municipais tinham, 
por lei, direito á perpetuidade gratuita de sepultura, estamos aparelha-
dos para resol\'er desde já o caso, sem ser necessário submetê-lo de 
novo ao critério do Prefeito. 

O SR. WERNA MAGALHÃES: Não se trata de uma lei de cara-
ter geral. 

Para cada caso de perpetuidade gratuita de sepultura, o antigo 
Conselho Deliberativo votava uma lei especial. 

O SR. NORONHA GUARANY:-E' verdade. 
O SR. P. MATTA MACHADO;-Atualmente, só o Prefeito com a 

sua autoridade ditatorial, pode resolver o caso. 
Ele em parte tem essa autoridade, por delegação indireta do di-

tador. 
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a- 0 SR. N?RON~A GUARANY:-0 nobre relator acha que somos 
oroa? consultivo e nao legislativo. Por isso, embora julgando justa a 
medida, pensa que não podemos resolvê-la. 

~ SR. P. MATTA MACHADO:-Esse é o conceito juridico da 
questao. 

. O S~ · LO RETO DE ABREU:-Os membros do antigo Conselho 
Deliberativo não prestavam gratuitamente seus seTVl.ÇO" ., ao município? 

O SR. NORONHA GUARANY:- Prestavam. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Nada mais razoavel portanto, que 
a concessão desse pequeno beneficio ás suas familias. ' 

O SR. NORONHA GUARANY:-Não há duvida. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Achamos justo a medida e não nos 

opomos J. mesma. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-- Perfeitamente. Entretanto, é da 
competência do Prefeito resolver sôbre 0 caso. 

. O SR. ANNIBAL GONTIJO: -Se é assim, não teria sido necessá-
riO que s. exc. nos enviasse o processo. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Não podemos legislar a respeito. 
Este é . o po~to de vista do relator. Entretanto, concordamos em 

que o Prefeito defira o pedido, não só porque este é justo como tam-
bem porque já existem precedentes. ' 

O SR. LORETO DE ABREU.·-Todos ach amos que o caso deve 
ser resolvido favoravelmente. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Perfeitamente. 

. . O SR. NORONHA GUARANY:-De modo que, de acôrdo com a 
Ideta vencedora, creio poder anunciar a seguinte 

Conclusão 

. O Conse~o é de parecer que seja favoravelmente resolvido 0 pe-
dido d~ d. Urst~a de Andrade Mello, á vista dos precedentes a que se re-
fere a mformaçao prestada pelo -sr. Prefeito sobre a peça n. 236. 

-Submetida a votos a conclusão, é aprovada, voltando 0 processo 
ao relator para a redação do parecer final. 

; 
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Acordo com Theodor Wille & Cla. 

PEÇA N. 247 

. - 247 sendo dada a pala\rrà Finahrterite entra em discussao a peça n. : . . irtte 
N. h 0. uarany que procede á leitura do segu áo re1ator, sr, oron a ' 

Relatorio 

0 sr. Secretário das Finànças, em ofici~ ~~226dad~ir~~;;:n~~ ~~~t:~ 190 remete a este Conselho o processo n. . , f'a Theo~ 
' A d er celebrado com a um 

b·l'dade de que é objeto um acor o a s 
1 1 • 1 't com o Estado. dor Wille & Comp. , parte vencedora em um pelo . 

rocesso a que alu~.\e o sr. Secretário das Finanças, consiste em 
o. ~ ado Geral do Estado em que resalta as vanta· 

um oficio do sr. Adv~g uela firma oficio êsse que vem acompa· 
gens do acôrdo nego~~ad~ ~~~~~ pelo dr. Saboia de Medeiros, advogado 
nhado de outro que e 1

. se detalha a composição entre o 
do Estado, no Rio de Janeuo, em que 
Estado e a referida firma. - d D' t ··a 

· 'f açoes a ue or Para tal acôrdo é necessária, segundo as m orm 
' ' d't de 60·715$100 (sessenta con· da Contabilidade, a abertura de um cre I o . 

tos set~centos e ·quinze mil e cem réis). . 
d Sr Secretário das Finanças. Relatada, assim a peça, E' 0 que pe e o · . . 

0 
• 

passo~a ao sr. Conselheiro Annibal Gonti)O, 1. reV1SOr. 

l H . t 28 de agôsto de 1933.-Noronha Gua!fanlJ, re· Be o· onzon e, 
lator. 

Visto.-No relatório acima falta a causa da denunda.-Ao sr. con~ 

selheiro Israel Pinheiro, 2.o revisor. 
Belo·Horizonte, 28 de agôsto .de 1933.-.Annibal Gonti jo. 

Parecer 

e~. Noroaha Guarany:-0 sr. t.o revisor fez a seguinte re~ 
visão: c Visto . -No relatório acima falta a causa da demanda•. 
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Com referência a essa observação, feita pelo sr. 1.0 revisor, o nobre 
Conselheiro sr. Annibal Gontijo, devo declarar que, de fato, do pro· 
cesso não consta a origem da demanda; entretanto posso informar a sua 
e:ic. e aos demais srs. conselheiros que conheço a origem dessa causa 
por ter funcionado na mesma conto ajudante do Advogado Geral do 
Bstado. cargo que então, exercia no govêrno do saudoso e grande· mi.: 
neiro Raul Soares. 

:Bssá demanda se originou do seguinte: a Rêde Sul~Mineira, hoje 
Estrada de Ferro Sul de Minas, já naquele tenipo arrendada ao Estado, 
pelos seus agentes eni várias estações, corria sejarri Ouro Fino, Jacutin· 
ga, Santa Rita do Sapucai e Varginha, recebeu como estando despacha.: 
do cáfé que de fato não existia. 

O exportador dêsse produto coniparedia perante o agente de uma 
estação e dizia ter em determinado armazém tantas sacas de café: O 
agente mandava um empregado da estação acompanhar o €xportador 
que levava êsse empregado a um depósito qualquer. 

Chegado ali, dizia: c Conte quantas sacas de café ai estão" . 
O funcionário examinava o café e voltava declarando que realmente 

existia tantas sacas. 

O SR. LO RETO DE ABREU:-Café pertencente a terceiros? 
O SR. NORONHA OUARANY:-Sim, senhor. Não havia sôbre o 

assunto a exposição clara nem era inquirido o individuo quanto ao do~ 
minio do produto. Constatava a existencia do café, contava as sacas e 
declarava o número delas. 

Depois disso, era emitido o conhecimento e de posse dele ia ao 
Rio de Janeiro e o descontava. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Sem ter café? 
O SR. NORONHA GUARANY:-Perfeitamente; mas êsse café, como 

era natural, não chegava ... 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Estelionato. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Sirn, senhor. 
Sôbre êsses fatos houve processo criminal e logo em seguida pro~ 

positura. pelas vitimas, de uma ação de dano . 
E como a estrada era administrada pelo Estado, a fazenda estadual 

é que respondia pela indenização visto· como os seus agentes eram res· 
ponsáveis, de vez que os cafés eram por eles despachados. 

4 
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Ora, como 0 café, não chegava, o resultado é que os lesados vieram 
cobrar do Estado; como advogado, acompanhei a causa, fui ao Sul d.e 
Minas e agi não só na parte criminal como nas justificações produzi· 
das pelo Estado para defesa de seus direitos. 

Nada conseguimos. . _ 
De forma que se 0 sr. 1.0 revisor se safisfizer com esta expos1çao 

podemos julgar a peça; caso contrário, poderemos pedir informações. 
0 SR. ANNIBAL GONTIJO:-Estou perfeitamente esclarecido. v. exc 

explicou perfeitamente a questão. 
o SR. LORETO DE ABREU:-Não houve parecer do advogado 

~ill . 
o SR. NORONHA GUARANY:-0 parecer do advogado geral é no 

sentido de se realizar o acôrdo, uma vez que este beneficia o Estado. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Houve demanda? 
0 SR. NORONHA GUARANY:-Houve demanda e a firma Theo. 

doro Wille & Cia ganhou na primeira instancia, assim como tambem na 

segunda. 
0 SR. I.ORETO DE ABREU:-Existe, então, uma sentença? 
O SR. NORONHA GUARANY:~Perfeitamente. 
o SR. LORETO DE ABREU:-E sentença irrecorrível. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Não ha duvida. 
o SR. SOCRATES ALVIM:-Parece que a parte desistiu de certas 

vantagens. 
O SR. NORONHA GUARAMY:-E' verdade. O negócio é favora-

vel ao Estado. Este fazia. um acordo por determinada quantia e o seu 
advogado no Rio, o dr. Saboia de Meàeiros, consegui~ que êsse. a~~rdo 
se realizasse por preço inferior ao que havia sido ajustado pnmitiva· 

mente. 
Sendo assim', é muito razoavel que o Conselho dê sua aquiesceo· 

cia á abertura do crédito especial para que se ·realize o pagamento a 
que se refere a peça em discussão. 

o SR. LORETO DE ABREU:-E depois trata·se de uma sentença 

irrecorrível. o SR. NORONHA GUARANY:-Devo informar á Casa que ainda 
existem outras demandas da mesma natureza, umas cinco ou seis. E o 

ESTADO DE MINAS- GERAIS 1103 

próprio advogado do Estado alvitra a ideia de serem realizados acôr· 
dos identicos, porque não tem esperança de que sejam reformadas as 
sentenças de primeira instancia. 

O SR. LORETO DE ABREU-No caso de que se trata, qual foi o 
juiz da sentença 1 

O SR. NORONHA GUARANY -Foi o dr. Coelho Junior. 
O SR. LORETO DE ABREU-Aliás, um bom juiz. 
O SR. NORONHA GUARANY-A sua sentença é magnífica. 
Eis, srs. conselheiros, em resumo, o que se passou. Acompanhei 

de perto a questão, pois tive ordem do govêrno para ir ao Sul de Minas 
afim de procurar salvaguardar os interêsses do Estado. Infelizmente 
r.ada pude fazer, porquanto o fato se achava perfeitamente constatado: 
havia conhecimentos expedidos pelos agentes de diversas estações da 
Rêde Sul Mineira, sob o contrôle do Estado. Este era, portanto, o res· 
ponsável. 

O SR. LO RETO DE ABREU-Trata·se de sentença irrecorrivel e a 
resolução do Conselho irà servir de precedente para outrús acordos se· 
melhantes. 

O SR. NORONHA . GUARANY-Não há duvida. 
Nessas condições, pela exposição que acabo de fazer, se acha an· 

tecipado o meu ponto de vista no caso de que se trata, i~to é, sou 
francamente favorável á ahertura do crédito especial de que trata a 
peça n, 247. 

O SR. ANNIBAL GONTUO-Diante da exposição clara e precisa 
de v. exc., devo declarar que estou perfeitamente esclarecido e inteira-
mente de acôrdo com o seu parecer. 

O SR. LORETO DE ABREU-Esse acôrdo foi feito no govêrno do 
presidente Olegario Maciel ? 

O SR. NORONHA OUARANY -Sim. 
. O SR. LORETO DE ABREU :- -Mais um fato demonstrativo de que 

o _ govêrno do presidente Olegario Maciel foi um govêrno de repara-
ções. 

O SR. NORONHA GOARANY-Ele tinha grande respeito pelo di· 
reito. Privei com êle de perto e sempre que se tratava de uma questão 
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que visava reparar um direito, lesado, Olegano Maciel se colocava ftan-
camente ao iado do titular dêsse direito . · 

(Muitb bem t Muito bem I) _ 
-'-Não havendo mais quem tome à palavrà, eneerra.ose à discussãe, 

sendo aprovado o pitrecer do reiator e adotada esta 

COnclusAo 
O Conselho é de parecer que seja aberto um crédito especial parã 

pagamento em apólices de 7 °/o á ftrma Tbeodor WiUe & Comp. parte 
vencedora na pendência judiciária com o Estado, a que se refere a peça 
n. 247. 

-Volta o processo ao relator para redigir -o parecer definitivo. 

Ordem do dia 
Estando esgotada a matéria, o sr. Presidente designa para a próxima 

sessão, além da parte regimental, discussão das peças que relatadas e 
revistas forem presentes â Secretaria com a antecedência necessária. 

-Le,ranta-se a sessão. 

151.a Sessão ordlnar1a, aos 19 de setembro de 1933 

PRESIDENTE-Sr. Noronha Guarany. 
SECRETA'RIO-Sr. Israel Pinheiro. 

SUMABIO:-Ata- Expediente- Comunicaçao-Pareceres finais-Segunda parte= 
Requerimento de d. Ignacia Guimarles-Relatório e parecer do sr. 
P. Matta Machado-Conclusao-Reforma dos serviços de assistência 
a alienados-Relatório e parecer do sr. Jullo Soares-Conclualo-Ven-
da de terras devolutas-Relatório e parecer do sr. Israel Plnheiro-
Conclusao-Contagem de tempo ao professor Lentz de Araujo-~e~a
tório do sr. P. Matta Machado-Diligência-Pagamento de adlelo-
nais ao sr. Joao Ildefonso do Nascimento-Relatório e parecer do sr. 
Noronha Guarany-Conclusao- Volta ao expediente-Parecer final-
Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Noronha Ouarany, Israel 
Pinheiro, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Wema Ma• 
galhães e P. Matta Machado. 

E' convidado o sr. Israel Pinheiro a secretariar a sessão. 
Abre·se a sessão. 

ESTADO DE MINAS- GEJlAIS 

Ata 

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

Expediente 

O Sr. Secretario dá conta do seguinte expediente: 

Oficio 

(Venda de terras de?Jolu.tas) 

(PEÇA N. 254) 

1105 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas-Gerais.- Belo-Hori-
zonte.- Em 15 de setembro de 1933.- N. 1.019. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais.- De acôrdo com o que determina a letra e do decreto 20.348, 
de 29/8/31, do Govêrno Provisório, a venda de lotes de terras devolutas • 
cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, deve pender de autorização do 
Consenlho Consultivo do Estado, e, por isso, venho solicitar dêsse 
Conselho aquela autorização para o lote ocupado pelo sr. José Roberto 
da Silva, sito no «Córrego Pica-Pau", distrito de Vermelho-Velho, muni-
cípio de Raul-Soares, com uma área de 1.842.250 metros quadrados, na 
forma do regulamento em vigor. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. meus pro-
testos de elevada estima e distinta consideração_- Carlos LWI, Secre-
tArio da Agricultura. 
, -0 oficio passa a constituir a peça n. 254 distribuída aos srs. 

Annibal Gontijo, Lorêto de Abreu e P. Matta Machado respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Secretaria do Interior do Estado de Minas-Gerais. 
Sr. Presidente.- Tendo o prazer de acusar recebido vosso ofício n. 

316 de 13 do corrente, venho consignar aquí, muito sensibilizado, os 
meus agradecimentos ao voto de congratulações dêsse Conselho, pro-

; 



1106 .::ONSELHO CONSULTIVO DO 

posto pelo sr. conselheiro, dr. P. Matta Machado, em sessão do dia 
antecedente, por motivos de minha investidura nesta Secretaria. 

Ao ensejo, reitero-vos os protestos de minha elevada estima e con-
sideração.-Alvaro Baptista, Secretário do Interior. 

Ao Dr. C. G. Noronha Guarany, presidente do Conselho Consulti-
vo - Inteirado. 

Comunicação 

O Sr. Israel Pinheiro comunica que, por motivo justo, o sr 
Socrates Alvim não poude comparecer á presente sessão.- Inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. P. Matta Maehado apresenta o seguintte: 

Parecer n. 232 

Perpetuamentô de sepultura 

(PEÇA N. 236) 

O Conselho Consultivo, tomando conhecimento do requerimento 
em que d. Ursulina de Andrade Mello requereu ao sr. Prefeito da Capi-
tal a gratuidad~ da sepultura do seu finado marido, sr. Alipio Ferreira 
de Mello, tendo em vista as informações prestadas pela Secretaria da 
Prefeitura, verifica que o pedido, em face dos precedentes, póde ser aten-
dido pelo sr. Prefeito. 

S. S. do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, 19 de 
setembro de 1933.-P. Matta 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. 
Prefeito da Capital. 

O Sr. Noronha 6aaran~ oferece o seguinte 
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Parecer n. 233 
Acordo com Tkeod or Wille & Oomp. 

(PEÇA N. 24 7) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, após os debates 
relativos á peça n. 247, em que o sr. Secretário das Finanças pede a 
abertura de um crédito de 60:715$000 (sessenta contos setecentos e 
quinze mil réis), para ocorrer ao pagamento de uma decisão judiciária 
em que o Estado foi condenado e parte vencedora a firma Theodor 
Wille & Comp., á vista da exposiçã.o feita pelo sr. Advogado Geral do 
Estado, é de parecer seja o mesmo crédito aberto para o fim a que alu-
de o oficio n. 190 do sr. Secretário das Finanças. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em 19 de setembro de 1933.- Noronha Guarany, presidente e 
relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhado do relatório e parecer, ao sr. 
Secretário das Finanças. 

Segunda parte da ordem do dia 
Reqtterimento de d. Ignacia Ferreíra Guimarães 

(PEÇA N. 244) 

Passando-se á 2.a parte da ordem do dia, é dada a palavra ao sr. 
P. Matta Machado que procede á leitura do seguinte: 

Relatorlo 
O sr. Secretário da Educação e Saúde Pública submete, neste pro-

cesso, ao parecer do Conselho Consultivo, o requerimento em que D. 
Ignacia Ferreira Guimarães, professora de metodologia da Escola Nor-
mal Modêlo de Belo-Horizonte, pede lhe seja contado, para efeito de 
aposentadoria, o tempo em que esteve afastada do magistério, por mo-
tivo de se achar nos Estados-Unidos, aperfeiçoando seus estudos peda-
gógicos; requer que lhe seja o tempo decorrido de 1. o de janeiro de 
1922 a 20 de março de 1925. 
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Assim relatado, passo ao sr. conselheiro dr. Israel Pinheiro, l.o re~ 
viso r. 

Belo~Horizonte , 5 de Setembro de 1933.-P. Matta Machado. 

Parecer 

O Sr. P. Matta Machado:- A peticionária, D. Ignacia Ferrei~ 
va Guimarães, alega que esteve nos Estados-Unidos, fazendo estudos 
pedagógicos e um Curso Universitário e que foi forçada a pedir exone-
ração em outubro de 1932, de Diretora que então era do grupo escolar 
cHenrique Diniz, " desta Capital, para não interromper os referidos estu-
dos. Nomeada de novo para o mogistério em março de 1925, pede 
contagem do tempo em que interrompeu o serviço do Estado. 

O final da informação da Secretaria da Educação e Saúde Pública 
a fôlha 7, declara : 

«De acôrdo com a legislação em vigor só se lhe póde contar o 
tempo em que esteve exercendo função públicas. Vemos assim que 
a lei não permite deferir o pedido da Exma. Sra. Professora, aliás, do 
mais alto acatamento. 

O egregio Conselho tem recusado atender a requerimentos seme-
lhantes e vai firma!\do opinião uniforme nesse sentido ; opino, pois, e 
o faço com pesar, mas obediente aos imperativos legais, que se indefira 
o pedido. 

(M 1.tito bem!) 
-Sem debate é o parecer aprovado, sendo adotada seguinte 

Conclusão 

O Conselho Consultivo com referenda a um réquerimento de D 
Ignacia Ferreira Guimarães pedindo se lhe conte, para efeito de su~ apo-
sentadoria, o tempo em que esteve afastada do magitério, por motivo de 
se achar nos Estados-Unidos, aperfeiçoando~se em estudos pedagógi-
cos, é de parecer que seja o mesmo indeferido por não ter apôio em 
lei. 

-Volta o processo ao relator para r.edigir o parecer final. 

, 

1100 

Reforma dos serviços de assistência a alienado, 

(PEÇA N. 245) 

Em discussão a peça n. 245, é dada a palavra ao relator, Sr. Julio 
Soares, que procede á leitura do seguinte 

Relator! o 

A peça n. 245, consta de um memorial assinado pelo Exmo. Sr. 
.Secretário da Educação e Saúde Pública, submetendo á apreciação dêste 
Conselho um plano de reforma no serviço de assistência á alienados e 
pedindo para o custeio da mesma a abertura de um crédito especial na 
importância de 196:560$000. Adotei no meu relatório a exposição do 
Sr. Secretário da Educação e Saúde Pública, que é bastante elucidativo. 

O memorial é o seguinte : 
"Senhores membros do Conselho Consultivo. 
De quantos assuntos, dos que gravitam na órbita de ação desta Se~ 

cretaria vem merecendo, de minha parte, estudo atento e meticuloso exa-
me, o problema da assistência a alienaados em nosso Estado, pelo im~ 
perativo de sua urgência, avulta entre os primeiros. Basta considerar 
a dureza dêste asserto : computados em mais de quatro mil os doentes 
mentais que povoam o território de Minas, nem siquer para mil e qui~ 
nhentos são suficientes os hospitais que possuímos. Os outros, os que 
transbordam dos hospícios, vão solidarizar~se no fundo das nossas ca~ 
deias públicas. com os criminosos mais repulsivos: Pois, talvez, não 
sejam, ainda, os mais infelizes, porque, para muitos se constroem car~ 
ceres privados, jaulas familiares, onde, como brutas feras, passam a 
aprodecer acorrentados. 

Acresce que as nossas deficiencias, em assunto de assistencia a 
psicopatas, não são apenas quantitativas, senão tambem qualificativas 
Tais deficíencias assim se podem resumir: 

a) Ausência, no plano vigente de organização, de um órgão técoi~ 
co, aparelhado com os requisitos que a ciência moderna preconiza, pro~ 
posto a estudo, á investigação, nesses penumbrosos meandros da neu~ 

ro-pisiquiatria. 
b) A preferência pelo tipo de hospital fechado-com a única exce~ 

ção da · colonia de Barbacena - o que aberra do que é usual e correntio 
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nas melhores organizações psiquiátricas, do pais ou do estrangeiro. Real-
mente, já se não compreende-e tal é o parecer unânime dos psiqu~a
tras-que o alienado viva trancafiado no seu cubículo, a cul~v~~ e a m: 
tensificar, num trabalho permanente de ruminação, as suas tdetas deli-
rantes, êle que, bem orientado e bem conduzido, é capaz de trabalhar 
e, o que é mais e melhor, é capaz de melhorar, trabalhando; 

c) Ausência de pavilhões para os alienados portadores de moles-
tias contagiosas, como a tuberculose, frequentissima, no dizer dos enten-
didos, entre os enfêrmos mentais. 

Tão doloroso e opressivo problema não comporta, a meu ver, 
maiores delongas. Se nem tudo, se mesmo a maior parte não pode en-
contrar solução no momento que atravessamos, alguma coisa há que é 
urgente e imperioso que se faça. Fiz elaborar, por uma comis~ão de 
psiquiatras, de Minas e do Rio, um projeto de reform~ 4do~ s~rv1ç_os ~e 
Assistência a Alienados. Nêle se apontam, como proVIdencias madtavets 
essas duas medidas: o aparelhamento do Instituto c Raul-Soares •, de 
modo a que êle preencha os objetivos de um órgão central, técnico, de 
estudo e classificação dos enfermos mentais; a amplificação dos ser-
viços de Barbacena e Oliveira, transformando êste último numa colonia 
para mulheres. 

A reforma criou no Instituto «Raul-Soares•, para integrá-lo na fun-
ção precípua que passa a ter, de órgão cientifico, técnico, de Assistência 
a Alienados os seguintes departamentos: 

gabinete de psicologia experimental e eletricidade médica; 

serviço de anatomia patologica; 
serviço de cirurgia geral especializada; 
serviço de oftalmo-oto-rino-laringologia; 
gabinete dentário. 
E' para poder enfrentar os encargos financeiros dai decorrentes que 

me dirijo a VV. Excias., na certeza de que os senhores membros do 
Conselho Consultivo, tão empenhados quanto eu na solução de um pro-
blema de tão alta expressão social e humana, apreciarão, com o devido 
interêsse, o objeto dêste memorial. 

Atenciosas saudações. 
Noraldino Lima-Secretário da E. e S. Pública de Minas•. 

.. 
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Assim relatado, passo o parecer ao exmo. sr. 1.0 revisor, conselheiro 
Loreto de Abreu. 

' Belo-Horizonte, 14 de· setembro de 1933. -Julio Soares, relator. 

Parecer 

O Sr . .Jallo Soares:-Sr. Presidente. Era intenção do bene-
merito presidente Olegario Maciel estuda r com interêsse as múltiplas 
questões que constituem o grande problema da organização de assilitên-
cia hospitalar em nosso Estado e sobretudo em nossa Capital. 

Nada mais necessário e inadiavel (apoiad os). Até aqui, êste assun-
to nem ao menos foi objeto de estudo ou fez parte de um programa 
de goyêrno que se interessasse vivamente por um aparelhamento mais 
completo de conservação e defesa da vida de seus conterraneos. A ini-
ciativa particular, com grandes esfo rços e auxílios mais ou menos min-
guados dos govêrnos, ia resolvendo deficientemente êsse problema. 

Em todos os países bem constituídos, o governo intervem direta-
mente com a orientação técnica e auxilias financeiros necessários á vida 
dos hospitais, para que eles possam cumprir satisfatoriamente as suas 
finalidades na defesa da sociedade. 

São enormes os beneficios decorrentes dessa ação governamental: 
uma só orientação técnica na organização dos hospitais, aparelhamen-
tos mais completos e adequados, contrôle de todos os movimentos hos-
pitalares para uma distribuição de auxilias pecuniários mais justos e 
equitativos, construção de estabelecimentos especializados para trata-
mento de determinadas molestias, facilidade de uma associação de ser· 
viços hospitalares com o ensino médico e, finalmente, difusão do con-
ceito moderno e lógico de que a importância do hospital não se deve 
mais medir pelo número de doentes que lhe passam pelos leitos ou 
ambulatórios, mas, sim, pela proporção de curas que ali se verificam. 

A iniciativa particular, mesmo a mais completa, nunca poderá re-
solver convenientemente êsse problema sem grandes prejuízos para a 
coletividade (apoiados). 

A modestia de suas instalações hospitalares nem sempre permite 
o exercício profissional á altura do nosso progresso e da ciencia mé-
dica contemporânea. 
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Por outro lado, essas benemeritas instituições encaram o problema 
quasi que evclusivamente pelo seu aspecto humanitãrio, tolerando, por 
exemplo, que doentes portadores de molestias · contagiosas, como a tu-
berculose, permaneçam na mesma enfermaria em contacto com outros 
de molestias gerais, em risco de contaminá-los e sem um tratamento 
adequado e conveniente de um pavilhão especializado; que doentes in-
válidos e portadores de molestias nervosas crônicas, incuraveis, ocu-
pem permanentemente dezenas de leitos uteis de um hospital, em de-
trimento de outros curaveis, quando aqueles podiam ser recolhidos em 
estabelecimentos mais simples e menos dispendiosos. 

São fatos graves que as administrações dessas utilissimas fundações 
de caridade reconhecem como verdadeiros atentados aos mais elemen-
tares princípios de higiene, mas que não podem resolver com as suas 
possibilidades econômicas e dentro de seus princípios altamente filao- · 
tropicos. 

roi, pois, com o objetivo de resolver essa situação no ponto de 
vista social e dos interesses reais do Estado, que o presidente Olega-
rio Maciel, de pleno acôrdo com o sr. Secretário da Educação e o sr . 
diretor da Saúde Pública, resolveu dar inicio a essa organização de as-
sistencia hospitalar, criando o seu nucleo central cuja direção foi con-
fiada á competencia de um alto funcionário do Estado, em disponibili-
dade, o dr. Zoroastro Vianna Passos, médico de renome e grande pres-
tigio na nossa sociedade. 

Para a elaboração de úm plano geral que consultasse nossos in-
teresses e exigencias, o exmo. sr. Secretário da Educação e Saúde Pú-
blica pediu a colaboração de duas comissões de técnicos: uma, com-
posta de psiquiatras de Minas e do Rio; outra, á qual eu tenho a hon-
ra de pertencer, pelos diretores dos hospitais desta Capital. 

A comiEsão de psiquiatras apresentou, além de um projeto de re-
gulamentação para o serviço de alienados no Estado, o plano de re-
forma, exposto no memorial do sr. Secretário da Educação, relativa-
mente á reorganiz~ção técnica de nossos institutos oficiais neuro-psi-

quiatras. 
A outra comissão está ainda em estudos de um plano mais amplo 

que cogitará da criação de um fundo especial para a assistência hospita-
lar e que, penso, será oportunamente submetido á apreciação dêste Egré-
gio Conselho. 

llil 

. Como vêm os srs. conselheiros, está perfeitamente justificado o cré- ~ 
dito ~e 196:~60$000, pedido pelo e:Xmo. sr. Secretário da Educação para 
so~~c1onar esse problema cdolO'roso e opressivo• de assistência aos 
psicopatàs: 

à ~eu voto é, portanto, inteiramente favoravel a êsse pedido, pro-' 
t:J~ndo àiíida; pela importância e_urgéncia do assunto, que o Govêrno · 
~entro das pessibilidad~s do Tesouro, abra o crédito necessário para qu~ 
essa reforma entre em vigor imediatamente. 

Muito b6m I Muito bem, i 
-Posto em discussão o parecer, é unanimemente aprovado, sendo 

adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto um crédito especial de 196:560$000 . ... 
· : • ~m de custear as despesas com a reforma dos serviços de 
assurtênaa a alaenados em Minas-Gerais. 

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

Vendas de terras devolutas 

(PEÇA N. 248) 

Anunciada a discussão da peça número 248, o Sr. Israel Pinheiro 
apresenta o seguinte 

Relatàrlo 

Pelo ~fí~o n. 929, de 28 do corrente mês, o Sr. Secretário da Agri-
cultura solicda ao Conselho Consultivo autorização para venda em has-
ta pública de 9 lotes de terras devolutas, sendo dois situados no muni-
cipio de Caratinga e os restantes no de Jequitinhonha. 

-Acompanha o oficio um quadro em que são designados oa ocupan-
tes dos lotes, bem como as áreas dêstes e os lugares e distritos em que 
estão situados. 
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E' êsse o objeto da peça 248 que, assim relatada, passo ao l.o re~ 
visor, sr. conselheiro Noronha Guarany. 

Belo~Horizonte, 30 de agôsto de 1933.-Israel Pinheiro d a Silva• 
relator. 

Parecer 

Tratando~se de assunto regulamentar, devidamente informado~ o r~~ 
lator se dispensa de emitir sobre o mesmo quaisquer consideraçoes, h· 
mitando·se a declarar que seu parecer é favoravel á venda dos terrenos 
a que se refere a:peça em discussão .. 

_ o parecer é aprovado sem debate, adotando-se a seguinte 

Conclusão 

0 Conselho é de parecer que seja dada autorização ao sr. Secret~
rio da Agricultura para a venda das terras devolutas situadas nos mum· 
cipios de Caratinga e Jequitinhonha e a que se refere a peça. n. 248 

_volta 0 processo ao relator para redação do parecer final. 

Contagem de tempo ao professor Lentz de Araujo 

(PJ;:ÇA N. 250) 

250 apresenta o Sr. P. Matta Machado o seguinte Sôbre a peça n. 

Relatorlo 

0 Sr. Secretário da Presidencia, em nome do Sr. Presidente do Esta· 
d ubmeteu ao parecer do Conselho Consultivo o requerimento em que o 
S~ . s Francisco Lentz de Araujo, funcionário da Instrução Pública, pede lhe 
seja contado, para fins de aposentadoria, o tempo de quatro anos, e~ 
que esteve em disponibilidade. Esta se deu por d~as v~zes, sendo a P~; 
meira de dezesete de janeiro de mil novecentos ate o fim do ano de JD1 

novecentos e quatro e até janeiro de mil novecentos e sete, completando· 
se assim, quatro anos, de interrupção do magistério. ~ 
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Relatado, passo ao Sr. conselheiro dr. Noronha Guarany, 1.0 revisor. 
Belo-Horizonte, 14 de sett;mbro de 1933.-P. Matta Machado, re-

lator. 

Dlllgencla 

O Sr. P. Matta Maehado:-0 professor Francisco Lentz de 
Araujo pede que se lhe conte, para efeitos de aposentadoria, quatro 
anos, durante os quais interrompeu o magisterio publico do Estado. Alega 
que as duas interrupções, que perfazem os quatro anos, foram motivadas 
por atos do Govêrno, que o puzeram em disponibilidade, o que a lei 
não permitia por serem os professores vitalícios e inamovíveis. Alega 
mais que diversos funcionários, atingidos pela medida ilegal, moveram 
ações ao Govêrno do Estado, e outros fizeram com este composições 
amigaveis. sendo todos indenizados, inclusive o requerente. Assim pois. 
não é justo qne, exercendo o magisterio desde 1889, isto é, ha quarenta 
e quatJ:o anos, perca quatro anos de contagem de tempo, por culpa 
que não foi sua. 

O processo consta apenas do requerimento e assim, para seguro 
juizo, requeiro que se converta a decisão em diligencia, pedindo á 
competente Secretaria as seguintes informações: 

a) Data em que o sr. Francisco Lentz de Araujo foi nomeado fun-
cionaria da instrução publica do Estado; 

b) Qual o tempo em que, por duas vezes, interrompeu o exercido 
do magisterio ou o serviço publico, e as razões dessa interrupção. 

(Muito bem I ) 
-Em discussão o requerimento, é aprovado sem debate sendo a 

decisão convertida em diligencia para o fim de se pedirem informações 
á Secretaria da Educação. 

Pagamento de adicionais ao sr. João lldefonso do 
Nascimento 

(PEÇA N. 252) 

Finalmente entra em discussão a peça n. 252, sobre a qual apre-
senta o sr. Noronha Guarany o segu\nte 
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Relataria 
d Sr. Secretario da Educação e Saúde Publica envia a este Coti 

selho, por intermedid do sr. Directdr daquella Secretaria, o processo 
éni qúe d sr: prdf. Ídãd lldefonso do Násclniento; titular da escola dis..: 
trital, mista, de Vista Alegre, niuriicipio de Catagllazes, pleiteia os adi..: 
Cionais da lei n. 425, de 1906. 

Do oficio não consta a pedido de abertura de credito. Depreende-
se, entretanto1 que o encaminhamento do referido processo a este Cori .. 
selho não tem outro objetivo sinão o de solicitar a abertura do aludido 
crédito. 

O prol. Nascimento, ao tempo em que requereu os adicionàes con'" 
tava 34 anos, 8 mezes e 6 dias de exercício, como consta da certidão 
de liquidação de tempo junta aos autos pelo requerente. 

Assim relatada a peça , passo-a ao sr. conselheiro Werna Maga-
lhães, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 15 de setembro de 1933.-Noronha Guarany, 
relator. 

, Parecer 

O 8r. Noroaha Oaar~:-Consta do processo a que alude 
a peça n. 252. a certidão de liquidação de tempo oferecida pelo reque-
rente. Por essa certidão se verifica que, de fato, o sr. João lldefonso do 
Nascimento tem direito a solicitação que faz, uma vez que esta se acha 
dentro dos requisitos exigidos pela lei n. 425, de 1906. 

Sou, portanto, favoravel á abertura de credito especial para paga-
mento de adicionaes ao mesmo senhor. 

(Mui to bem I) 
Sem debate é aprovado o parecer, adotando-se esta. 

Conclusão 

O Conselho é de parece" que seja aberto crédito especial para 
que sejam pagos, dentro das possibilidades do Tesouro, ao sr. João 
lldefonso do Nascimento, profP.ssor da Escola distrital de Vista-Alegre, · 
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município de Cataguazes, os ad·lci·on-=-;s a f "' que se re ere a peça nú-
mero 252. 

-Volta o pcocesso ao relator para redigir o parecer final: 

Volta ao expediente 

Ó S r. Julio Soares - requet se voite ao expediente afim 
de apresenta r o parecer final sôbre a peça n . 245. 

Deferido o requerimento, sua excelência lê e passa a Mesa o se-
guinte 

Parecer n. 234 

Refo1·nut dos se·rm·ços de rr..ss1. tfmcüt a alienados 

(PEÇA N. 245) 

O Conselho Consultivo do Estado de Mina -Gerais pelas razões 
constantes das notas taquigráficas que acompanham ·ste parecer, apro-
va, por unanimidade de votos, a abertura de um crédito especial de 
196:560$000 (cento noventa e seis conto quinhentos e se enta mil 
réis), destinados a custear as despesas com a reforma dos serviços 
de Assistência a Alienados, a que se refere o memorial do exmo sr . 
Secretário da Educação. 

Sala das Sessões, 19 de "etE:mbro de 1933. - Julio S om·es, re-
lato r. 

O parecer é aprovado e logo assinado por todos os sr. conse-
lheiros presentes. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, assim 
como das notas taquigráficas, ao sr. Secretário da Educação e Saú-
de Pública. 

Ordem do dia 

Estando esgotada a matéria, o sr. Presidente de igna para a pró-
xima [sessão, além da parte regimental da ordem do dia , discussão das 
peças que relatadas e revistas forem enviadas á Secretaria com a ne-
cessária antecedência. 

- Levanta-se a sessão . 
li 
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1 52a. sessões ordinaria, aos 23 de setembro de 1933 

PRESIDENTE-Sr. Noronha Guarany. 

SECRETÁRIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUMAUlO - Ata - Expediente - Comunicaçao - Pareceres finais Ordem do 
dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os sr. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Israel Pinheiro, Julio Soares, Annibal Gontijo, Lorêto 
de Abreu e Werna Magalhães. 

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. Secretário procede a leitura do seguinte expediente: 
, 

Oficio 

Palácio da Presidência do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizonte, 
em 19 de setembro de 1933. 

Senhor Presidente :- Tenho o prazer de acusar o recebimento de 
vosso ofício n. 315, de 13 do corrente mês, no qual me comunicais 
haver êsse Conselho consignado em ata um voto de congratulações 
pelo fato de minha nomeação para interventor federal, interino, no Es-
tado de Minas-Gerais. 

Peço-vos aceiteis os meus melhores agradecimentos pela generosi-
dade da homenágem, tornando-os extensivos a todos os demais dignos 
conselheiros. 

Aproveitando o ensejo, apresento-vos os protextos da minha es-
tima e consideração.-Gusta vo Capanema, Interventor Federal, in-
terino.-Ao Sr. Dr. Noronha Guarany, presidente do Conselho Consul-
tivo do Estado de Minas-Gerais.-Capital. 

-Inteirado. 
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Oficio 

Carmo do Paranaíba, 14 de setembro de 1933.-N. 132.-Exmo. 
Sr. Secretário do Conselho Consultivo.-Belo-Horizonte. 

Tenho a subida honra de acusar o recebimento dos Anais dêsse 
Conselho, relativo ao mês de abril. 

Agradecendo a remessa, valho-me da oportunidade para apresentar 
a V. Excia. os meus protestos de alta estima e apreço.-Alberto Bou-
gleux, Prefeito Municipal. 

-Ciente. 

Comunicação 

O Sr. Soerates .A.Ivim comunica que o sr. P . Mata Machado, 
por motivo ju to, deixou de comparecer á presente sessão.-0 Conse-
lho fica inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Israel Pinheiro apresenta o seguinte 

Parecer n. 235 

Venda de terras d evolu tas 

{PEÇA N. 248) 

O Conselho Consulti o do Estado de Minas-Gerais, tendo exami-
nado o processo em que o sr. Secretário da Agricultura, de acôrdo 
com a letra "e " do Decreto n . 20.348, de 29 de agôsto de 1931, pede 
autorização para vender, em hasta pública , lotes de terras do Estado, 
situadas nos municípios de Caratinga e Jequitinhonha, é de parecer seja 
concedida, pois, o pedido se acha legalmente documentado. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1933.-Israel Ribeiro, re-
lator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
Conselheiros presentes, sendo tambem voto vencedor o do sr. P . Mata 
Machado. 
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-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Secretário da Agricultura. 

O Sr. lloroaba Guaraay, apresenta o seguinte 

Parecer n. 236 

Pagamento de adicionais a João Ildefon'o do Nascimento 

(PEÇA N. 252) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vista 
a certidão de liquidação do tempo do professor da escola distrital de 
Vista Alegre, município de Cataguazes, sr. João lldefonso do Nasci-
mento, peia qual se verifica ter o mesmo mais de trinta anos de ser-
viços prestados ao Estado, nos termos da lei n. 425, de 1906, é de 
parecer que seja aberto o crédito solicitado pelo sr. Secretário da Edu-
cação e Saúde Pública, para o pagamento de adicionais a que tem di-
reito o referido professor, na importância de 1:463$000. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1933.-Noronha Guarany 
presidente e relator. 

O parecer é aprovado e logo assinado por todos os srs. conse-
lheiros presentes, sendo tambem voto vencedor o do sr. P. Matta Ma-
chado. 

-Devolva-se a peça, com o relatório e parecer, ao sr. Secretário 
da Educação. 

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. relatadas e revistas, forem presentes á Secretaria, com 
a necessária antecedencia. 

Levanta-se a sessão. 
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153.a Sessão ordlnarla, aos 26 de de setembro de 1933 

PRESIDENTE-Sr. Noronha Guarany. 
SECRETA'RIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUMARIO-Ata-Expediente-Parecer final-Ordem ~o dia . . 

. A' hor~ regimental, c:ompare"em os rs. Noronh:t Guarany, Socrates 
AIVIm, Loreto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Israel Pinheiro, 
Wema Magalhães e P. Matta Machado. 

Abre-se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 

O Sr. SeeretárJo-traz ao conhecimento do Conselho o seauin-
te expediente: " 

Convite 

Da Santa Casa de Misericórdia da Capital, dirigido aos membros 
do Conselho Consultivo do Estado para assistirem ás exéquias solenes 
em homenagem á memória do sr. Presidente Olegario Maciel. 

O Sr. flresldeate--declara que o Conselho se fez representar na 
referida solenidade pelos srs. conselheiros Julio Soares, Werna Maga-
lhães e Annibal Gontijo. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 

O Sr. Jlattl! .. Jiaebado-lê e passa á mesa o seguinte 

Parecer n. 237 

Requerimento de d. Ignacia Guimarães 

(PEÇA N. 244) 

O Conselho Consultivo, tomando conhecimento, por solicitação do 
ar. Secretário da Educação, do requerimento em que d. Ignacia Ferrei-
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ra Guimarães pede contagem de temno em que esteve afastada do 
magistério, ;>ara efeito de aposentadoria, verificou que a pretensão da 
requerente não encontra fundamento na lei ne nos precedentes firma-
dos pelo Egrégio C nselho, e, assim, é de parecer que o requerimento 
não pode ser deferido. 

Sala das Sessõe do Conselho Consultivo, 22 de setembro de 1933. 
-P. Matta Machado, relator. ,. 

O parecer é aprovado e depois a si ado por todos os srs. conse-

lheiros. 
-Devolva-se a peça, acompanhada do rel tório 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, discussão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secretá-
ria com a antecedência regimental. 

Levanta-se a sessão. 

154.a sessão ordinaria, aos 30 de setembro de 1933 

PRESIDENTE -Sr. Noronha Guarany. 

SECRETÁRIO - Sr. Socrates Alvim. 
SU"AIUO - Ata-Expediente-Comunicaç~o-S gunda Parte - Arrenda mento d o 

Matadouro Municipal-Relatório e par cer do sr. Israel Pinhei ro-
Discussão -- Discurso do sr. Socrates Alvim - Conclusão- Ordem 
do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Israel Pinheiro, Annibal Gontijo, P. Matta Machado, 
Lorêto de Abreu e Werna Magalhães. 

Abre-se a sessão. 

Ata 

~ · lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 
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Expediente · 

O sr. Secretário apresenta o seguinte expediente: 

Oficio 

Isenção de imposto para tr msmíssão de imoveis perten entes ao 
acervo do B anco Pelotense 

(PEÇA N. 255) 

Do sr. Interventor Federal Interino, remetendo uma cópia do se-
guinte telegrama : 

cExmo. dr. Gustavo Capanema, Interventor Federal Interino-Belo-
Horizonte. 

«Porto-Alegre (R. S.), 23-9-33. 
c Reitero v. excia . isenç~o imposto transmissão propriedade plei-

teada este govêrno peló representante Banco Rio Grande do Sul ai afim 
serem regularizadas transações pendentes imoveis pertenceram acervo 
Banco Pelotense. Referido acervo foi encampado este Estado atendendo 
exclusivamente intere ses depositantes e evitar prejuízos sem nome cre-
dores com fechamento inesperado aquele estabelecimento. Medida ora 
pleiteio acaba de ser concedida govêrno Paraná onde ão vultosos inte-
resses mesmo acervo. 

Idêntica concessão já foi tambem autorizada govêrno Santa-Cata-
rina. Tratando-se medida alt equidade fi scal e necessidade premente 
regularizar transferências aqueles imoveis confio vossa excia. concederá 
isenção solicito pois seu deferimento não trará prejuízos tesouro desse 
Estado mas facilitará movimentação aquele bens beneficios própria eco-
nomia glorioso Estado v . excia . agradecimentos justa medida pleiteio 
aliás já concedida interventores Paraná e Santa-Catarina. Saudações cor-
diais.-Flores da Cunha ». 

-0 processo passa a constituir a peça n. 255, distribuída aos srs. 
Socrates Alvim, Noronha Guarany e Lorêto de Abreu, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 



1124 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Oficio 

Pagamento d e adicionais n Jose Brattlio d e Vilhena 

{PEÇA N. 256) 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas~Gerais .-Diretoria da 
Contabilidade. 

Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de M.-Gerais.-
Tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. o incluso processo n. 
5.991, afim de que o Egrégio Conselho Consultivo se digne emitir pare-
cer sôbre a abertura do crédito especial da importância de 735$300, para 
pagamento de adicionais a que tem direito o primeiro oficial desta Se-
cretaria, sr. José Braulio Moinhos de Vilhena. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha alta estima e distinta 
consideração.-Jose Bernardin o Alves Junior, Secretário das Fi-
nanças . 

Requerimento anéxo ao oficio supra 

Sr. Dr. Secretário das .Finanças.- Tendo a abaixo-assinado, 1.0 

oficial desta Secretaria, a 30 de junho ultimo, completado trinta anos e 
treis mêses de serviços líquidos prestados ao Estado, conforme se vê 
da certidão junta, requer-vos digneis determinar as providnêcias que se 
fizerem necessárias para que lhe seja Aago o adicional de 10 °/o 
sobre vencimentos, a que tem direito até 31 de dezembro do corrente ano . 

Secretaria das Finanças, em Belo-Horizonte, 28 de agôsto de 1933. 
-José Braulio Moinhos de Vilhena. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 256, distribuída aos srs. 
P. Matta Machado, Aníbal Gontijo e Werna Magalhães, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Construção do tumulo do Presidente Olegario Maeiel 

{PEÇA N. 257) 

Palácio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais.-28 de setembro 
de 1933. 
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Sr. Presidente do Conselho Consultivo,-Transmito a Vossa Exce-
lencia, para que sobre o assunto se pronuncie esse douto Conselho, o 
teor do decreto mandando erigir, por conta do Estado de Minas-Gerais, 
o tumulo do Presidente Olegario Maciel. 

Neste ensejo, apresento a V. Excia. as saudações do meu apreço 
e estima.-Gustav(l Cap1nema, Interventor Federal, interinn. 

Minuta do decreto a que se refere o oficio supra 

DECRETO n. 0 
.•• 

Manda erigir o tumulo do Presidente Olega-
rio Maciel. 

O Interventor Federal, interino, no Estado de Minas-Gerais, -
Considerando que é dever da comunhão mineira reverenciar a memoria 
dos que a serviram com fervor, dignidade e sabedoria, e dessa maneira 
a engrandeceram espiritual e materialmente, 

resolve: 

Art. 1.0 -0 Estado de Minas-Gerais fará erigir um tumulo ao Pre-
sidente Olegario Maciel, falecido no serviço de seu posto. 

Art. 2.0 -Para esse fim será aberto, oportunamente, o necessário 
crédito. · 

Palácio da Liberdade, etc. etc. 
-0 processo passa a consütuir a peça n. 257, distribuída aos srs . 

Noronha Guarany, Aníbal Gontijo e Israel Pinheiro, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

-Do sr. diretor da Sociedade industrial Hulha-Branca remetendo 
copia de uma carta dirigida pela mesma ao sr. Prefeito de Curvelo, re .. 
)ativamente á nova tabela para o fornecimento de energia eletrica. 

-Junte-se, oportunamente, á peça n. 201. 
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Requerimento 

Do sr. Levy Caetano de Paula e outros, serventes ~a Secretaria da 
Educação e Saúde Pública, pedindo equiparação de venc1mentos e outros 

favores. 
-Dirijam~se ao Governo do Estado. 

Carta 

De d. Mariana Corrêa de Oliveira Rabelo agradece~do o voto de 
pesar do Conselho por ocasião do falecimento de seu mando, ex~senador 
Olympio Mourão. 

-Inteirado. 

Comunicação 
· Conselho que o sr. Julio O Sr. Socrates A.lvim comumca ao 

Soares, por motivo justo, deixa de comparecer á sessão. 
-Inteirado. 

Segunda parte da ordem do dia 

Arrendamento do Matadouro Municípal 

(PEÇA N. 249) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, é anunciada a d_is-
cussão da peça n. 249, sendo dada a palavra ao relator, sr. conselheuo 
Israel Pinheiro, que sobre a mesma apresenta o seguinte 

Relataria 

A Prefeitura de Belo-Horizonte, tendo em vista a necessidade pre~ 
mente de uma nova instalação para a matança de gado destinado ao 
abastecimento da Capital, resolveu a construção de um matadouro mo~ 
dela que foi orçado em 3.500 contos de réis. 

• Mandado construir, foi ele entregue pronto a Prefeitura no ano pas~ 

d que de acordo com o que foi estabelecido no contrato de constru~ sa o, . 
ção, teve que efetuar os pagamentos em moeda estrangeira. 
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A diferença de cambio, acarretou um aumento de 2.400 contos no 
preço do orçamento, vindo portanto o matadouro custar á Municipali~ 

dade a importancia de 5.900 contos de réis. 
Para o serviço de juros dessa conta a Prefeitura despende anual~ 

mente 460 contos de réis. 

O matadouro devido a sua situação, afastada da Capital e das linhas 
ferreas exige pa ra a sua exploração econômica a construcão de um 
ramal ferreo orçado em 1.000:000$000 aproximadamente. 

A Prefeitura resolvende por em concorrência a exploração desse 
matadouro, providenciou no estudo e organização do edital para a re~ 
ferida concorrência. 

Foram previamente solicitadas as opiniões sobre o assunto da Asso~ 
dação Comercial, Sociedade de Engenheiros, Marchantes e União Bene-
ficêríte de Retalhi stas afim de melhor esclarecer a admini tração na 
elaboração · desse edital. 

Antes no entanto de concluído esse trabalho, começaram a surgir 
propostas pa ra o referido arrendamento independente de concorrência. 

Nesse sentido foram recebidas pela Prefeitura, uma proposta dos 
Marchantes e duas de terceiros. Por sua vez ao Conselho Consultivo 
foi encaminhada a copia de uma quarta proposta que o sr. Presidente 
mandou juntar ao processo. 

Os marchantes pedem a Prefeitura a concessão do Matadouro pelo 
prazo de dez anos que c )nsideram de emergencia e independente de 
hasta pública, sujeitando~se ás condições do edital. 

Alegam em favor dessa pretensão que a transferência dos serviços 
de mantança a outrem, se traduzirá para eles em prejuízo de monta, 
dado o valor de compromissos decorrentes de contratos firmados com 
terceiros e das suas instalações. 

O sr. Prefeito considera que se por um lado são ponderaveis as ra~ 

zões dos marchantes, por outro lado ha a considerar que eles· propõem 
a concorrer a um serviço cujas normas foram por eles traçadas e também 
que não pode ser considerado de emergência o prazo de 10 anos. 

As outras propostas apresentam condições diversas e se propõem 
além disso a construir o desvio que se faz necessário para a explora~ 

ção econômica do Matadouro. 
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O Sr. Prefeito tendo em mãos o edital da concorrên~i~~ a propos-
d t · pede a optmao do Con-ta dos marchantes e as propostas os ercetros, 

selho Consultivo sôbre dois pont01i: 
l.o Se deverá ser aceita a proposta dos marchantes. 
2.o Em caso contrário se tiver que levar em hasta pública como 

t- U~" o Conselho acha mais razoavel, quais as corrigendas ou sugc- n~<; f\ 

alvitraria ao edital. 
Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Socrates Alvim, l.o 

revisor. 
1933 r r el P inhmro, relator· Caeté, 23 de setembro de .-.Ls a 

Parecer 

o Sr. Israel Plnhelro:-Antes de entrar na consideraçã~ d? 
1.o ponto sobre 0 qual a Prefeitura pede a nossa opinião, vou prelum-
narmente considerar se deverá ser objeto de estudo as propostas apre -
sentadas pelos 3 candidatos, ao arrendamento do novo Matad?uro. 

Sou de parecer que se torna desnecessário esse estudo, vts~o como 
não estaria dentro das boas normas adrr,tinistrativas, ~ue se fizesse o 
arrendamento de um serviço público de tal importância e de tal ~l~o , 

di 1 - ampla que permttls-sem um edital de concorrência, com vu gaçao , 
se a todos aqueles que pelo assunto se interessam, apresentar as suas 

propostas. . 
Mais adiante, no entanto, entrarei na apreciação desses documen-

tos afim de poder deles tirar dados e argumentos para a conclusão a 
que pretendo chegar. 

Concluo pois, nessa preliminar, que não devemos considerar as 3 

propostas. 
0 SR. ANNIBAL GONTIJO;-Em Minas não têm provado bem as 

concorrências públicas. São sempre contraproducentes. 

0 SR. ISRAEL PINHEffiO:-A causa desse insucesso está nos edi-
tais das concorrências. 

Se eu concluísse pela concorrência do arrendamento. do M~tadouro, 
· · enti"do da Prefeitura estabelecer no respecbvo edttal todas eu opmana no s d t 

as cláusulas do contrato a ser celebrado para esse arren amen o, 
deixando em branco apenas o preço do serviço. 
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Os concorrentes se limitariam apenas a propôr o preço do arren-
damento, porquanto já estaria antecipadamente feita a minuta do con 
trato. 

Com o regime até agora adotado para as concorrências, ás quais 
tem sido dada uma amplitude exagerada, é impossível julgar exatamente 
do valor das propostas, por isso que se algumas tem sôbre outras van-
tagens em certos pontos, já entretanto, oferecem desvantagens em 
outros. 

No caso de que se trata, por exemplo, alguns concorrentes pode 
riam propOr um preço elevado fixo, anual, para o arrendamento do 
Matadouro, mas com uma taxa de matança superior a que seria pro-
posta por outros que, no entanto, já ofereceram um preço menor para 
o arrendamento. Como julgar com acerto da superioridade de umas 
propostas sôbre outras se é variavel o número de reses a serem aba-
tidas? 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- E se se org:mizar um •trust•?. 
O SR. ISRAEL PINHEffiO : - Examinarei oportunamente, no decur-

so de minha exposição, êsse ponto a que V. Excia. se refere. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Ouçamos a exposição do re-

lator. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Passando ao 1. 0 ponto da consulta 

do Sr. Prefeito, vamos verificar se será aceitavel a proposta dos Mar-
chantes da Capital, que se propõem explorar o Matadouro pelas condi-
ções do edital, sem concorrê-leia, alegando em abono dessa pretenção 
que o arrendamento a terceiros iria c mudar completamente o aspe-
cto do com·ércio de carnes, o qne lhes acarretaria grandes prejuizos de-
correntes do grande capital invertido no negocio e interesses de tercei-
ros devido aos açougues estarem com contratos onerosos•. 

Consideram mais, o arrendamento que pretendem, co mo uma so-
lução transitória de emergência, afim de permitir a êles sem desiquili-
brio, o reajustamento para a nova situação. 

Julgo, como nas precedêntes, inaceitavel essa proposta dos Mar-
chantes, por várias razões : 

1) Porque, como frisa o Sr. Prefeito, 10 anos não podem ser consi-
derados prazo de emergência. 

2) Porque as razões alegados poderiam no máximo levar a admi-
niltr~ção a conceder-lhes a preferência em igualdade de condições, 
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aliás conforme eles mesmos alvitra ram no seu primitivo memorial de 

sugestões. 
E que uma concurrencia com essa condição seria irrealizavel por 

falta de candidatos. 
3) Porque, um dos pontos essenciai que a administração deve 

ter em vista nes a importantissima questão de arrendamento do Mata-
douro, é a possibilidade da organização de verdadeiros ctrus ts • para a 
exploração do comérci;) de carnes verdes, com graves pre}U I7.0S para o 
interesse público, que nesse caso especial se torna de grande impor-
tância, pois irá refletir justamente em maior gráu na parte pobre da 

população. 
NeE e sentido, todos os contratos incluem a clausula de cmatânça 

livre • , afim de evitar o ctrust• dos marchantes e tambem a clausula 
obrigatória de açougues para contrôle dos preços no varejo, evitando o 
ctrust» dos açougueiros. Está provado, no entanto, que em nada adianta 
na pratica essas determinações contratuais, porque as vantagens são 
tantas a favo r do marchante concessionário e as dificuldades que este 
poderá propositalmente acarretar ao outros que em pouco tempo ele 
será o único e plorador da matârn;a, estabelecendo, de fato, um mono-
polia que as clausula contratuais procuram evitar. 

Cumpre observar que não são méras hipóteses essas alegações, 
ma:s pelo contrário são fatos verificados em quasi todos os matadou-
ros arrendados. No de Curitiba, por exemplo, as coisas chegaran1 a tal 
ponto que tiveram os marchantes de recorrer ao poder judiciário e obri-
garam a interventoria federal a aprovar o ato do Prefeito Municipal , 
que anulou o contrato de arrendamento, considerando entre outras ra-
zões, o decreto de 5 de novembro de 1930, que "se deve ter em 
conta sobretudo as classes pobres e trabalhadoras e, portanto, que o 
objetivo capital de tal contrato não póde deLxar de ser o beneficiamen-
to da população, no que diz respeito á sua alimentação e higiene e que 
os contratantes se tornaram, de fato, os usufrutuários de um privilégio 
que excede a toda classificação". E assim, com maior ou menor gravi-
dade, em todos os outros matadouros arrendados, as reclamações são 
constantes contra a formação dêsses ··trusts". 

Havendo, portanto, todo o interêsse em evitar a formação desse 
monopólio, como ju~tificar o ar~endamento Jog<;> de inic_io a esse ·~tr!lst:',~ 
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já organizado-que de fato representa a exploração 
dos os marchantes da Capital ? em comum por to-

chan~e~~· por~anto, de parecer que se deva regeitar a proposta dos Mar-

sa c!::: ccoonclust~o, dno entanto, _em nada prejudicará os interêsses des-
do . , ncre JZa os nas razoes que apresentam como justificativas 

pedJdo de preferencia, porque na conclusão tin I cheg fi - a a que pretendo 
sem ar, . ~arao da. me~ma forma garantidos os seus interêsses, mas 

pre}mzo dos mteresses superiores da populaçã 
. Esta~belecido. esse 1. o ponto da consulta do sr. p~~feito, teremos 

~pmar so~re quaJs as corrigendas de sugestões que o Conselho alvi~u~ 
rta ao edital de concurrência. a 

. Julgo, no entanto, necessário, preliminarmente if 
mdade da concurrência imediata , ver ICar da oportu-

realiz~ ::i~:n~emente um: c~ndição essencial e indispensável para a 
ç ma concurrenc•a que o proponente tenha dad 

sôbre o custo do serviço, conhecimento da eficácia das má o~ seguros 
rem empregada 1.d qumas a se-s e qua • ad ~ dos produtos fabricados afi d 
calcular com criterio as vantagens que poderá f , m e poder 
em vista. o erecer o lucro que tem 

lecen~or su~ vez a .a~ministração pública, ao elaborar o edital estabe-
. o as ases mmunas das concessões, com muito mais razão de 

vera estar profundametl te ao par e custo de todo ~ d -de pod bt esses ado afim 
. er o er para o :nterêsse coletivo as maiores vant , . 

veis. Ora, tratando-se de um serviço de grande com le -~e;s possl-
rente do aproveitamento dos sub-produtos· e de u ~ d~ a. e decor-da c . . ' ma m u tna mon•a-

. om. maqmm mos modernos, cuja eficiência não se conhece • 
t~: e. eVIdente que nem a Prefeitura nem o proponente ao cer-poderão con-
Ciencwsamente_estabelecer bases seguras para e~ sse 

A 
arrendamento. 

conclusao se impõe naturalmente: - T d · · 0 as as propostas serão 
pessimistas, com prejuízo para a administração. 

-
Neste ponto de vista todas as associaço-es de classe consultadas 

sao unânimes nos seus pareceres. 
Diz textualmente o sr. Antonio Ribeiro de Ab . 

tante da Associação Comercial: reu, digno represen-

a) Ser impraticavel 1 -do desvio da E. F.; a exp oraçao do Matadouro, sem a Gonstrução 

tiiBLIOTaCA 
j AAQUI'IO PU8LICO .. INEIRO 

; 
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b) Não ser possível fazer um calculo das despesas necessárias ao 
funcionamento do Matadouro. 

Os srs. Marchantes: "Julgam impossível obter dados f'Statisticos 
com que se orientem na confecção de uma proposta, considerando-se 
a diversidade de aspecto que assumirá o serviço de matança no novo 
Matadouro" . 

O sr. José Benjamin de Castro, rspresentante da União de Reta-
lhistas em Carne Verde: •Embora constitua o novo Matadouro uma 
obra simtuosa e admiravel, que honra uma administração, êle tem ainda 
os seus senões que só a experiência poderá descobrir e corrigir, e não 
se póde considerar pelo fato da sua construção, aliás em local impróprio, 
organizado o serviço de matança, porque muito falta ainda para que o 
seja e possa entregá-lo á exploração particular:- : 

Por outro lado, as disparidades que apresentam as propostas de ter-
ceiros também é uma configuração dessa impossibilidade de basear cer-
ta e positivamente. 

Acrescente-se ainda a falta do ramal da estrada de ferro e do en-
treposto na cidade para se concluir sem vacilar que uma concurrência 
no momento só poderá trazer grande~ prejuízos para a Prefeitura que 
não obterá vantagens que com facilidade obteria no caso de um servi-
ço já organizado em funcionamento. 

Concluo pois, pela inoportunidade da concurrência; sendo necessário 
a organização prévia do serviço que só poderá ser obtida com o fun-
cionamento do Matadouro e pelo tempo necessário para a normalização 
e ajustamento dm; vários serviços. A Prefeitura deverá pois, iniciar ime-
diatamente 0 serviço de matança no novo Matadouro e providenciar 
na construção do ramal e entreposto, para só então cogitar do seu ar-
rendamento. 

o SR. NORONHA GUARANY:-Quantos quilômetros tem o ramal? 

o SR. SOCRATES ALVIM:-Seis quilômetros mais ou menos. . 
o SR. ANNIBAL GONTUO:-Primeiramente deverá ser construido 

0 ramal para depois ser iniciada a matança. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Não é possível. A Prefeitura está pa-

gando um conto de réis de juros, por dia. O serviço de matança dever~, 
portanto, ser iniciado imediatamente, como disse, no novo Matadouro, 
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providenciando-se ao mesmo tempo sôbre a construção do ramal e en-
treposto. Depois, então, se cogitará do arrendamento. 

Afim de melhor atender ao fim em vista, seria aconselbavel que du-
rante essa exploração fosse dada autonomia suficiente, constituído o ser-
viço em um departamento, com escrituração comercial independente. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Esse departamento dentro em pouco 
ficará cheio de funcionários e não se poderá fazer cálculo algum. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Isso é uma questão de boa adminis-
tração. Escolhe-se uma pessoa competente e dá-se autonomia ao de-
partamento. 

O SR. ANNIBAL GONTIJ0: - 0 que observamos é que as reparti-
ções públicas estão cheias de funcionários . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A regra não é geral e devemos procurar 
melhorar. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Esse é o objetivo do espírito revo· 
lucionário. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Só depois dessas medidas prelimina-
res é que se deverá tratar do arrendamento. Antes disso não será pos-
sível a nenhum concurrente firmar em bases seguras a sua proposta. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-E' possível, porquanto existem pes-
soas que conhecem bem o assunto. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Respondendo a v. excia., direi que tive 
oportunidade de conversar a êsse respeito, no Rio de Janeiro, com vá-
rios marchantes perfeitamente conhecedores da matéria e todos eles fo-
ram acordes em afirmar que ninguém poderá fazer uma proposta ho-
nesta para o arrendamento do nosso novo matadouro sem a construção 
do ramal férreo e do entreposto de Belo-Horizonte. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Uma vez que o individuo seja co• 
nhecedor da materia, pode faze-lo. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-V. Excia. se engana. Ninguém mais 
do que o nosso colega, sr. conselheiro Werna Magalhães, conhece a 
fabricação de tecidos. Pois bem, v. excia., pergunte a esse nosso coJ 
lega se em um estabelecimento novo, dotado de maquinismos todos 
novos, de tipo ainda não experimentado, pode antecipadamente saber 
quanto vai custar o produto. 

O SR. WERNA MAGALHÃES:-Não é possível. 

; 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Não é possível, diz s. excia. e com 
razão. O mesmo se dá com relação ao arrendamento do Matadouro, e 
tanto mais que nesse ponto o essencial é a Prefeitura ter bases para de-
terminar no edital as condições minimas das propostas de arrendamento. 

Esse arrendamento depois de ser possível obter todas as bases ne-
cessarias, só deverá ser feito da parte de aproveitamento dos sub-pro-
dutos, continuando a Prefeitura a explo rar o serviço de matança. 

Na verdade, conforme já demonstrei ao estudar a proposta dos 
marchantes, é impossível praticamente evi tar o monopolio do conces-
sionario no serviço de matança e de varejo. 

Estabelecer no contrato uma clausula proibitiva ... 
O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Ou uma multa 
O SR. ISRAEL PINHEIRO .. . -para o concessionario, de ser mar-

chante, nada soluciona porque surgirá sempre o expediente de uma in-
terposta pessôa. Tenho sempre me manifestado contra o «Estado in-
dustrial•, mas aqui não se trata, na parte que caberá á Prefeitura-
serviço de matança exclusivamente-de uma exploração industrial, mas 
apenas de uma tarefa a executar sem necessidade de aquisição de ma-
terias primas e venda dos produtos fabricados que caracterizam uma 
exploração industrial em que sempre fracassam as administrações pú-
blicas. 

O SR. P. MATTA MACHADO :-E' essencial que o serviço de ma-
tança fique com a Prefeitura, afim evitar-se o monopolio. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-A Prefeitura que faça um contrato 
bem redigido, n•) qual sejam estipuladas multa~ pesadas em casos de 
infração. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-No Rio, o Matadouro de Santa Cruz .. 
O. SR. NORONHA GUARANY :-0 Matadouro de Santa Cruz é 

explorado pela Prefeitura 7 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-E' explorada a matança. 
O SR. NORONHA GUARANY :-E tem provado bem 7 
O SR. SOCRATES ALVIM:-No Rio, a situação tem melhorado de-

vido á concorrencia dos matadouros frigoríficos . 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Uma outra objeção que poderia surgir seria 

a dificuldade na separação da matança dos outros serviços que seriam explo-
rados por terceiros . Isso não se dá, tanto assim que no projeto do edital 
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enviado pela Prefeiturct, na clausula 4, diz: Em tempo oportuno e com as-
sentimento da Prefeitura, o arrendatário poderá subarrendar as secções in.: 
dustriais enumeradas acima nas alíneas d, e, f, g. São os seguintes os 
serviços industriais: 

Fabricação de presunto, salsichas e produtos defumados: 
Fabricação de banha: 
Fabricação de adubos ou farinhas de sangue e ossos: 
Fusão dos cebos1 técnico e combdstivel. 
Também nas sugestões dos marchantes é lembrada essa possibili-' 

dade de separação dos dois serviços. 
Desta fórma, zelaria a Prefeitura pelos interêsses da população, evl• 

tando a formação dos ctrusts • , quer de marchantes, quer de açouguei-
ros e facilitando a matança livre ao próprio criador, como é seu pen .. 
sarnento. 

A parte industrial arrendada a terceiros seria por sua vez uma nova 
fonte de rencia, quer sob o ponto devista direto do pagamento de uma 
taxa de arrendamento, quer sob o ponto de vista indireto de baratea-
mento dos vários sub-produtos fabricados de grande utilidade para o 
Estado. 

Resumo o meu parecer : 
1) Não devam ser aceitas as propostas de arrendamento 

apresentadas. 
2) E' nec-essário que antes de qualquer arrendamento P!lr-

cial ou total do Matadouro, deva preceder a sua organização 
pela Prefeitura, explorando-o durante o prazo que se fizer ne-
cessário. 

3) Finda essa organização, a Prefeitura deverá continuar 
a explorar o serviço de matança, arrendando unicamente a par-
te industrial de aproveitamento dos sub-produtos. 

Antes de continuar, desejava ouvir a opinião do Conselho sôbre 
esses pontos, porque se estiverem de acôrdo ficará prejudicada a consulta 
sôbre o edital de concorrencia e afim de evitar um trabalho demorado 
e discussão prolongada, como será a de apresentar corrigendas e su-
gestões ao edital, eu consultaria o Conselho sôbre a conveniência de 
devolver o processo ao sr. Prefeito com essas novas sugestões, afim de 
que êle resolva definitivamente a questão. 
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Opinando êle pelo adiamento da concorrencia, é evidente que tam· 
bém deverá ser adiada a elaboração do edital que oportunamente será 
feito com bases seguras e, em caso contrário, julgando impossível em 
vista das razões que nos apresentará, a exploração por parte da Pre-
feitura para a organização completa, então trataremos de estudar o edi· 
tal que se fará necessário. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Acho que o Conselho pode deliberar, 
porque o Prefeito nos consultou sôbre dois pontos: 1.0

, se deve ou não 
ser aceita a proposta dos marchantes; 2.0

, em caso contrário, se o Con· 
selho opina pela hasta pública, quais as modificações que sugere para 
serem introduzidas no edital de concorrencia. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - O Conselho manifesta sua opinião 
sobre o assunto mas, antes de deliberar definitivamente, devolve ao Pre· 
feito o proce;:.so, afim de que s. excia. diga sôbre a possibilidade do 
serviço ser explorado pela Prefeitura até a sua completa organização. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: -Penso de modo contrário. A meu 
ver, a Prefeitura deve primeiramente tratar de completar as condições 
necessárias ao bom funcionamento do Matadouro, a saber, a construção 
do ramal e do frigorífico. Depois disso, estudar-se-á a tabela. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -A tabela já foi apresentada. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO: -Essa tabela é sugerida pelos mar-

chantes. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO- Eu a comparei com as tabelas de ou· 

tros matadouros. 
O SR. SOCRA.TES ALVIM:- A tabela é oficial, proposta pelo Pre· 

feito e consta do edital. 
O SR. ANNIBAL GONTUO: -Depois de estudada a tabela, o arren· 

damento será levado á hasta pública, devendo no contrato a ser firma· 
do com o concessionário, ser estabelecidas multas elevadas para os casos 
de infração 

Por outro lado, nem o fiscal, nem o veterinário deverão ser pagos 
pelo arrendatario, porque, assim, ambos ficariam a mercê de seus pai· 
pites. O fiscal deverá ser da Prefeitura e o veterinário da Saúde Pú-
blica, segundo o meu modo de ver. 

O SR. NORONHA GUARANY:-0 nobre relator lembra a conve-
niencia de ser o processo devolvido ao Prefeito para que êste, tomando 
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em consideração as sugestões levantadas no seu voto e nos debates 
aqui travados, diga se aceita ou não o ponto de vis ta do Conselho. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-0 Conselho, como disse, foi consul-
tado sobre dois pontos, isto é, se deve ser aceita a proposta dos mar-
chantes e, em caso contrario, se tem sugestões a fazer sôbre o edital da 
concorrência. Sendo assim, parece-me que, tendo de consultar o Prefeito, 
nada devemos julgar em definitivo; sómente ... 

O SR. NORONHA OUARAN Y:-Converter o julgamento em dili-
gencia. 

O SR. SOCRATES ALVIM- ... converter o julgamento em diligên-
cia. Efetivamente, se o Conselho quiser emitir julgamento sôbre a consul-
ta, não ha motivo qara ouvir o Prefeito, porqu~ terá d~~ erado, e de-
liberado, de certo modo, contra as simpatias de s. exc1a., que sómente 
consulta sobre uma proposta, quando, entretanto, existem quatro. Se re-
cusamos essa proposta, não temos mais motivo pa ra ouvir o Prefeito, 
porque teremos agido de acôrdo com o nosso ponto de vista, indepen-
dentemente de sua opinião. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Efetivamente, se mandamos ao Prefeito 
as nossas sugestões, para que consultá-lo 7 

O SR. NORONHA GUARANY:-Já temos o ponto de vista do l.o 
revisor, sr. conselheiro Socrates Alvim, e do 2. 0

, sr. conselheiro Annibal 
Gontijo. Como pensa o sr. conselheiro Lo r ~to de Abreu 7 

O SR. LORETO DE ABREU:-Não estudei a questão e para poder 
me pronunciar, desejaria que o nobre relator, sr . conselheiro Israel Pi-
nheiro, estabelecesse precisamente as conclusões a que chegou. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Eu termino meu parecer, considerando 
primeiramente que não deve ser aceita a proposta de arrendamento apre· 
sentada pelos marchantes. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Estou de acôrdo, porque a considero 
inoportuna. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Em segundo lugar, entendo ser n ~es

sario que antes de qualquer arrendamento parcial ou total do Matadouro 
deva preceder a sua organização pela Prefeitura, explorando-o durante o 
prazo que se fizer necessário. O sr. conselheiro Annibal Gontijo pensa 
que antes de qualquer arrendamento parcial ou total do Matadouro, deva 
preceder a sua organização, mas sem exploração por parte da Prefeí-
tura. 

; 

• 
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O SR. SOCRATES ALVIM:-Nêste ponto, estou de acôrdo com o 
sr.~relator. 

O SR.. LORETO DE ABREU:-Tambem eu. 
(Do mesmo modo se mani festam os srs. P. Mntta Machado e 

Werna Magalhães). 
. ~ SR. ISRAEL PINHEIRO:-Proponho ainda que, finda essa orga~ 

mzaçao, a Prefeitura deve rá continuar a explorar o serviço de matança, 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Isso é que é essencial para evitar o 

monopólio. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Pode-se até mencionar esse motivo, na 

conclusão. 
O SR. ANNIBAL GONTUO:-Prejudicando-se, assim, o desenvolvi~ 

mento do Matadouro. 
O SR. P. MATTA MACHADO:-Não apoiado. A experiência prova 

que não ha outro meio de se evitar o monopólio. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A matança é a cousa mais rudimentar 

que existe em todos os matadouros . 
O SR. ANNIBAL GONTIJ0:-0 matadouro não poderá se desen-

volver. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Que é que v. exc. entende por desen~ 

volvimento de um matadouro? O que desenvolve o matadouro é o au~ 
mento do consumo de carne. E', portanto, o seu preço barato, pela ma-
tança livre, sem tru t. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Não havendo liberdade de comércio, 
muitas reses ser~o abatidas em outros pontos do Estado, em prejuízo, 
portanto, do Matadouro da Capital. 

O SR. P. MATTA MACHADO:-Se a Prefei~ura, para garantir a li~ 

herdade de comércio, não fizer a matança, o consumidor vai ser colega 
da rez abatida; é rês votada ao sacrifício 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Será arrendada unicamente a parte in-
dustrial, do aproveitamento dos sub-produtos. 

Por último, sugiro que o Conselho consulte o Prefeito sôbre se 
haverá alguma dificuldade administrativa da exploração e organização do 
Matadouro. 

O SR ANNIBAL GONTIJ0:-0 Prefeito não nos consultou sôbre 
êste ponto. Para que, pois, ouvi-lo a êsse respeito ? 

ESTADO DE MINAS- GERAIS 1139 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Não é razão para deixarmos de con-
sultá-lo. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Ele nos consultou sôbre cousas dife-
rentes. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Protelar o edital não deixa de ser uma 
modificação. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Acompanho o relator. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Passo agora, sr. Presidente, a referir-me 
ás taxas. Quer a Prefeitura venha explorar ou não a matança, devemos 
discutir as taxas que vão ser cobradas. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Sôbre ~sse ponto, terei de dizer algu-
mas palavras, depois que v. excia. concluir o seu brilhante voto. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Comparei essas taxas com as que são 
cobradas nos matadouro.' de Petropolis, Niteroi e Rio de Janeiro e veri-
fiquei que o matadouro de Petropolis cobra 103 réis para o gado em pé, 
o que corresponde a 200 réis para o peso morto, liquido. O matadouro 
de Niteroi cobra 150 réis por boi em pé, o que corresponde a 300 réis 
para opesomorto. A proposta daPrefeitura de 120 réis porpesomorto, o 
que corresponde a 60 réis por peso vivo. Acho as taxas propostas per-
feitamente razoaveis. No Ri•"l de Janeiro a taxa é de 160 réis por peso 
morto. O mesmo acontece com as taxas para suínos, vitelos e ovinos, 
que são inferiores ás correspondentes nessPs matadouros citados. 

Eu desejava aproveitar a oportunidade desta discuss-o afim de ex-
pôr ao Conselho um proble:na correlato, illportantissimo para o Estado 
de Minas, e que tive a oportunidade de vir a conhecer, ao procurar obter 
dados e informações que me puzessem ao corrente do assunto em debate. 

Trata-se da necessidade urgênte e vital para o nosso Estado de mo-
vimentar e facilitar o estabeleci '"!lento de frigoríficos nas principais zonas 
de engorda do nosso gado. 

A zona norte do Estado p rincipalmente está ameaçada de em pou-
cos annos, se uma providência não fôr tomada, ficar sem mercado para 
a sua pecuária. Na verdad~, o grande consumidor de gado mineiro tem 
sido a Capital Federal com o s~u consumo de l.OJO bois diarios ou se~ 
jam 360.000. Pelo que tive oportunidade de ouvir de um conhece~ 
dor do a,ssunto por nêle labutar há muito tempo, esta,mos arrisca,do& 
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a perder em poucos anos êsse ótimo mercado para a nossa pecuária em 
vista do-fornecimento de carnes frigorifica as o elas Companhias de São 
Paulo. 

Atualmente a remessa diária já atinge a 3JO bois. Dois fatores in-
fluem nessa possibilidade de concorrência com vantagens de frigorificos 
situados a g rande distância do centro consumidor. 

Em 1.0 lugar porque tratando-se de Companhias exportadoras de 
carnes êles aproveitam justamente o refugo da expo~tação para êsse 
fornecimento. Em segundo lagar, pelo verdadeiro jogo de preços que 
provocam no mercado de carnes verdes, afim de com a baixa da carne 
nos grandes centros- Rio e São Paulo facilitar a suas compras de gado. 
Nestas condições, os marchantes negociam em uma situação permanente 
de insegurança. 

Para Minas, pois, grandes serão os prejuízos com essa diminuição 
permanente de suas vendas dirétas. Se algumas zonas como a Oeste 
e Sul de Minas poderão continuar a vender o seu gado para as referi-
das Companhias, que cada vez mais senhora do mercado lhes imporão, 
um preço mínimo, existem outras como a zona norte do Estado que fi-
carão sem mercado para a sua criação. 

A solução unica para com vantágem combater e sa concorrência 
está portanto no estabelecimento de matadouros frigoríficos no nosso Es-
tado situados nos centros das zonas de engorda que apresentarão sôbre 
a matança diréta nos centros consumidores grandes vantagens, permitin-
do ao Estado não só manter o fornecimento atual como recuperar os 30 ° I o 

já perdidos. Haverá uma redução enorme no frete, bastando conside-
rar que pela natureza de carga um vagão da bitola larga com capacida-
de para 40.000 quilos de carnes apenas transportou 32 bois. O gado 
transportado em pé perde em média 5 °10 , além de varias outras vanta-
gens decorrentes da situação na matança junto ás invernadas. 

O Estado deverá tomar a iniciativa de sua organização para o es-
tabelecimento de um matadouro frigorífico, concedendo favores que se 
fizerem necessários afim de evitar emquanto é tempo os graves prejuízos 
de que está ameaçada a nossa pecuária . 

Lembrú ao Conselho que se faça á administração do Estado uma 
sugestão nesse sentido. 

(Mui to bem ! Muito bem!) 
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Contlnúa a discussão 

O Sr. Soerates Alvlm: -Peço a palavra. 
O SR. NORONHA GUARANY: -Tem a palavra o nobre conse-

lheiro. 
O SR. SOCRATES AL VIM:- Embóra de acôrdo com as conside-

rações do sr. conselheiro Israel Pinheiro, dele divirjo em um ou outro 
ponto de pequena importancia. 

No caso, principalmente, em que s. ex. acha que Belo-Horizonte não 
é em ponto conveniente a um matadouro frigorífico, creio que o sr. re-
lator não tem razão. Belo-Horizonte, se não está no centro das inver-
nadas, está entretanto, nas proximidades delas, que são, no caso, as de 
Curvelo e região do Paraopeba. 

Temos o exemplo eloquente de São Paulo, distante 500 a 600 quilo-
metros das invernadas de Barretos e Rio Preto, abastecedoras dos fri-
gorificos da paulicéa. 

Curvelo dista de Belo-Horizonte, apenas 200 e tantos quilometros. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Quantos quilometros? 
O WERNA MAGALHÃES : - Duzentos e tantos. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO : - E' o ponto importante. Dêsde que 

o gado seja embarcado, perde-se a maior vantagem do matadouro frigo-
rífico. 

O SR. SOCRA TES AL VIM:- H a pequeno prejuízo, cerca de 5 ° I 0 , 

de acôrdo mesmo com as informações de v. exc. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-O principal prejuízo não é essa que-

bra de peso, mas o fato do gado, estando invernado nas proximidades 
de frigorífico, permitir a qualquer momento ser entregue á matança. Se 
fôr necessário matar 1.000 bois, eles ai estão; se fôr neGessário matar 50• 
também. Agora, trazendo-se para esta Capital 1.0CO bois, onde vão 
eles ficar? 

O SR. SOCRA TES AL VIM:- Não h a duvida que o ideal é o ma-
tadouro ficar situado no centro das invernadas, corno em Barretos, no 
Estado de São Paulo. 

Mas, acabamos de nos referir aos matadouros frigoríficos da Capi-
tal de S. Paulo, que distam das invernadas que os abastecem cerca de 
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600 quilornetros. Esses matadouros, entretanto, estão concorrendo ~o 
Rio de Janeiro mais 500 quilornetros além, com os matadouros do RIO. 

O SR. ISR~EL PINHEIRO.-São exportadores. Fornecem ao Rio de 
Janeiro apenas o refugo e na maioria das vezes, com o objetivo de 
provocar a baixa nos preços. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Fornecem ao Rio de Janeiro o refugo, 
é verdade, porque os quartos dianteiros das rêzes não são providos de 
bôa carne e por isso não são aprecilldos nos centros consumidores da 

Europa. 
Belo-Horizonte, porém, está mais proxirna de Curvelo do que S~o-

Paulo das suas invernadas de Barreto e Rio Preto. De Barreto a Sao-
Paulo são 523 quilometro:s, se me não engano; ao passo que de Cur-
vêlo a Belo-Hodzonte, ternos, talvez 250 apenas. 

Portanto, Belo-Horizonte está destinada a ser a séde de um futuro 
matadouro frigorífico. 

o SR. ISRAEL PINHEIRO.-Se prevalecer essa opinião do mata-
douro poder ficar a 300 ou 400 quilometros das invernadas, o ponto ideal 
será Cruzeiro. V. exc. é de opinião qne Minas deve fazer matadouro 
para exportação de carne? . 

O SR. SOCRATES ALVIM:-No mo~ento, não é possível. 
o SR. ANNIBAL GONTIJO: -Deveríamos limitar inicialmente o 

nosso matadouro a fornecer carne para o Rio e Juiz de Fóra e outros 
centros mais proximos . 

o SR. SOCRATES ALVIM:-Devemos encarar o problema em toda 

sua extensão. o SR. ISRAEL PINHEIRO:-Nêsse caso, os frigorificos deviam ser 
estabelecidos em Formiga e lbiá, que são os pontos naturais de expor-
tação, por Angra dos Reis. 

O SR. SOCATES ALVIM:-Quero ~alientar ao nobre relator, que, em 
principio, estamds de acôrdo. A nossa divergencia se refere apenas .a 
questões de detalhes. Acho que Belo-Horizont~ r~~ne todas as condi-
çães necessárias para possuir um matadouro fngonfico. . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Onde colocar 1.000 b01s em Belo-Ho-

rizonte? 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Ficarão em Capitão Eduardo, Santa 

Luzia, etc. 
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A\ êm de tudo, Belo-Horizonte é o ponto de quebramento da bitola 
hrga da Central. Sabemos que é de vital mterêsse para o sucé sso da in-
dústria dos matadouros frigoríficos poderem êsses estabelecimentos con-
tar com bons meios de transporte, boas ferrovias de bitola uniforme e 
constante desde o matadouro até o centro de consumo ou ponto de 
embarque marítimo. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Hoje ha vagons desmontaveis. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Esse processo era adotado em S. Paulo, 
para o transporte das carnes do Matadouro de Barretos. O produto era 
ali embarcado e á certa altura, para mudar de bitola, um guindaste sus-
pendia os caixões, colocando-os sôbre os truques da bitola larga. 

O processo, porém, não era economico, de modo que a Paulista alar-
gou a sua bitola, corrigindo o inconveniente. O ideal é que a bitóla 
seja unüorme, evitando-se as baldeações. De acôrdo com as idéas que 
manifesto, acho que devemos sugerir ao sr. Prefeito, que estabeleça, des-
de já, tabelas de matança especiais e modicas para a hipotese de ser o 
Matadouro Municipal desta Capital utilizado no preparo de carnes frigo-
rificadas ou simplesmente resfriadas e de~tinadas a mercados distantes, 
do Rio ou mê~rno do estrangeiro. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Frigorificadas? 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Sim frigorificadas ou resfriadas. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Primeiro que tudo, é preciso adquirir 

vagões. 
' O SR. SOCRATES ALVIM:- Corno sabe, Barretos e Mendes têm 

vagões próprios e estão fóra da zona de invernadas. Acho que a 
Prefeitura deve estabelecer, no edital, a hipotese do Matadouro servir 
ás cidades visinhas, de vez que ele tem capacidade para isso. Foi pro-
jetado para a matança de cerca de 500 rezes: entretanto, Belo-Hori-
zonte ainda não consome 100. Devemos, por isso, cogitar desde já, de 
urna tabela de preços mais barata para o caso do Matadouro fornecer 
carne a outras cidades. Além disso, Minas tem necessidade de mais de 
um matadouro frigorífico. 

Essa é urna questão que já foi debatida na Sociedade Mineira de 
Agricultura. Entre outros, dela tratou, com elevada competencia, o dr. 
Virgílio Bastos. 
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O engenhei ro Virgílio Bastos, que foi fun cionário da Rêde Mineira 
de Viação , e m dos grandes estudiosos dos nossos problemas econo-
micos. Ele é de opinião que os pontos principais, em Minas, para o 
estabelecimento de matadouros frigoríficos, são Lavras, lbiá e Belo-Ho-
rizonte. Belo-Horizonte, recebe gado do Norte. A Lavras, no entron-
camento da E. F. O. M. com a R. S. M., chegarão as tropas gordas das 
invernadas do Sul do Estado. 

Ibiá receberá, não só o gado do Triangulo Mineiro e da região de 
ParacatU, como tambem as tropas goianas e até de Mato-Grosso. Estou 
de pleno acôrdo com o relator, ressalvadas, apenas, essas ligeiras res-
trições, quanto a matadouros frigorificos. Nesse caso de frigorificos, 
devemos tomar serias providências, do contrário não poderemos tirar 
da nossa criação o partido que outros Estados ti ram da sua. Estados 
dos quais somos fornecedores de materias primas, por eles industriali-
zadas. 

Basta lembrar que, enquanto os nossos industriais preparam touci-
nhos em jacás, e carne salgada,- os frigoríficos preparam presuntos, sal-
sichas, línguas e carnes enlatadas, que alcançam muito melhor cotação 
nos mercados. Por isso, podem os frigoríficos pagar preços mas eleva-
dos ao criado r, que os pagos p lo matadouro comum. Não é sómente 
quanto ao gado bo'!ino e sui o que isso acontece. Também quanto 
ao ovino ocorre o mesmo fenomeno. 

Precisamos desenvolver no Estado a criação de carneiros. 
Já tivemos, outrora, lã sufici~nte para o consumo interno da Pro-

vinda. Hoje não a temos. O frigorifico exerce benefica influencia no 
melhoramento da criação de suínos e ovinos, nas zonas onde é estabe-
lecido. 

Em S. Paulo os frig Jrificos fornecem aos criadores reprodutores 
finos, especializados para cada zona e compram os porcos por preços 
muito mais vantajo os do que podemos vendê-los em Minas. Esse é 
um dos motivos por que devemos aceitar a sugestão lembrada pelo 
nobre conselheiro Israel Pinheiro ao Govêrno do Estado, em favor dos 
matadouros frigoríficos. 

O Norte deverá possuir mais tarde o seu matadouro frigorífico, 
quando se fizer a ligação da Baía e Minas e da Vitoria a Minas, com 
as regiões pastoris do nordeste. Entretanto, isso só para o futuro, pois 
o gado que do Norte vem para Curvelo, atualmente, é relativamente 
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pouco. Basta dizer que toda a exportação daquela zona é feita pela 
E. F. C. B. e a Central , em 1931, exportou 72.000 rezes, inclusive gado 
do Norte, de Sitio e Benfica. Pois bem, a Rêde Sul-Minei ra exportou 
para o Rio de Janeiro 104.000 rezes, e a Mogiana, que serve a uma 
pequena região do Triangulo, exportou, em 1931 , 54.000 rezes. De 
modo que precisamos, pelo menos, de 3 matadouros frigoríficos, que 
seriam localizados em Lavras, ID1á e Belo-Horizonte. 
. O gado do Norte, antigamente era exportado em larga escala para 
as invernadas baianas do Mundo Novo. Essa exportação era de cêrca 
de cincoenta mil reses. Em 1931 essa exportação desceu a 22 mil 
reses. Isso se dá, segundo estou informado, pela falta de bebedouros, 
que por ocasião da estação sêca, desaparecem por completo no trecho 
do território baiano. 

Era isso o que tinha a dizer. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Queria um esclarecimento: v. exc. 
opina pela criação de frigorífico em Belo-Horizonte? 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Acho que Belo-Horizonte deverá ser 
um centro de frigorificação. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:--Então v. exc. está de acôrdo co-
migo. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Estas as considerações que desejava 
saber. (M ui to bem! Muito bem!) 

- Não havendo mais quem peça a palavra, é posto a votos e apro-
vado o parecer do relator, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer, quanto á peça n. 249: 
I-Não devem ser aceitas as propostas de arrendamento apresen-

tadas; 
TI-E' necessário que, antes de qualquer arrendamento parcial ou 

total do Matadouro, deva preceder a sua organização pela Prefeitura, 
explorando-o durante o prazo que se fazer necessário; 

ill-Finda essa organização, a Prefeitura deverá continuar a explo-
rar o serviço de matança, arrendando unicamente a parte industrial do 
aproveitamento dos sub-produtos. 
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Esta conclusão foi tomada contra o voto do sr. conselheiro Annibal 
Oontijo, de conformidade com os debates sõbre o assunto. 

-Volta o processo ao relator para a redação do parecer finaL 
~o processo deverá, oportunamente, ser devolvido ao sr. Prefeito. 

acompanhado das notas taquigráficas. 
Ao sr. Interventor Federal, interino, se deverá também encaminHar 

em ofício, cópia, das notas taquigráficas relativas á discussão dos frigo" 
ríficos, para que s. exc. tome na devida consideração as sugestões lem"' 
bradas pelo Conselho a respeito de tão importante assunto. 

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, relatadas e revistas, forem presentes á Secretaria com 
a necessária antecedência. 

-Levanta-se a sessão. 

~- .... 
Origem: ~ 
Preço: ·--·-·······-······-··--······ ·····;;·· . . ·····-·······M·--

---------·-··· · - - - - ---~-------------- -----·-·---
--------------------------~-----~---~ 
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155.a sessão ordlnarla, aos 7 de outubro de 1933 

PRESIDENTE-Sr. Noronha Guarany. 

SECRETARIO-Sr. Socrates Alvim. 

SUIUAIUO:-Ata-Expediente-Comunicaçoes-EstabP.lecimento de frigorificos-
Discurso do sr. Annibal Gontijo-Apresentação de pareceres finais-
Segunda parte-Extração de madeiras pela E. F. Vitoria a Minas-Re-
latorio e parecer do sr. Werna Magalhaes-Discurso e sugestao do 
sr. Socrates Alvim-Sugestélo do sr. Israel Pinheiro-Conclusão-Cons-
truçélo do tumulo do Presidente Olegario Maciel-Relatorio e parecer 
do sr. Noronha Guarany-Discurso do sr. Annibal Gontijo-Conclusao 
-Isenção de impostos para transmissao de imoveis pertencentes ao 
Banco Pelotense-Relatório e parecer do sr. Socrates Alvim-Conclu-
sao-Volta ao expediente-Pareceres finais-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os senhores : Noronha Gua-
rany, Socrates Alvim, Annibal Gontijo, Israel Pinheiro, Werna Maga-
lhães e P. Matta Machado. 

-Abre-se a sessão. 
Ata 

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

Expediente 
O Sr. Seeretarlo traz ao conhecimento da Casa o seguinte ex-

pediente: 
Oficio 

Pagamento de adicionais ao Major Archimino R. Chaves 

(PEÇA N. 258) 

Secretaria de Estado dos Negocias Interior - Belo-Horizonte, em 29 
de Setembro de 1933.-J.a/17.643.-Encaminhando um processo. -

Senhor Presidente.-Passo ás mãos de V. Exa. o incluso processo, 
referente a um pedido de pagamento de gratificação adicional de 10° f 0 , 

a que tem direito o senhor major Archimino Rodrigues Chaves, afim de 
que esse egregio Conselho se digne de pronunciar-se a respeito. 
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Aproveito o ensejo para renovar a V. Exa. os protestos de minha 
real estima e distinta consideração.-0 Secretario do Interior, .Alvaro 
Baptista de Oliveira. 

Ao Excelentissimo Senhor Presidente do !Conselho Consultivo-
Capital. 

Requerimento que acompanha o oficio supra 

Exmo. Sr. Dr. Secretario do Interior e D. D. Comandante Geral da 
Fôrça Pública do Estado.-0 abaixo assinado, major do quadro suple-
mentar da Fôrça Pública do Estado de Minas-Gerais, vem mui respei-
tosamente pedir a V. Exa se digne encaminhar a quem de direito o 
presente pedido de passar a perceber a gratificação adicional de 10 o/ o 
que se julga com direito, por contar mais de 30 anos de serviços pres-
tados ao Estado, conforme documentos juntos. P. deferimento. 

Belo-Horizonte, 2 de Agôsto de 1933. - Arckimi no Rodrigues 
Chaves. 

- O procésso passa a constituir a peça n. 258, distribuída aos srs. 
Lorêto de Abreu, Socrates Alvim e Annibal Gontijo, respectivamente, re-
lator, 1:0 e 2. 0 revisores. 

Requerimento 

De Henrique Barbosa da Silva Cabral, acompanhado de uma certi-
dão, pedindo se lhe conte, para efeito de aposentadoria, o tempo que 
serviu como escrivão do juizo federal da secção dêste Estado. 

- Dirija-se ao Govêrno do Estado. 

Comunicações 

O Sr. Socrates .A.Ivbn comunica que o sr. conselheiro Julio 
Soares continúa ausente desta Capital, razão pela qual deixou de com-
parecer á presente sessão. 

- Inteirado. 
O SR. NORONHA GUARANY.- comunica igualmente que o sr. 

conselheiro Loreto de Abreu, por se achar enfêrmo, não poude também 
comparecer á presente sessão. 

-inteirado. 
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Estabelecimento de frlgorlficos 

O Sr. Annlbal Gontljo:-Sr. Presidente, na sessão passada, 
a proposito da discussão do processo relativo ao arrendamento do Ma-
tadouro Municipal, foi ventilado no seio do Conselho o importante pro-
blema do estabelecimento de frigoríficos nas diversas regiões de engor-
da do gado em Minas-Gerais. 

Lendo a noticia dos nossos trabalhos, publicada pelo «Estado de 
Minas" e na qual se dizia que deveria ser Ibiá uma das localidades natu-
ralmente apontadas para a instalação de um desses frigorificos, o dr. 
Niso Torres, exímio e ilustrado advogado residente em Bambui, dirigiu-
me uma carta com referência ao assunto e da qual destacarei alguns 
tópicos a cuja leitura vou proceder, com a devida venia de meus no-
bres colegas (lê): 

cNão tenho a pretensão de fazer reparos ás opiniões dos conse-
lheiros, homens de valor e visão segura dos nossos problemas, mas 
segundo as opiniões dos entendidos, dos boiadeiros de toda aquela zo-
na das imediações de lbiá, freqüentadores assíduos das nossas inverna-
das, onde engordam os seus gados, o frigorífico em Ibiá estará exposto 
a fracasso, porque ficará no centro de uma zona que é de criação e 
não engorda, porque não possue pastagens suficiêntes para engordar 
gado que baste e assegure normal funcionamento daquêle estabeleci-
mento. 

O gado de Ibiá é comprado magro para ser engordado nas inver-
nadas da zona da qual Bambuí é o centro e formada pelos municípios 
de São-Gotardo, Dôres, Luz, Formiga, Piumí, Santa-Antonio, Campo-
Belo, etc. E' evidente que essa zona não poderá abastecer o frigorífi-
co de lbiá por via ferrea, devido á subida da Serra do Urubú e por 
terra isso é impossível, porque Ibiá não possue invernadas para des-
canso e reingorda de gado. As zonas de engorda do Triangulo aba-
tem seus gados no frigorífico de Barretos, cujo acesso é mais facil e 
mais barato, pelo que, com essas não se poderá contar para o abas-
tecimento do novo frigorífico. 

Se esse frigorifico ficar para cá da Serra do Urubú, evidentemente 
êle prestará ótimos serviços á pecuária dessa zona e de uma boa par-
te da zona do Triangulo, sem o sério obstaculo da Serra do Urubú. 
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Bambui está, e V. sabe bem disso, no centro da zona de engor-
da de gado. E' sem favor a maior praça de gado do Oéste, e isso é 
fàcilmente comprovável pela estatística de exp.J :· ~:1ção da Oeste, portanto 
é o lugar naturalmente indicado para a instalação do frigo rífico. Essas 
as razões naturais, razões de ordem econômica». 

A' essa carta o dr. Antonio Torres médico notavel, tambem ali re-
sidente acrescenta o seguinte post scriptum: 

«Ao que acaba de ficar exposto, linhas acima, pelo Niso 
só tenho que acr-escentar o meu pedido, com a explicação de 
ser Bambuí um município que possue pastagens para a engor-
da anual de cem m il boi~. Dito isto creio que nada mais pre-
ciso dizer». 

Efetivamente, sr. Presidente, não ha em toda zona do Oés-
te, que eu conheço bem de perto, município algum que, como 
o de Bambuí possua tão belas e extensas invernadas. Sendo 
assim, justifica-se cabalmente a sugestão ou esclarecimento 
que por esses meus dvis distintos amigos é feito na carta a 
cuja leitura acabo de proceder perante a casa. 

O SR. P. MATTA MACHADO: ,-De fato , o esclarecimente é util. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- Eu pediria, pois, a v. excia. , sr. Pre-
sidente, que da ata constasse êsse mesmo esclarecimento afim de, opor-
tunamente, ser tomado na devida consideração pelo Govêrno do. Estado. 

O SR. NORONHA GUARANY : -V. excia. será atendido. 

O SR. ANNffiAL GONTIJO: -Trata-se, evidentemente, de um pro-
blema de capital importância para os interêsses de Minas, porquanto a 
instalação de matadouros frigoríficos no centro ou nas proximidades 
das invernadas virá incrementar de modo decisivo o desenvolvimento 
da pecuária, fazendo com que desapareça a dificuldade de transporte de 
gado, dificuldade que atualmente tanto se faz sentir entre nós. Não se-
rão, pois, demasiados quaisquer esclarecimentos subsidiários que os 
entendidos queiram patrioticamente trazer ao Govêrno para que dentro 
em breve encontre solução satisfatória e eficaz tão palpitante e momen-
toso assunto. 

(Muito bem! Muito bem! 
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Apresentação, aprovação e assinaturas de pareceres 
finais 

O Sr. Israel PIDbelro apresenta o seguinte 

Parecer n. 238 

Arrendamento do Matadouro Municipal 

PEÇA N. 249 

O Conselho Consultivo, depois de devidamente examinada a peça 
número 249 que trata do arrendamento do Matadouro Municipal, con-
cluiu: 

I-Não devem ser aceitas as propostas de arrendamento apresen-
tadas; 

ll- E' necessário que antes de qualquer arrendamento parcial ou 
total do Matadouro deva preceder a sua organização pela Prefeitura, ex-
plorando-o durante o prazo que se fizer necessário; 

III- Finda essa organização, a Prefeitura deverá continuar a explo-
rar o serviço de matança, arrendando unicamente a parte industrial do 
aproveitamento dos sub-produtos. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais. Belo-Horizonte, 7 de outubro de 1933.- Israel P inheiro, re-
lator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório, parecer e notas 
taquigráficas ao sr. Prefeito Municipal. 

Segunda parte da ordem do dia 

Extração de madeiras pela E . F. Vitoria a Minas 

(PEÇA N. 253) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia é dada a palavra 
ao sr. Wema Magalhães, relator da peça n. 253, que sôbre a mesma 
apresenta o seguinte 
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Relatorio 

O sr. Secretário da Agricultura, submete a apreciação do Conse-
lho, a minuta de um contrato a :ser celebrado entre o Estado e a 
C ia. E . de Ferro Vitoria a Minas, sôbre a extração de madeiras em ter-
ras devolutas, para abastecimento de lenha e dormentes áquela -via 
ferrea. Desde longa data que o Govêrno do Estado, vem permitindo 
á Companhia a extração de madeiras, para aplicação em dormentes 
e outras obras da Estrada. como tambem para combustivel, retiradas 
das matas devolutas, situadas a margem da linha restringindo, o re-
gime precário da permissão, ao emprêgo do material, sómente em 
serviço dentro do Estado de Minas. 

Em virtude da situação embaraçosa em que se encontrava a Com-
panhia e para não criar impecilhos ao prosseguimento da linha ferrea 
que, pelo seu traçado, no vale do Rio-Doce, viria beneficiar uma vasta 
região, até então desintegrada da comunhão mineira, o Govêrno, em 
1931, ampliou a concessão, permitindo que a madeira já abatida e á 
margem da linha, em quantidade muito superior ao consumo dentro 
de Minas, fosse aproveitada no trecho espiritosantense. Vencido o pra-
zo e não permitindo as condições da Estrada a aquisição no Estado vi-
sinho do Espírito-Santo, daquele material, de constante emprêgo na 
conservação de via permanente, como na tração dos trens, o re-
presentante da Companhia dirigiu ao sr. Secretário da Agricultura, lon-
go memorial, esclarecendo a situação da mesma e mostrando a neces-
sidade premente de, para seu tráfego e sua linha, utilizar-se da lenha 
e dormentes extraídos pelos ocupantes dos terrenos devolutas á mar-
gem da estrada, de acôrdo com a autorização concedida em 1931. O 
sr. Superintendente de serviços de terras, do Estado, ouvido a res-
peito, manifestou-se da seguinte fórma: 

a) A autorização em carater permanente não seria possível, mas 
tambem não seria· justo negar-se a uma estrada de ferro, que vem pres-
tando reais serviços áquela futurosa região, o direito de trafegar por 
falta de lenha e dormentes, quando na mesma região existem em 
abundância. 

b) A questão se resume no significativo fato de não ser de pro-
priedade particular, em sua maior extensão, o territorio marginal da es-

---· ( 
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trada. Quer isto dizer que a escassez de fornecedores daria lugar á ca-
restia do material. 

c) Para que se estude e se resolva em carater definitivo o caso, 
propõe que se nomeie uma comissão composta de dois engenheiros 
do Estado e um da Vitoria a Minas, e lembra a conveniência de, em 
detalhe, ser estudada pelos seus membros: a principio, a delimitação 
de áreas a serem exploradas, sob o contrôle do Distrito de Terras e, 
em seguida, a intensificação dos trabalhos de medição das terras mar-
ginais, correndo o pagamento das despesas por conta dos posseiros 
mediante o produto da própria lenha vendida a Estrada . 

d) Finalmente, estabelecer-se um entendimento com a Secretaria 
das Finanças, no sentido da Estrada, deduzir da quantia que paga ao 
fornecedor, uma certa percentagem, com que custeará os trabalhos de 
uma turma especial, para as medições e bem assim o valor de cada 
lote vendido com que o posseiro irá amortizando o seu dêbito resul-
tante da aquisição das terras. Aceitas estas sugestões pelo sr. Secretá-
rio da Agricultura, e depois de ser autorizado o emprêgo da lenha e dor-
mentes por 60 dias, para o tráfego geral da Estrada, foram organizadas 
as bases do contrato, cujas cláusulas se encontram á pag. 2, desta 
peça e que serão examinadas em parecer verbal. 

Assim relatado, passo o processo ao 1°. :revisor, sr. conselheiro 
Socrates Alvim. 

Em 22 de setembro de 1933- Werna Magalhães - relator. 

Parecer 

O Sr. Werna Magalhães: -Sr. Presidente: Quem tiver 
ocasião de examinar o volumoso processo que encerra a peça de que 
estamos tratando, verificará, por certo, sem receio de engano, o acêrto 
da medida tomada pelo Sr. Secretário da Agricultura, procurando regu-
larizar, sob bases de um contrato entre o Estado e a Cia. E. de Ferro 
Vitoria a Minas, o serviço de abastecimento de madeira, áquela Empresa, 
extraída das matas devolutas das margens do Rio-Doce. 

Prevalecendo-me das informações que instruem o processo, pres-
tadas por engenheiros do Estado, que são conhecedores da região e 
das condições da Estrada cheguei á conclusão que a Vitoria a Minas, 
necessita do concurso do Estado de Minas. 



1156 CONSELHO CONSULTIVO DO 

O seu tráfego não é compensador, a Companhia está em regime 
deficitário e se mantem, em virtude da garantia de juros conferidos 
pelo Govêrno Federal. 

O nosso Estado, nunca recusou esse concurso, e, como se obser-
va e consta de Relatório, fez diversas concessões, permitindo a explo-
ração das matas çara abastecimento de combustível, dormentes e até 
para outros misteres. Poderia obter como compensação, o saneamen-
to e a conseqüente colonização das zonas exploradas. Mas, nunca 
houve uma formula contratual que delimi tasse a quantidade de madei-
ra abatida em correspondencia com as necessidades da Via Ferrea e 
que regulasse, devidamente, os trabalhos de extração, assim como a lo-
calização das á reas exploradas. Foi sempre um regime confuso que deu 
lugar a certos abusos provenientes do excesso de madeira extraída, em 
quantidade superior ao consumo usual. Se me refiro a tais detalhes, a 
isso sou levado, tão sómente para justificar a razão de ser do contra-
to, cujo teor é o objeto da presente cansulta feita pelo Sr. Secretário e 
que para entrar em prática, por fôrça de determinação expressa em lei, 
fica dependendo do pronunciamento dêste Conselho. Se bem que tar-
dia, ainda é benefica a ação do Govêrno, reunido em algumas clausu-
las já com o assentimento do representante da Vitoria a Minas, os re-
cursos que o Estado póde oferecer, em proveito da regularidade e in-
tensificação do tráfego, observadas as necessidade da Estrada e ao mes-
mo tempo, resguardados os interêsses do Estado naquela zona. 

Passo a tratar das clausulas que poderemos examinar isoladamente, 
como é de praxe. 

1.0
) •O Estado de Minas, permitirá a extração de madeira, para 

lenha e dormentes, destinados ao trecho Espiritosantense da Vitoria a 
Minas, em terrenos devolutas, em locais, previamdnte determinados pelo 
Chefe de Disirito de Terras de Aimorés, que terá sempre em vista, nessa 
determinação, as necessidades e condições de saneamento da região•. 

Informa o Sr. Inspetor de Concessões, em seu pa recer, ao tratar do 
assunto que, para as linhas do trecho mineiro, tem a Vitoria a Minas , 
permissão, embora sem contrato especial, para se utilizar da madeira ex-
traída de terrenos devo lutos . 

2.") •Não poderão ser abatidas madeiras nobres, de qualidade de 
exportação, principalmente jacarandá-rosa, jacarandá cabiúna, jacaran-
dá-tan, peroba ou ipé-peroba, cedro, vinhatico e jequitibá•. 

• I • 
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Ficam assim excluídas da concessão as madeiras de uso comum no 
comércio • . 

3~) •A quantidade de lenha não poderá exceder á que iôr necessá-
ria ao consumo exclusivo da Estrada, até o limite maximo mensal de 
600 metros cu bicos•. 

Prefixado o limite mensal do combustível, fica o Estado a coberto 
de abusos que poderiam sobrevir, do desvio para outros fins, do ex-
cesso da madeira abatida. Quanto a dormentes, não se poderá pre-
ver qual o consumo, mas, por segurança, seria conveniente que se es-
tipulasse, claramente, não ser permitido o preparo em porção superior 
ás necessidades da Estrada, a juizo da Superintendencia do Serviço de 
Terras. 

4.a cDos extratores de lenha e dormentes, das quais a Estrada 
os adquira, por intermedio de prepostos devidamente registrados no 
Distrito de Terras, cobrará o Estado uma taxa de extração, fixada em 
$500 por metro cubico de lenha e $200 por dormente, a qual será des-
contada pela Vitoria a Minas, no ato do pagamento dos fornecimentos 
e creditada ao Estado de Minas ». 

O governo estabelecendo estas taxas, realmente baixas, sobretudo 
para os dormentes, não visa um interesse direto e imediato, procura só-
mente facilitar o provimento de madeira, não forçando a Companhia á 
remuneração por preços talvez aci ma de suas possibilidades econô-
micas. 

Atendendo a estas razões, não me animo a propôr a alteração 
das taxas, o que me parece acertado seria uma fiscalização rigorosa 
para que a madeira abatida por tais preços venha acudir sómente as 
necessidades do trafego e não seja utilizada para outros fins. 

5. 0 c A madeira extraída das matas devolutas, será empregada 
exclusivamente no trafego e conservação da linha permanente da Vi-
toria a Minas, que não poderá dela se utilizar para revendê-Ia a ter-
ceiros • . 

Mais uma medida de segurança que previne irregularidades que 
poderiam S':! dar. 

Ficam, assim, acautelados os interesses do Estado. 
Nestas condições, sou de parecer que seja aprovado o C")ntrato e 

que se procure obter certa percentagem sobre a quantia paga aos for-
necedores para ser aplicada de acôrdo com as sugestões do Superin-
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tendente dos Serviços de Terras, isto é, aos trabalhos de medição de 
tr~rras e amortização do valor dos lotes vendidos aos ocupantes. 

(Muito bem! Muíte beml) 

-Em discussão o parecer. 
O Sr. Soerates A.lvlm :-Sr. Presidente, dou meu voto ao 

parecer do relator, apenas com a sugestão de que se deve limitar o 
prazo do contrato, porque, como negocio, ele é mau para o Estado. 

O Estado é levado a assinar esse contrato para salvaguardar 
como acabou de salientar o nobre relator, interesses importantes da 
zona servida pela Estrada, que ameaçava paralizar o trafego, se o go-
verno de Minas insistisse no seu ponto de vista contrario á pretenção 
da mesma Estrada. 

Como negocio, vender-se um dormente por $200, é verdadeira-
mente irrisorio. O Estado foi levado o assinar o contrato por motivo 
de força maior, tendo em vista defender interesses econômicos de alta 
monta da região do vale do Rio Doce. De modo que, sendo mau ne-
gocio, àeve o prazo do contrato ser o menor possivel,-um ou dois 
anos, no maximo, até que a situação da Companhia melhore, se é 
realmente má. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Quer dizer, o contrato seria a titulo 
precario. 

O SR. NORONHA GUARANY :--Pelo prazo, digamos, de um ou 
dois anos. 

O SR. SOCRATES ALVIM :_:_A fixação desse prazo póde e deve 
mesmo ficar a juizo do Sr . Secretario da Agricultura. 

O SR. ANNIBAL GONTUO :-Não seria oportuno sugerirmos ao 
Secretario a nomeação de um fiscal? 

O SR. SOCRA TES AL VIM:-0 governo tem um fiscal de matas que 
superintende o serviço, indicando até os lugares onde deverá ser extrai-
da a madeira . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-E no caso de se verificar que a Estra-
da está se utilizando de madeira para outros fins, haverá multa ou fica 
rescindido o contrato? 

O SR NORONHA GUARANY:- Juridicamente não fica rescindido. 
O SR. MATTA MACHADO:-A ·rescisão depende de clauzula ex-

pressa. 

.. ... 
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O SR. NORONHA GUARANY:-Não ha duvida. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Proponho, então, que seja estabeleci-

da no contrato a clauzula expressa de rescisão, no caso de violação 
de qualquer das condições estipuladas. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Seria muita conveniente, tanto mais 
que a Companhia tem sido acusada de tirar e exportar madeiras para 
outros fins, como está largamente referido no volumoso processo que 
constitue a peça em debate. Essas madeiras eram conduzidas em trens 
especiais ou em pranchas ligadas a trens de inspecção, como consta 
do processo. o SR. NORONHA GUARANY:-E' necessario, então, figurar no 
contrato a clausula de rescisão. (Apoi ados). 

o SR. SOCRATES ALVIM:-Será, de fato, muito oportuna essa 
clausula. (Mui to bem! Mui to bem!} 

-Não havendo mais quem tome a palavra, encerra-se a discussão. 
Passando-se á votação, são aprovados o parecer do relator e as 

sugestões propostas pelos srs. Socrates Alvim e Israel Pinheiro, sendo, 
portanto, adotada a seguinte 

Conclusão 
o Conselho aprova a minuta a que se refere a peça n. 253, com 

a restrição lembrada no voto do sr. conselheiro relator, estabelecendo-
se para a duração do contrato um prazo a juizo do sr. Secretári~ d_a 
Agricultura e ainda uma clausula pela qual ficará o co_n~ato rescmdi-
do no caso da Companhia violar qualquer das cond1çoes no mesmo 
estipuladas. 

-Volta o processo ao relator para redação final. 

Construção do tumulo do Presidente Olegarlo Maciel 
PEÇA N. 257 

Em discussão a peça n. 257, o sr. Noronha Guarany apresenta 
sobre mesma o seguinte 

Relatorlo 
o sr. Interventor Federal, interino, em oficio de 28 do mêz passa-

do, remete ao conhecimento do Conselho Consultivo do Estado o teor 
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do decreto em que se manda erigir, por conta do Estado de Minas-Ge-
rais o tumulo do Presidente Olegario Maciel. 

Esse decreto é concebido nos seguintes termos: 
cO Interventor Federal, interino, do Estado de Minas-Gerais. 
Considerando que é dever da comunhão mineira reverenciar a me-

moria dos que a serviram com fervor, dignidade e sabedoria, e dessa 
maneira a engradeceram espiritual e materialmente, 

resolve: 
Art. 1.0 O Estado de Minas-Gerais fará erigir um tumulo ao Presi-

dente Olegario Maciel, falecido no serviço de seu povo. 
Art. 2.0 Para esse fim será aberto, oportunamente, o necessário cre-

dito.,. 
Assim relatada esta peça, passo-a ao sr. conselheiro Annibal Gon-

tijo, 1.0 revisor. 
Belo-Horizonte, 2 de outubro de 1933.- Noronha Guarany, 

relator. 

Parecer 

O Sr. Noronha Guarany:- Meu parecer verbal é inteiramente 
favoravel á aprovação da minuta do decreto de que trata a peça n. 257. 
E eu o justifico com as palavras do próprio decreto, quando considera 
os serviços prestados pelo grande e saudoso presidente Olegario Maciel, 
que foi, incontestavelmente, um vulto que encheu de orgulho a terra 
mineira (apoiados geraí s) pela sua experiencia, pela sua sabedoria, 
pela grandeza de seu nobre coração. 

O SR. P. MA TIA MACHADO:- E pela sua bondade. 
O SR. NORONHA GUARANY:- Perfeitamente. 
Sou, portanto, inteiramente favoravel á aprovação da peça ora em 

debate. 
(Muito bem! Muito bem!) 
-Em discussão o parecer. 
O Sr. A.nnlbal Gontijo:- Sr. Presidente, o parecer de v. excia. é 

brilhante e seria desnecessário aduzir quaisquer considerações com o ob-
jetivo de procurar salientar a justiça da medida que pro pugna a peça ora 
submetida ao exame do Conselho. Entretanto, pela grande admiração que 
eu consagro á memoria do saudoso presidente Olegario Maciel, sou leva-
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do a manifestar-me sempre que se trata de homenagear aquele 
que foi o nosso maior amigo. Assim, ainda imerso na mais profun-
da dôr pela perda do meu inesquecível e querido amigo, rendo á 
sua saudosa memória um preito de gratidão, votando a favor do pro-
jeto de ser construjdo um tumulo, em que fiquem perpetuados o amor, a 
gratidão e admiração do povo mineiro por aquele que foi em vida o seu 
melhor amigo, e morto pode ser o exemplo dos que tiverem de guiar 
os destinos de Minas-Gerais. 

(1J1ui to bem! Muito bem! 
-Não havendo mais quem tome a palavra, é aprovado o parecer 

do relator, adotando-se esta 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se aprove a minuta de decreto auto-
rizando o Govêrno do Estado de Minas a mandar erigir um tumulo que 
guarde os restos mortais do grande Presidente Olegario Maciel. 

-Volta o procesr.o ao relator para redação final. 

Isenção de impostos para transmissão de imoveis per-
tencentes ao Banco Pelotense 

(PEÇA N. 255) 

Finalmente é posta em discussão a peça n . 255, sendo dada a pa-
vra ao sr. Socrates Alvim que procede á leitura do seguinte 

Relatorio 

O Interventor Federal no Estado do Rio-Grande do Sul, sr. General 
Flores da Cunha, em telegrama dirigido ao Interventor Federal em Mi-
nas, sr. dr. Gustavo Capanema, telegrama que consta, por cópia, deste 
processo, solicita isenção do imposto de transmissão de propriedade 
imovel relativo á transferencia para o domínio daquele Estado dos bens 
imoveis situados em Minas e pertencentes ao acervo do Banco Pelo-
tense, encampado pelo govêrno do Rio-Grande do Sul, porque se acha-
va ameaçado de falencia. Declara nesse telegrama o chefe do govêrno sul-
riograndense que a encampação do Banco Pelotense pelo govêrno da-
quele Estado obedeceu ao intuito de evitar prejuizos aos depositantes e 
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credores do dito Banco, entre os quais (dizemos nós) se encontravam nu~ 
merosos mineiros. Alega mais o sr. Interventor no Rio Grande do Sul 
que a isenção solicitada não prejudicará _ao Teso~ro do nosso E~t~d~ 
e concorrerá para facilitar a movimentaçao dos ditos ~ens, b~nefic ian 
do assim a própria economia mineira. S. excia. menciO.na dms. pre~e~ 
dentes - dos Estados de Santa-Catarina e Paraná, que fizeram Identica 
concessão ao Rio-Grande, isentando do pagamento desse imposto os 
imoveis do Banco Pelotense, situados nos respectivos Estados. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Noronha Guarany, 

1.0 revisor. 

Belo~ Horizonte, 6 de Outubro de 1933.-Socrates Alvim, relator. 

Parecê r 

o Sr. Socrates Alvlm- Sr. Presidente. Procurando ~ri~ntar~ 
me com pessoa competente quanto ao direito dos Estados Bra~llei~os a 
isenção de impostos sôbre bens imoveis que possuam ~m terntono. de 
outros Estados da Federação, fui informado de que eXIste, : r.espeito, 

entre Os l·un'stas, man'ifestando·se uns pela procedenc1a desse divergência 
direito e negando~a outros. 

Sei que isenções como essa que constitue objeto da peça _em de~ 
teem sido concedidas de Estado para Estado e de Naçao para bate 

Nação . 
o próprio telegrama constante deste processo cita dois precedentes 

atuais-de Santa~Catarina e Paraná, versando exatamen.te. sôbre bens 
do acervo do Banco Pelotense, transferidos para o dommiO do ~stado 
do Rio~Grande do Sul, em virtude da encampação desse estabelecimento 
de crédito por parte do governo gaucho. 

R rdo~me de haver 0 governo brasileiro isentado do pagamento 
eco · d - lembro bem de tais impostos aos governos dos Estados-Um os e nao me . . . 

se da Inglaterra ou da Argentina, quando tiveram d~ adqumr .os pre~ 
dias em que funcionam as respectivas embaixadas no Rio de Janetr~ .. 

Trata~se nos casos citados, da retribuição de um ato de cordial~da· 
de internaci~nal. Não deixam, porém, de constituir prece~ente, amda 
que na hipótese Minas~Rio-Grande os predios não se destinem, prova• 

velmente, á utilização oficial. 

-

-
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O Interventor gaucho, sr. general Flores da Cunha, declara em seu 
pedido que a regularização da situação dos imoveis a serem transferi-
dos para o domínio do Rio~Grande virá trazer vantagens á economia 
de Minas, restituindo á circulação econômica estadual esses imoveis, ha 
anos inativos. 

Não ha dúvida que assim acontecerá, em verdade. Basta pensar na 
situação em que se encontra o belo edifício da praça 7 de Setembro, 
onde funcionava o Banco Pelotense, agora fechado, de luzes apagadas , 
durante a noite, como se fôra o csaco de carvão• , da via latea que é a 
avenida Afonso Pena, no coração da nossa linda Capital. 

Procurei obter informes sobre o valor dos lançamentos fiscais dos 
prédios e terrenos do Banco Pelotense, situados nesta Capital e em ou-
tros municípios do Estado, não o tendo conseguido, sinão quanto aos 
prédios existentes em Belo~Horizonte. Isso mesmo de modo aproxima-
do apenas. Pude verificar que os imoveis, aqui situados, estão lançados, 
para o efeito do pagamento de impostos, em valor global aproximado de 
2.000:000$000, sendo que só o edifício da praça 7, está lançado em cerca 
de 1.000:000$000. 

Evidentemente, se este prédio fór posto á venda, não alcançará 
muito mais da metade dessa importância, no momento atual. Outro tan-
to acontecerá em relação aos demais imoveis do acervo, mostrando que 
o prejuízo do Tesouro com a isenção pleiteada será bem menor do que 
poderá parecer a quem levar em conta o valor do lançamento oficial 
.desses préàios. 

Mas ha, senhores, outro aspecto da questão que me permito abor-
dar, por julgá-lo muito mais importante que a sua face voltada para o 
Tesouro do Estado. Quero referir-me á fraternidade que deve existir en-
tre os Estados, como fator de robustecimento da unidade nacional. 

Na hora em que a Nação procura imprimir feição mais humana á 
sua estrutura política, dando á patria uma significação nobre e elevada , 
de mãe extremosa e justa para com todos os seus filhos, não me pa-
rece que devessemos contar pelos dedos o val~r de uma pequemsst· 
ma concessão solicitada por um dos nossos irmãos da Federação. Entre 
Minas, a Paraíba e o Rio Grande do Sul formou-se na jornada epica 
de 30 um como pacto de solidariedade cívica para a vida e para a mor~ 
te, vizando a grandeza e a felicidade do Brasil. Certo, o movimentu 
de 30 não foi gaucho, mineiro, nem paraibano. Foi brasileg-o. 
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Mas, se êsse passo arrojado tivesse fracassado, que seria do Rio 
Grande, da Paraiba, de Minas?... Não pensemos nisso, mas, apenas, na 
necessidade cada vez mais imperiosa de estreitarmos os laços de cor-
dial fraternidade entre todos os Estados da Federação. 

Concorramos na medida de nossas forças para que se eliminem as 
fronteiras fiscais internas no Brasil. 

Com êsse alto pensamento, entendo que o Conselho Consultivo 
deve aquiecer ao apelo do interventor Federal no Estado do Rio Gran-
de Sul, o nobre e bravo gaucho General Flores da Cunha, grande ami-
go de Minas. 

E' êsse o meu voto. 
(Mui to bem! Muito bem 1) 
Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adotada 

esta 

Conclusão 
O Conselho, por unanimidades de votos, é de parecer que se con-

ceda a isenção pleiteada pelo sr. Interventor do Rio Grande Sul e a que 
se refere a peça n. 255. 

Volta o processo ao relat'or para a redação final. 

Volta ao expediente 
O Sr. Soerates Alvlm- requer que se volte ao expediente 

para apresentação dos pareceres finais sobre as peças ns. 255 e 257. • 
Deferi:io esse requerimento, toma a palavra o sr. Socrates Alvim. 

que procede á leitura do seguinte : 

Parecer n. 239 
Isenção de impostos para tran,smissão de imoveis pertencentes ao 

Banco Pelotense 

(PEÇA N. 255) 
• 

O Conselho Consultivo do Estado, depois de considerar devidamen-
te o processo constante da peça n . 255, referente ao pedido de isen-
ção do imposto de transferencia incidente sobre as propriedades imo-
veis pertencentes ao acervo do Banco Pelotense, situadas em Minas-
Gerais e destinadas a ser transferidas para o domínio do Estado do 
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Rio Grande do Sul, em virtude da encampação do acervo desse Banco 
pelo Govêrno do referido Estado: considerando a.conveniencia que exis-
te para a economia do Estado, e considerando mais tratar-se de uma 
medida solicitada por um Estado irmão e amigo, cujas relações de fra-
ternal cordíalidade com Minas-Gerais constituem motivo de jubilo para 
todos os mineiros e de real vantagem para a unidade nacional; consi-
derando os precedentes que existem dos Estados de Santa Catarina e 
Paraná, os quais acabam de fazer ao Rio Grande do Sul identica con-
cessã0, resolve dar a sua aquiescencia á isenção do dito imposto nos 
termos do mencionado pedido e a juizo do sr. Interventor Federal em 
Minas-Gerais. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais, em Belo-Horizonte, aos 7 de outubro de 1933.-Socrates Alvim, 
relator. 

O parecer é aprovado e depois assinado por todos os srs. conse-
lheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relataria e parecer, ao sr. 
Interventor Federal Interino. 

O Sr. Noronha Ouarany procede tambem á leitura do se-
guinte 

Parecer n. 240 

Construção dn túmulo do presidente Olega1'io Maciel 

(PEÇA N. 257) 

O Conselho Consultivo rlo Estado de Minas-Gerais aprova a minu-
ta de decreto mandando erigir, por conta do Estado, o tumulo do pre-
sidente Olegario Maciel, conforme pedido do sr. Interventor Federal em 
oficio de 28 de setembro findo. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1933.-Noronha Guarany 
presidente e relator. 

O parecer é aprovado e logo depois assinado por todos os srs· 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relataria e parecer, ao sr. 
Interventor Federal Interino. 
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Ordem do dia 

Estando esgotada a materia, o sr. Presidente designa para a proxi-
ma sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discussão das 
peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secreta-
ria do Conselho com a necessária antecedencia. 

Levanta-se a sessão. 

156°. sessão ordina'ria aos 10 de Outubro de 1933 

PRESIDENTE- Sr. Noronha Guarany. 
SECRETARIO - Sr. Socrates AI vim. 

SmiAIUO:- Ata .-Expediente. -Comunicaçllo.-Parecer finaL-Ordem do dia 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, P. Matta Machado, Annibal Gontijo, Israel Pinheiro, 
Werna Magalhães e Julio Soares. 

- 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 ex-
pediente: 

Ofício 

Proposta de liqztidação amigável feita por d . Luiea Queiroz da 
Si lva Lobo 

(PEÇA N. 259) 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas.-Belo-Horizonte, 9 de 
outubro de 1933. 

Sr . Presidente do Conselho Consultivo.-Tenho a honra de enca-
minhar a V. Excia. para que se digne submetê-lo ao parecer do Conse-
lho Consultivo, o requerimento que a este acompanha, no qual D. Luiza 
Queiroz da Silva Lobo propõe liquidação amigavel da sentença que 
condenou o Estado a pagar-lhe uma indenização. 
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O requerimento se acha instruido com os seguintes documentos : 
uma carta de sentença, uma certidão passada pela Secretaria do Su-
premo Tribunal Federal e pareceres do advogado geral do Estado e do 
seu auxiliar. 

Atenciosas saudações.-Gustavo Capanerna, Interventor Federal, 
interino. 

Alguns dos documentos constantes do processo 

Exmo. Sr. Presidente do Estado de Minas-Gerais.-A infra assina-
da, tendo tido ganho de causa na acção de indenisação que moveu ao 
Estado de Minas, vem, respeitosamente, propor seja liquidada por meios 
amigaveis a sentença que julgou procedente o pedido, a qual foi con-
firmada pelo Egregio Supremo Tribunal Federal, conforme documento 
junto. 

A proponente estima em quinhentos contos de réis a indenizaçã~ 
a que tem direito, submetendo-se, porém, ao quantum fixado no juizo 
arbitral que se instituir, caso V Excia. se digne convir na proposta que 
tem a honra de apresentar . . 

P. Deferimento. 

Belo·Horizonte, 30 de junho de 1933.-Luiza Queiroz da S i lva 
Lobo. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. -N. 738.-Belo-Horizonte, 
2 de outubro de 1933. 

Exmo. Sr. Interventor Federal.-Passo ás mãos de V. Excia. o pro• 
cesso relativo á proposta de liquidação amigavel, feita por D. Luiza 
Queiroz da Silva Lobo, da sentença que obteve contra o Estado. 

Como verá V. Excia. do incluso parecer do dr. Auxiliar deste Ga-
binete, que adóto, trata-se de sentença irrecorrível, proferida em grau 
de recurso pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou a ação proceden-
te e condenou o Estado a pagar á autora os danos, que se liquidassem 
na execução, resultantes do falecimento de seu filho Carlos Lobo, viti-
ma de desastre na Rêde Sul Mineira, sob a administração do Estado· 
Sendo assim, não vejo motivo algum que desaconselhe a liquidação por 
arbitramento amigavel. com as necessarias cautelas na defesa dos inte-
resses do Estado. 
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Entretanto, como a liquidação, a que foi o Estado condenado, nor-
malmente deve ser feita em juizo, o deferimento do pedido da requeren-
te importará em transação, ou acõrdo, com a litigante. 

Daí a necessidade da p révia autorisação do Conselho Consultivo 
ao qual deve o processo ser remetido (Codigo dos Interventores, art· 
10, letra /). 

Aproveite a oportunidade para apresentar a V. Excia. os meus pro-
testos de distinto apreço.- -Milton Campos, Advogado Geral do Estado. 

Gabinete do Advogado Geral do Estado. - Belo-Horizonte, 21 de 
Setembro de 1933. 

Sr. Dr. Advogado Geral do Estado.-0 Sr. Presidente do Estado 
pede o vosso parecer no requerimento em que D. Luiza Queiroz da Sil~ 
va Lôbo propõe liquidação amigavel da sentença que condenou o Es-
tado de Minas-Gerais a pagar á requerente a importância que se liqui-
dasse na execução em consequência do falecimento de seu filho Carlos 
Lôbo, vitima de um desastre ocorrido numa composição da Rêde Sul-Mi-
neira, por aquele tempo sob a administração do Estado. 

A proponente estima em quinhentos contos de réis a indenisação a 
que se julga com direito, aceitando, porém, que o quantum a lhe ser 
pago seja fixado por um juizo arbitral que se instituísse. 

A condenação transitou em julgado como se verifica da carta de 
sentença que instrue o pedido, a que se juntou também prova do or-
denado mensal que a vitima percebia como empregado de um escritório 
comercial no Rio de Janeiro. 

A indenisação a ser paga em caso de homi cídio liquida-se de acôr-
do com o art. 1.537 do codigo civil: 

•A indenisação no caso de homicídio consiste: 
I) no pagamento das despesas com o tratamento da viti-

ma, seu funeral e lu to da familia; 
11) na prestação de alimentos ás pessoas a quem o defunto 

os devia • . 
Do texto se verifica que a obrigação consiste em prestação periodi-

ca, pois que só subsiste enquanto ao defunto cumpria a obrigação de 
;ilimentar: 

•Cessa a obrigação do alimento em todos os casos em 
que cessaria a obrigação do defunto » (Coelho da Rocha, DL 

reito Civil, § 138). 
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Ora, diversas causas podem ocorrer cujo efeito seja a cessação do 
direito á alimentação, tais como o casamento da viuva, maioridade dos 
filhos, casamento das filhas, etc ... 

De modo que a requerente não tem direito a uma soma global de~ 
terminada, mas apenas a uma prestação periodica, contada desde a data 
do sinistro e sujeita aos juros legais. 

A respeito, ensina o professor Mendes Pimentel: 
cRealmente, nada mais aéreo e falaz do que o criterio (ado~ 

tado por alguns julgados e seguido no arbitramento processa-
do nestes autos) de tomar para base a renda do falecido, cal-
cular o número de anos que êle ainda poderia viver e multi-
plicar aquela por êste, para constituir o património a ser entre-
gue aos prejudicados com o homicídio. 

Semelhante criterio é ilegal, é injuridico e é absurdo. De~ 
monstremo-lo. 

E' ilegal, porque, conforme já vimos, o codigo civil (aplica~ 
vel aos casos ocorridos antes dele e liquidação na sua vigen-
cia) impõe a prestação de alimentos ás pessoas a quem o de~ 
funto os devia. 

E aplicam-se para determinar esta obrigação as regras es~ 
tabelecidas nos arts . 396 e seguintes, com as adaptações exigí-
das pelas circunstancias•. 

(Clovis Bevilaqua, cit. obs. 4). Uma dessas regras é a de 
que o suprimento de alimentos se faz por meio de pensão 
(art. 303), a qual é prestação periodica, e, portanto, precisa-
mente o inverso d sse pagamento global resultante da multipli-
cação da renda anu~ pelo tempo de vida atribuída, por proba-
bilidade, á vitima. 

E' injuridico, porque êsse criterio de liquidação presume a 
fortuna acumulada pela vitima durante os anos que ela poderia 
viver, património que tocaria aos herdeiros quando aberta a su-
cessão. Mas o que é pacifico em doutrina e jurisprudência é que 
os prejudicados exercitem por meio desta ação um jus proprium 
e não um jus hereditatis. 

E' finalmente, arbitrário e fictício um tal criterio de liqui-
dação. 
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Não se pode determinar quanto, sem o acidente que o vi~ 

tiruou, viveria um homem de cincoenta anos de idade; e du-
rante quantos dos anos que ainda vivesse conservaria a apti~ 

dão para ganhar o que com seu trabalho ganhava ao tempo 
do acidente. Como fonte de renda, a vida humana é o mais 
exposto dos capitais, tão exposto a desfalcar~se como a desa~ 

parecer de um momento para outro por morte ou invalidez. 
Não se pode estabelecer relação entre êsse capital de duração 
aleatoria e um quantum em dinheiro, capital de duração inde , 
finida. 

Este aresto do Tribunal de S. Paulo (Revista d os Tribunais, XXIX 
81) mereceu encomios do seu comentador dr. Azevedo M? rques, que se 
manifesta contra •êsse criterio falso de presumir, como invariavel , uma 
certa media de vida restante e de rendimentos pelo trabalho pessoal, 
maximé quando êsse calculo é baseado em prova testemunhal, e sem 
que o preceda uma prova cabal e pericial sobre a saude e constituição 
física da vitima (p. 83). 

E' o que ensina o consagrado comentador suisso do D1·oit Federa~ 

des 0/>li .c;ations: 
En réalité, le «soutien Futur • (la persone tuée) peut mourir 

avant l'âge oú ii !ui aurait été possible de secourir sa famille • 
il peut être affligé, d 'une maladie qui h~ mette á la change des 
siens, il peut, plus tard, complétemente negliger ses devoirs 
envers ces derniers, il peut avoir assez à faire pour son propre• 
etc. Roussel, p. 113». (Rev . For. vol. XLVI, 46). 

A critica foi acolhida pela Camara Civil do Tribunal da Relaçãc , a 
qual mandou que a índenisação se fixasse por arbitramento mediante 
as bases que apontiJu: 

• 1.0 -Qual a despesa devida pelo funeral; 
2. 0 -Qual a devida pelo luto; 3.0 -Qual a prestação mensal 

de alimentos, tendo em vista as necessidades do alimentando e 
os recursos da vitima; 4 . 0 -em quanto impórtam as prestações 
de alimentos devido ' ao alimentando desde a data do sinistro 
até a do efetivo pagamento; 5 .0 -qual a importância líquida dos 
juros legais capitalizados anualmente sôbre a importância Ií~ 

quidii desde a data do sinistro na forma determinada pelo art. 
1.544 do codigo civil (Rev. For. vol. citado, pag. 48). 
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Assim, o que é atualmente devido á requerente é apenas o que for 
fixado segundo essas regras, tendo ela direito, enquanto viver, a uma 
pensão mensal que fôr determinada segundo as suas necessidades e os 
recursos da vitima. 

Como essa determinação se faz por arbitramento, e a requerente 
prop5e o juizo arbitral para a liquidação, somos de parecer que opi~ 

neis pelo compromisso, no qual os interessados elegerão o pe ritos, 
cujo trabalho consista em dete rminar as despesas do luto, a prestação 
devida á requerente pela alimentação que prestaria a vitima e calcular 
as jà vencidas com os juros legais. 

E' o que nos parece e que submetemos á vossa consideração. -
H eitor de S nuza, Auxiliar do Advogado Geral do Estado. 

- O processo passa a constituir a peça n. 259, distribuída aos srs. 
Noronha Guarany, Werna Magalhães e Annibal Gontijo, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores . 

Ofício 

Ce são de terras devolutas p ara patr im ônio de Prefeituras 

(PEÇA N. 260) 

Secretaria da Agricultura do Estado de Minas-N. 1.135-Em 6 de 
outubro de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. - Os processos da 
relação inclusa se referem a terras que o Estado mediu com o intuito 
de cede-las para patrimonio de Prefeituras Municipais. 

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 prev;a autorisação do Conselho Consultivo do Estado, venho so-
licitar desse Conselho aquela autorisação antes de cede-las ás Prefeitu-
ras Municipais. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. meus protes-
tos de elevada estima e distinta consideração.-Carlos Luz, Secretário 
da Agricultura. 
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SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

Inspetoria de Concm:sões e Flscallzaçio de- Contratos 
Relaçao dos terrenos devolutas medidos para patrimonio dt povoados em diver-
sos municipios, a que se refere o oficio n. 1 .135, expedido ao Conselho Consul-

tivo do Estado em fi de out. de 1933 

Nomes I 
das Lagar I Distrito Municipio A' r e a 

Prefeituras 
----- -

Prefeitura de Patos Fazenda do Chum-
bo .. ..... .... .. Chumbo Patos 4. 672. 000,00m2 

~ ~ ~ C a p e I i n h a do 
Chumbo .. . . .. .. ~ ~ 1.182.250,00m2 

Prefeitura de lta-
nhomi ... .. . . ..... Barra do Cuiété .. Lajao ltanhomi 1.244.500,00m2 

Prefeitura de Raul 
Soares .. ... . . ... S S. do Oculo ... . S. S. do Oculo Raul Soares 1 . 130 . o~.o.oom2 

Prefeitura de For-
taleza . ... ... .. . Fortaleza . ... .. . . . Fortaleza Fortaleza 1.400 .227,00m2 

; 

Inspetoria de Concessoes e Fiscalizaçao rle Contratos, 4 de outubro de 1933 . 
-Benjamin_ Ferreira, 2.0 oficiaL-Visto, Washington W. do Nascimento, Chefe de 
Secçao.-V1sto, Alfredo Lobo, Inspetor. 

- O processo passa a constituir a peça n. 260, distribuída aos srs. 
Socrates Alvim, Julio Soares e P. Matta Machado, respectivamente, re~ 
!ator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Ofício 

Prefeitura Municipal do Prata-Estado de Minas-Gerais-N. 527 -
Prata, 28 de setembro de 1933. 

Exmo. Sr. Secretário do Conselho Consultivo do Estado de Minas~ 
Gerais- Belo-Horizonte.- Tenho 'em mãos o 4.0 fascículo (Abril) dos 
cAnais ~ dessa augusta assemo~éia, por cuja gentileza penhoradamente 
agradeço. · 

Reitero a V. Excia. os protestos de estima e consideração. 
Saúde e fraternidade. - O Prefeito-Substituto, Vasoo Soares da 

Costa. 
- Inteirado. 
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Comunicação 

O Sr. Noronha Guarany comunica que o sr. Loreto de Abreu, 
ainda por motivo de molestia, continua faltando ãs sessões.-0 Conse~ 

lho fica inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O S r . Werna Magalhães lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 241 
Extração de madeiras pela E. F. Vitoria a Minas 

(PEÇA N. 253) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais examinou com 
a devida atenção, o oficio n. 1.013, dê 14 de setembro, do ~ r. Secretari0 
da Agricultura, relativo ás bases de um contrato a er celebrado entre 
o Estado e a Cia. Estrada de Ferro Vitoria e Minas, para extração de 
madeiras em terras devolutas á margem do Rio Doce. 

Considerando que a Comissão desigdada pelo sr. Secretario para 
estudo do assunto, depois de exame minucioso sôbre a situação da Es-
trada e da região por ela atravessada, foi de parecer favorável ao esta-
belecimento do contrato; 

Consideréndo que a Cia. Vitoria a Minas se ressen te da falta de 
madeira para seu trafego, quando á margem da linha existem matas de-
volutas em grande extensão; 

Considerando que o Estado deve ter em vista os beneficios trazidos · 
pela estrada de ferro á vasta região do Rio Doce; 

Resolve: 
Aprovar a minuta de contrato ·de fls . 2 do processo, devendo, 

porém, ser acrescida das seguintes disposições: 
a) Não ser permitido o preparo de dormentes em quantidade su-

perior ás necessidades da via-férrea, a critério da Superintendência dos 
Serviços de Terra . 

b) Fixação de um prazo limitando a duração do contrato, a juizo 
do sr. Secretário da Agricultura. 

c) A rescisão do contrato no caso de ser violada qualquer das 
condições estipuladas. 

• 
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Sala das Sessões, 10 de setembro de 1933.-Werna Magalhães, 
relator. 

-0 parecer é aprovado, e, em seguida, assinado por todos os srs. 
Consdheiros presentes. 

Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. Se-
cretário da Agricul tura . 

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, relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria do Con· 
selho, com a necessária antecedência. 

Levanta-se a sessão. 

157a. sessão ordinária aos 14 de Outubro de 1933 
Presidente- Sr. Noronha Guarany. 
Secretário-Sr. Socrates Alvim. 

SUI\IARIO-Ata- Expediente- Comunicaçll:o- Visita ao Conselheiro Lore to de 
Abreu - Discurso do Sr. Annibal Gontijo- Voto de congratulações-
Visita do Presidente Águstin Justo ao Brasil-Discurso do sr. Noro· 
nha Guarany-2.8 parte- Pagamento de adicionais a José Braulio Moi· 
nhos de Vilhena - Relatório e parecer do sr. P. Mata Machado·-
Conclusao-Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os srs. Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, Israel Pinheiro, Julio Soares, P. Matta Machado, Anni-
bal Gontijo e Werna 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 

Oficio 
Redução d rr. s taxas d e matricula na Universidade d e Minas-

Gerais 
(PEÇA N. 261) 

Secretaria da Educação e Saúde Pública - Expedido pelo Gabinete 
do Secretário- Belo-Horizonte, 14 de outubro de 1933. 

. 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo- Tendo alunos da 
Universidade de Minas-Gerais representado ao então presidente do Es· 
tado, o saudoso Dr. Olegario Maciel, sôbre a elevada taxação do ensi-
no rro mesma Universidade, resolveu o chefe do govêrno determinar 
para êste ano, a partir da data de sua resolução e até que os institu-
tos universitários examinem o caso em face dos orçamentos para 1934, 
uma redução nas taxas de matricula, comprometendo-se a mandar opor· 
tunamente fazer o necessário suprimento. 

Tendo o Sr. Reitor da Universidade solicitado agora a satisfação 
daquele compromisso, prontifiando-se, depois de ter ouvido o Sr. Se-
cretário das Finanças, a receber a diferença de taxas em apolices do 
Estado, de juros de 7°/0 , tenho a honra de submeter o caso á conside-
ração dêsse Conselho, consultando-o se autoriza a abertura do respectivo 
crédito. Bastam para cobrir o •deficih verificado no orçamento da Uni-
versidade com aquela concessão, que era efetivamente de justiça, 66 
apolices daquele tipo. 

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Excia. os protestos de mi-
nha mais alta consideração - Norald in o Lima, Secretário da Educação 
e Saúde Pública. 

-O processo passa a constituir a peça n. 261, distribuída aos srs. 
Noronha Guarany, Israel Pinheiro e WernaMagalhães, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 

Paganwnto de adicionais ao engenheiro José Francisco Canta-
1--íno 

(PEÇA N. 262) 

Belo-Horizonte, 14 de outubro de 1933- Pela Seção de Expedi· 
ente n. 1.262. 

Exmo. Sr. Dr. Cincinato Gomes de Noronha Guarany, M. D. Pre· 
sidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais - Conquan· 
to o engenheiro José Francisco Cantarino, funcionário desta Secretaria, 
conte mais de 30 anos de serviços ao Estado, havendo, por isso mesmo, 
em janeiro dêste ano, sido requisitada a seu favor a importância de 
2:576$700, correspondente á gratificação adicional de 10°/ o de que tra-
tam as leis n. 375 e 425, respectivamente de 1903 e 1906, no período 
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de 8 de novembro de 1930 a 31 de d zembro de 1932, não se incluiu, 
no orçamento em vigor, a dotação necessaria a custear essa despesa, 
no presente exerci cio . 

Para suprir essa falha, faz-se precisa a abertura de um crédito es-
pecial da quantia de I :200$000 e, consultada sobre a possibilidade de 
tal expediente, a Secretaria das Finanças, pelo oficio n. 183, de 6 do mês 
andante, expedido pela 1 .... Secção da Diretoria da Contabilidade, de-
clara que por ser de pequena importância o crédito, não se opõe á sua 
abertura. 

A' vista disso, solicito a V. Excia. se digne de submeter ao Con-
selho o pedido, que ora faço, de permissão para abertura do crédito 
da quantia de I :200$000, destinada á referida despesa, neste exercício. 

Sirvo-me da oportunidade para apreseutar a V. Excia. a segurança 
de minha elevada estima e subido apreço -Carlos Luz, Secretário da 
Agricultura. 

Informação do Sr. Secreta'rio das Finanças 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais - Diretoria da 
Contabilidade- 1." Secção. N. ·<i83- Belo-Horizonte, 6 de outubro de 
1933. 

Sr. Secretário- Em resposta ao ofício n. 1.079, de 11 do mês fin-
do, em que V. Excia. consulta sôbre a possibilidade de ser abert J um 
crédito especial da importância de 1:200$000, para pagamento de adi-
cionais ao engenheiro José Francisco Cantarino, cabe-me declarar que, 
por ser o crédito de pequena importância, esta Sec~etaria nada tem a 
opor á sua abertura. 

Reitero a V. Excia os protestes de minha alta estima e distinta con-
sideração- José B ernardi no Alves Junior, Secretário das Finan-
nanças. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Secretário da Agricultura - Capital 
- 0 processo passa a constituir a peça n. 262, distribuída aos 

srs. Anibal Gontijo, Socrates Alvim e P. Matta Machado, respetivamente 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Oficio 
Secretaria da Agricultura -Departamento de Estatística e Publicida· 

de N. 5.322- Belo-Horizonte, 11 de outubro de 1933. 
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Sr. Secretário do Conselho Consultivo do Estado -Acusando o re-
cebimento do n. 5 dos Anais dêsse Conselho, referentes ao mês de maio 
último, venho agradecer cordialmente essa remessa. 

Reitero-vos os meus protestos de estima e consideração -José do 
Carmo Flores, Pelo Superintendente. 

O Conselho fica inteirado. 

Ofício 

- Previdência dos Servidores do Estado- N. 6.712 - Belo-Hori-
zonte, 12 de outubro de 1933 . 

Sr. Diretor da Secretaria do Conselho Consultivo-· Venho agradecer-
vos, pelo presente, a remessa do volume n. ~ dos An~is do Conselho Con-
sultivo do Estado de Minas, referente ao mes de maiO do corrente ano· 

Apresento-vos protestos de elevada estima e aprêço - O presidente, 
Honorio Hermeto. 

-O Conselho fica inteirado. 

Cartão 

Do sr. Secretário da Educação e Saúde Pública, agradecendo a 
remessa do último volume de cAnais • . 

-Inteirado. 
- Conti:ma o expediente: 

Comunicação 

o Sr. Noronha Guarany. comunica que o sr. conselhei-
ro Lorêto de Abreu, apesar de já ter experimentado algumas melhoras 
em seu estado de saúde, continua, entretanto, faltando ás sessões até 
que se restabeleça definitivamente. 

- O Conselho fica inteirado. 

VIsita ao sr. conselheiro Lorêto de Abreu 
0 Sr . .Annlbal Gontljo- Sr. Presidente, achando-se ainda enfer-

mo 0 nosso ilustrado colega, sr. desembargador Lorêto de Abreu, a 
quem nos ligam os laços da mais sincera amizad: e que tantos e tão rel~
vantes serviços tem prestado ao Estado no seiO do Conselho, reque1-
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ro a nomeação de uma comissão afi m de visitar oficialmente s. excia. 
levando-lhe os votos de pronto restabelecimento. (Apoíados Gerais. 
Muito bem! MULfo bem!) 

O SR. PRESIDENTE, deferindo o requerimento, nomeia para essa 
commissão os srs. Annibal Gontijo, Julio Soares e Socrates Alvim. 

A visita do Presidente Agustln Justo ao Brasil 

Voto d e Congra tulações 

O Sr. Noronha Guarany - A proposito da viagem do sr . Ge-
neral Agustin Justo, Presidente da República Argentina, ao nosso país, 
além da carinhosa demonstração de amizade e simpatia que ela repre-
senta, devemos registrá-la como de grande significação diplomatica 
para o continente americano (apoiados gerais). 

De fato, dos tratados que, por essa ocasião foram firmados no 
Rio de Janeiro entre Oi representantes dos dois grandes povos sul-
americanos pela sua elevada finalidade, altamente cristã, destaca-se 
aquele em que o Brasil e a Argentina firmaram o pacto Anti-belico 
d e não agressão e de conciliação, a que deram seu generoso as-
sentimento, selando-o com sua honrosa assinatura, as Repúblicas do 
Chile, Mexico, Paraguai e Uruguai. 

A atitude assumida . pelos países americanos, neste transe angus-
tioso que o mundo está atravessando, transe que é uma conseqüência 
dolorosa e nefasta da Grande Guerra, constitue uma lição sublime á 
velha civilização européa e uma vit0ria admiravel do Direito Interna-
cional (Muito bem ! Muito bem! 

Como brasileiros, que inscrevemos em a nossa Constituição de 
1891, no seu art. 88, a condenação á guerra de conquista, essa no-
bre atitude dos países sul-americanos a que o Mexico aderiu, vem de-
monstrar que a idéia da paz que "'empre abraçamos, prégada por êsse 
vulto inesquecível que foi Rio Branco (apoiados gerais), é uma 
idéa vencedora, entre os homens responsáveis pelos destinos dos paí-
ses da America. 

Diante de um fato como esse, que é uma realização da grandiosa dou-
trina de Cristo em pró! da humanidade, não era possível que o Conselho 
Consultivo do Estado ficasse indiferente a tal movimento (Apoiados. Mui-
to bem!) 
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Assim raciocinando, lembrei-me de consultar os nobres srs. conse-
lheiros se estão de acôrdo em que se lance na ata de nossos trabalhos 
um voto de congratulações com o Govêrno Provisório, na pessoa do seu 
eminente chefe, sr. Getulio Vargas, extensivo ao nosso ilustrado patrício 
sr. Afranio de Mello Franco, digno ministro do Exterior, pela conquista 
diplomatica que alcançou, congregando vários países da America em 
tôrno desse problema tão importante, que tem preocupado sériamente 
os grandes estadistas do mundo,-a paz, que o Brasil, há tantos anos, 
vem defendendo. 

E, uma vez aprovado o requerimento, dê-se notícia desse voto ao 
chefe do Govêrno Provisório, sr. Getulio Vargas, e ao sr. ministro Afra-
nio de Mello Franco (Muíto bem! ~Muito bem!). 

-0 requerimento é aprovado unãnimemente. 
-Não havendo pareceres finais a serem apresentados, passa-se á 

Segunda parte da ordem do dia 
Paga111ento de adicionais a José Brau lio Moinhos de Vílhena 

(PEÇA N. 256) 
Anunciada a segunda parte da ordem do dia, toma a palavra o sr. 

P. Matta Machado, relator da peça n. 256, que sôbre a mesma apresen-
ta o seguinte 

Relatorlo 
O sr. f:ecretário das Finanças, em oficio de vinte e oito de setem-

bro findo, pede o parecer do Conselho Consultivo sôbre a abertura de 
um crédito especial, na importância de 735$300 para pagamento de ad-
cionais a que tem direito o primeiro oficial da Secretária das Finanças, 
sr. José Braulio Moinhos de Vilhena. 

Certidões autênticas provam que o referido funcionário completou 
trinta anos de serviço público em trinta de juuho do corrente ano, pas-
sando, assim, a ter direito á remuneração adicional de dez por cento • 
na fórma da lei. 

Relatado, passo ao sr. conselheiro Annibal Gontijo, primeiro revi-
sor. 

9-10-933.-P. Matta Machado , relator. 
3 
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Parecer 
O parecer do relato.r é para que se autorize a abertura do crédi-

to, visto estar perfeitamente documentado o pedido. 
-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adotada 

esta 

Conclusão 

() Conselho aquiesce á abertura do crédito especial de 735$300, a 
que se refere a peça n. 256. 

-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, a,lém da parte regimental da ordem do dia, discussão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem presentes á Se-
cretária com a necessária antecedência. 

Levanta-se a sessão. · 

158.d Sessão ordinarla, aos 17 de outubro de 1933 
PRESIDENTE - sr. Noronha Guarany. 
SECRETA'RIO- sr. Socrates Alvim. 

SU!\IABIO:-Ata-Expediente-Agradecimento do sr .. Loreto de Abreu-Declara-
ção do sr . Noronha Guarany- Comunicação-Pagamento de adcionais 
ao engenheiro J. Francisco Cantarino- Requerimento do sr. Annibal 
Gontijo-Segunda Parte-Venda de terras devolutas- Relatório e pa-
recer do sr. Annibal Oontijo- Conclusao- Pagamento de adicionais ao 
major Archiminio Rodri!rues Chaves,-Relatório e parecer do sr . Lo reto 
de Abreu-Conclusao -Proposta de liquidaçao amigável feita por d. Luiza 
Queiroz da Silva Lobo-Relatório e parecer do sr . Noronha Ouara-
DY,-Conclusao-Cessão de terras devolutas para patrimônio de Pre-
fe ituras-Relatório e parecer do sr. Socrates Alvim-Conclus!l.o. 

Ordem do dia 

A' hora regimental, comparecem os srs. Noronha Guarany, Socrates 
Alvim, Loreto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Israel Pinheiro. 
e W erna Magalhães. 

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

Expediente 
O Sr. Seereta'río-traz ao conhecimento da Casa o seguinte 

expediente : 

Oflctó 

Sociedade Mineira de Agricultura.- Belo-florizorite, 13 de outubro 
de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado._;Atencio .. 
sas saudações. 

Tenho o prazer de comunicar a V. Excia que, por proposta do 
consocio sr. Luiz de Medeiros, deliberou esta Sociedade congratular-se com 
V. Excia. e com os demais srs. Conselheiros pelo brilho e elevação do 
estudo, discussões e deliberações desse egregio Conselho no caso dos 
matadouros frigorificos, de que tanto carece a economia pastoril do nosso 
Estado. 

Aproveito o ensejo para apresentar-lhe os protestos de subido apre-
ço e distinta consideração. 

Sociedade Mineira de Agricultura. -João J acques Montandon , 
presicl.en te. 

Inteirado. Agradeça-se. 

Agradecimento 
O Sr. Loreto de Abreu: -Sr. Presidente. Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra o conselheiro Lo reto de 

Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU: -Ao Conselho Consultivo do Estado 

de Minas-Gerais a manüestação de minha gratidão e meu desvaneci-
mento pela visita por uma comissão e votos de restabelecimento de 
minha saude e adoção de um cmodus operandi ,. facilitador desse res-
tabelecimento. E em obediencia e homenagem a tão cativantes inspira-
ções da acatada e alta entidade que é o Conselho, volto a continuar no 
meu lugar até que se resolva sôbre a minha substituição de acôrdo 
com as conveniências do serviço público. 
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O SR. NORONHA GUARANY:- O Conselho sente-se satisfeito 
com a presença de v. excia. (aplausos gerais) que estava na verdade 
fazendo falta aos nossos trabalhos. Estou certo de que interpreto os sen: 
timentos de todos os colegas, deixando aqui registrada a nossa grande 
satisfação pelo regresso de v. excia. 

(Mu ito bem ! Muito bem!) 
O SR. LORETO DE ABREU:- Muito obrigado. 

Comunicação 
O Si'. Socrates A.lvlm comunica que o Conselheiro P. Matta 

Machado por motivo justo, deixa de comparecer á presente sessão -
Inteirado. 

Pagamento de adicionais ao engenheiro José Francisco 
Cantarino 

(PEÇA N. 262) 
O Sr. Annlbal Gontijo, relator da peça n. 262, que se refere 

ao pagamento de adicionais ao engenheiro José Francisco Cantarino 
requer seja solicitada do sr; Secretário da Agricultura a remessa da cer-
tidão de contagem de tempo de exercício do peticionário, afim de ins-
truir devidamente o processo. 

O SR. PRESIDENTE declara que será atendido o nobre conselheiro. 

Segunda parte da ordem do dia 
Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 254) 

Anunciada a segunda parte da ordem do dia, é dada a palavra ao 
sr. Annibal Gontijo, relator da peça n. 254, que sôbre a mesma apre-
senta o seguinte 

Relator! o 
O exmo. sr. dr. Secretário da Agricultura, em obediencia ao Codigo 

dos Interventores, pede autorização do Conselho para a venda de 1 lote 
de terra devoluta, ocupado pelo sr. José Roberto da Silva, sito no Cor-
rego Pica-Pau, distrito de Vermelho, município de Raul-Soares, com 
uma área de 1.842,250 metros quadrados, na forma do regulamento em 
vigor. 
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Assim relatada passo a peça ao 1.0 revisor, sr. conselheiro Loreto 
de Abreu. 

Belo-Horizonte 10 de outubro de 1933.- Anníbal Gonti jo, relator. 

Parecer 
O Sr. A.nnlbal Gontljo:- O pedido feito pelo sr. Secretário da 

Agricultura para a venda de um lote de terras devolutas situadas no 
município de Raul-Soares e a que faz referência a peça n. 254, está nos 
termos da lei que regula a materia. Não preciso, pois, aduzir quaisquer 
considerações para justificar meu parecer, que é no sentido do Conse-
lho conceder a sua excelencia a autorização que solicita para a venda 
do mesmo lote. 

(Mui to bem I) 
-Em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo adotada 

a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aquiesce á venda de um lote de terras devolutas, a 

que faz referência a peça n. 254, situado no município de Raul-Soares• 
e ocupado por José Roberto da Silva. 

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

Pagamento de adicionais ao major Archimino Rodrigues 
Chaves 

(PEÇA N. 258) 
Posta em discussão a peça n. 258, é dada a palavra ao relator, 

sr. conselheiro Loreto de Abreu, que procede á leitura do seguinte 

Relatorio 
O sr. Secretário do Interior no oficio inclúso de 29 do mês p. trans-

mite a este Conselho o pedido do sr. Major Archimino Rodrigues Cha-
ves de pagamento dos adicionais a que se julga êle com direito de 10°/o 
sôbre os seus vencimentos por ter completado trinta anos de exercício 
na Força Pública do Estado. 

Com êste relatório, passo os autos ao sr. conselheiro Socrates AI-
vim, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 13 de outubro de 1933.- Loreto Ribeiro de Abreu, 
relator. 
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Parecer 

O Sr. ..o reto de Abreu:- Conforme acaba de ver o Conse-
lho, pela leitura do relatório, o major Archimino Rodrigues Chaves pede 
lhe seja reconhecido direito aos adicionais de que trata a lei n. 425. de 
1906, sem solicitar, própriamente, o pagamento dêsses adicionais. En-
tretanto, pelos documentos constantes do processo, se verifica ter sido 
já apurada pela Secreta ria das Finanças a quantia a que os mesmos 
atingem, e que é de 1:416$665. 

Sendo assim, o pedido de pagamento se acha implicitamente feito 
e é para isso que se solicita a abertura do crédito especial a que se 
refere a peça em discussão . 

O sr. Secretário das Finanças, fazendo referência ás possibilidades 
do Tesouro, se pronunciou declarando que, por se tratar de uma quan-
tia insignificante, o Tesouro está preparado para ocorrer ao seu paga-
mento. Aliás, o negócio é liquido, pois o requerente, pertencendo a Po-
licia Mineira, é um funcionário de ordem militar, e a lei n. 425, de 1906, 
tantas vezes aqui citada, estendeu os adicionais que até então cabiam 
sómente aos funcionários do Est~do, sem distinção de classes, de sorte 
que os oficiais da nossa Fôrça Pública têm direito aos mesmos, uma 
vez que completem 30 anos de exercício, que é uma das condições exi-
gidas para que se faça o recebimento. Ora, essa condição já se acha 
realizada pelo major Archimino Rodrigues Chaves, e dêsse modo, sou 
de parecer que o Consrlho autorize a abertura de crédito especial para 
pagamento ac.;> referido militar da quantia apurada pela Secretaria das 
Finanças, e correspondente aos adicio1,1ais a que tem êle direito. 

(Mui to beml Muito beml 

-Posto em discussão o parecer, é aprovado sem debate, sendo ado-
tada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto crédito especial para pa-
gamento de adicionais a que tem direito Q major Arch~mine Rodrigues 
Chaves, nos termos da lei n . 425, de 1906, adicionais a que faz refefên-
cia a peça n. 258. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
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Proposta de liquidação amlgavel, feita por d. Lulza Quei-
roz da Silva Lobo 

PEÇA N. 259 

Em seguida, entra em 'discussão a peça n. 259, sôbre a qual o 
respectivo relator, sr. Noronha Guarany, apresenta o seguinte 

Relatorio 

O sr. Interventor Federal, em oficio de 9 do corrente mês, encami-
nhou a êste Conselho Consultivo do Estado, o requerimento em que d. 
Luiza Queiroz da Silva Lobo propõe liquidação amigável da sentença 
que condenou o Estado a pagar-lhe uma indenização. A indenização a 
que se refere a peça em exame provem de uma ação judicial que aque-
la senhora moveu ao Estado de Minas-Gerais , em que pedia uma inde-
nização pela morte de seu filho Carlos Lobo, occorrida em um desastre 
da Rêde Sul-Mineira, no distrito de Rio Bonito, no município de Valen-
ça, no Estado do Rio. Proposta a ação correu esta os trâmites legais 
pela I . a vara do Juizo Seccional Federal de Minas, tendo o meritissimo 
juiz reconhecido na sua sentença o direito da autora em virtude de cul-
pa da Rêde Sul-Mineira, mandando fosse liquidado em artigos o quan-
tum da execução. Esta sentença foi confirmada pelo Supremo Tribu-
nal Federal. Ao em vez de promover a execução da sentença a supli-
cante preferiu um acôrdo, recorrendo para isso ao juizo arbitral . 

O sr. Advogado Geral do Estado, adotando o parecer do seu au-
xiliar jurídico, que acha se deva aceitar o juizo arbitral para a fixação 
do quantum a ser pago á parte vencedora, para a assinatura do com-
promisso, no qual deverão ser eleitos os peritos, representou ao sr. In-
terventor Federal no sentido de ser obtida a autorização do Conselho 
Consultivo do Estado para a aceitação do juizo arbitral, de conformi-
dade com o art. 10, letra cb, do Codigo dos Interventores. 

Assim, veiu o processo ao Conselho para o efeito de ser cumpri-
do o disposto no referido Co digo dos Interventores. 

Relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Werna Magalhães, 1.0 

revisor. 
Belo-Horizonte, 12 dé outubro de 1933.-Noronha Guarany, pre-

sidente e relator. 
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Parecer 

O Sr. Noronha Guarany: -Meu p:1recer verbal é o seguinte: 
Conforme vossas excias. ouviram da leitu r do relatorio, trata-se 

de uma ação que foi proposta na primeira vara do juizo seccional 
desta Capital, tendo sido a sentença confirmada pelo Supremo Tribu-
nal federal. 

O SR. LORETO DE ABREU :-Foi,, portanto, soberanamente jul-
gada. 

O SR. NORONHA GUARANY :-Perfeitamente. Entretanto, por se 
tratar de uma sentença iliquida, teria a parte que requerer a execução 
da mesma, propondo artigo de liquidação, que é ... 

O SR. LORETO DE ABREU :-Uma ação nova. 
O SR. NORONHA GUARANY :-De fato ... 
O SR. LORETO DE ABREV :-A's vezes, mais complicada. 
O SR. NORONHA GUARANY : ... -A's vezes mais complicada do 

que a propria ação. 
A autora ao envez de fazer a propositura da ação de liquidação 

da sentença, pede que se faça o juizo arbitral, naturalmente (isto não 
consta do processo) dando um arbitro e o Estado outro, os quais no-
mearão por sua vez um terceiro, se houver empate entre eles, confor-
me a praxe estabelecida. 

O SR. LORETO DE ABREU :-E a legislação processual. 
O SR. NORONHA GUARANY :-Exatamente. O nosso Codigo 

de Processo cogita disso. 
O sr. Advogado Geral do Estado, no oficio que dirigiu ao Inter-

ventor Federal, faz referências ao parecer do auxiliar jurídico, cujas 
conclusões adota, que entende deve ser aceita a proposta da autora, 
para que se faça a liquidação por juiz arbitral. Sendo assim, meu 
voto é no sentido do Conselho conceder autorização para que seja 
aceita a proposta da requerente, uma vez que o sr. Advogado Geral, 
que é um funcionaria muito competente e zeloso pelos interesses do 
Estado, saberá, na ocasião em que o juizo arbitral houver de se ma-
nifestar relativamente ao assunto, defender esses mesmos interesses, 
acautelando, portanto, a fazenda publica estadual. 

(Muito bem! Muito bem!) 
Sem debate é aprovado o parecer, adotando-se esta 
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Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aceita a proposta de d. Luiza 
Queiroz da Silva para que se faça a liquidação amigavel, por juiz ar-
bitral, da sentença que condenou o Estado a pagar-lhe uma inde-
nização. 

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

Cessão de terras devolutas para patrlmonlo de Pre-
feituras 

(PEÇA N. 260) 

Finalmente, é posta em discussão a peça n. 260, sendo dada a pa-
lavra ao relator, sr. Sócrates Alvim, que apresenta o seguinte 

Relatorlo 
O sr. Secretário da Agricultura, pelo oficio o. 1.135, de 6 outubro 

corrente que faz parte desta peça e é acompanhado de uma relação de 
terrenos devolutas organizada pela Inspetoria de Concessões e Fiscali-
zação de Contratos (paginas 1 e 2 deste processo), comunica ao Con-
selho Consultivo que o Estado mediu essas terras com o intuito de ce-
dê-las para patrimonio de Prefeituras Municipais. 

Como, porém, a letra e do artigo 10 do decreto 20.348, de29 de agôs-
to de 1931, véda a concessão de lotes de terras com áreas superiores a 
100 hectares, sem prévia autorização do Conselho Consultivo do Estado, so-
licita s. exc. essa autorização, antes de ultimar a cesssão em apreço. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Julio Soares, 1.0 

revisor. 
Belo-Horizonte, 11 de Outubro de 1933-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 
O sr. Soerates .&I vim:- O Regulamento do Serviço de Ter-

ras do Estado aprovado pelo decreto n. 8.201, de 31 de janeiro de 
1928, dispõe: 

«Art. 5.0
• Serão reservadas: 

I-As terras que forem necessarias pora fundação de povoações• 
nucleos coloniais, aberturas de estradas e quaisquer outras servidões e 
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para fundação de estabelecimentos publicas federais, estaduais ou mu-
nicipais. 

Art. 85. O governo do Estado concederá. a titulo de doação gra-
tuita, âs Camaras Municipais que o requererem, os terrenos de sua pro-
priedade que forem necessarios á fundação e desenvolvimento de po-
voações situadas em seus respectivos territorios. 

Art. 89. Os terrenos concedidos nos termos do presente regula-
mento ficarão sujeitos ás leis e disposições regulamentares dos respe-
ctivos municípios, que não poderão dos mesmos dispor para fins que 
não sejam construções ou logradouros públicos, cumprindo-lhes man-
dar dividi-los em lotes urbanos, cujas áreas não excederão de mil (1.000) 
metros quadrados, para serem dados em aforamento aos povoados, na 
fórma da legislação municipal, ficando entendido que a cada foreiro não 
poderão ser concedidos mais de dois lotes ». 

As disposições citadas mostram qus é perfeitamente legal o ato para 
o qual solicita o sr. Secretário da Agricultura a necessaria autorização 
do Conselho. Sou, pois, de parecer que o Conselho Consul tivo do Es-
tado deve dar a sua aprovação a esse ato, nos termos da legislação es-
tadual vigente. 

(Mui to bem! Muitobem!) 

O parecer é aprovado sem debate, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja permitida a cessão de terras de-
volutas para patrimonio de povoados nos município de Patos, Itanhomi, 
Raul-Soares e Fortaleza, a que se refere a peça n. 260. 

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

Ordem do Dia 

Esgotadas as materias da ordem do dia, o sr. Presidente designa 
para a proxima sessão, além da parte regimental, discussão das peças 
que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria com 
a antecedencia necessaria. 

Levanta-se a sessão. 

- ..-
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159.a sessão ordlnarla, aos 21 de outubro de 1933 

PRESIDENTE- Sr. Socrates Alvim. 
SECRETÁRIO- Sr. Israel Pinheiro. 

SUI\IARIO:- Ata-Expediente- Comunicaçao- Pa receres fin ais-Segunda p arte= 
Reduçao das taxas de matricula na Universidade de Minas-Gerais-
Adiamento-Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem srs. Socrates Alvim, Israel 
Pinheiro, P. Matta Machado, Loreto de Abreu, Julio Soares, Werna Ma-
galhães e Annibal Gontijo. 

Não se achando presente o sr. Noronha Guarany, assume a presi-
dencia o sr. Socrates Alvim que, declarando aberta a sessão, convida 
para secretaria-Ia o sr . Israel Pinheiro. 

Ata 

Lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sôbre ela faça 
observações, é aprovada. 

Expediente 
O sr. Seeretál"lo traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente : 

Oficio 
R eforma de comissionados na Fôrça P ública 

(PEÇA N. 263) 

Secretaria de Estado dos Negócio:-: do Interior-Belo-Horizonte-
G/ 411-Em 17 de outubro de 1933. 

Senhor Presidente - O decreto n. 9.962, de 19 de julho do ano pas-
sado, do Governo do Estado, teve por objetivo determinar que fossem 
mantidos todos os comissionamentos jã feitos, de segundos tenentes da 
Fô rça Pública, com as mesmas regalias e obrigações dos efetivos de 
igual posto. 

Tornando-se necessário, entretanto, estabelecer-se um critério equi-
tativo para a reforma dos referidos militares, no sentido de bem cum-
prir o espírito daquele decreto, venho submeter á esclarecida aprecia-
ção desse Conselho Consultivo a minuta de decreto junta, solicitando a 
respeito o seu judicioso parecer. 



1190 CONSELHO CONSULTIVO DO 

Apresento a V. Excia., neste ensejo, protestos de elevada estima e 
distinto apreço. - A lvaro B aptista de Oliveira , Secretário do In-
terior. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Noronha Guarany, presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado de Minas.-Capital. 

Minuta a que se refere o oficio supra 

Secretaria de Estado dos Negócios do Interior. 
O INTERVENTOR FEDERAL INTERINO NO ESTADO DE MI-

NAS-GERAIS, usando de suas atribuições, decreta: 
Art. 1.0 - 0s segundos tenentes comissionados mantidos na Fôrç~ 

Pública em vi rtude do decreto n. 9.962, de 19 de julho de 1931, que se · 
invalidaram ou venham a se invalidar no serviço público, terão direito 
á reforma nos termos do art. 161, §§ 1.0 e 2.0

, do Regulamento apro-
vado pelo decreto n. 7.712, de 16 de junho de 1927, computando-se-lhes 
porém, para esse efeito, os vencimentos de segundo tenente. 

Art. 2.0 -0s segundos tenentes comissionados referidos no artigo 
anterior, que se tenham invalidado, feridos em combate ou em diligen-
cía do serviço público, serão reformádos com os vencimentos integrais 
do posto de primeiro tenente, si contarem mais de dez anos de serviço, 
e com os vencimentos in tegrais do posto de segundo tenente, si não 
contarem aquele tempo. 

Art. 3 . 0 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio da L'berdade, em Belo-Horizonte, de de 1933. 

DECRETO N. 9 .962 

Mantem todos os comissionamentos, já fei-
tos, de segundos tenentes da Fôrça Pública, e 
contem outras disposições. 

O PRESIDENTE DO ESTADO DE MINAS-GERAIS decreta a se-
guinte lei: 

Art. 1.0 -Ficam mantidos todos os comissionamentos já feitos, de 
segundos tenentes da Fôrça Pública. 

Art. 2.0 -Fica criado no Batalhão Escola um Quadro Anexo, onde 
serão classificados e terão seus assentamentos todos os segundos te-
nentes comissionados. 
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Parágrafo único-O Quadro Anexo será comandado por um oficial 
da Fôrça Pública e terá para seu serviço tantos oficiais e praças quan-
tos forem necessários. 

Art. 3.0 -Fica criado no Quadro Anexo, e será dirigido por seu co-
mandante um curso de Aperfeiçoamento. 

§ 1.0 -Será ministrada aos oficiais comissionados a instrução mili-
tar constante do programa que fô r organizado pelo Comandante Geral. 

§ 2.0-0 Curso de Aperfeiçoamento que será de um ano, terá os 
professores que forem necessarios e nele ficarão matriculados todos se-
gundos tenentes comissionados. 

Art. 4.0 -Não poderão ser efetivados os segundos tenentes comis-
sionados que não apresentarem certificados de exame final do Curso de 
Aperfeiçoamento. 

Art. 5.0 -0s segundos tenentes matriculados no Curso de Aperfei-
çoamento ficarão isentos de qualquer serviço de escala, salvo em casos 
especiais, a juizo do governo, mas poderão ser desligados e transferi-
dos para outros corpos, por faltas que o governo reputar graves. 

Art . 6.0 -0s segundos tenentes comissionados terão as mesmas re-
galias e obrigações dos efetivos de igual posto, enquanto permanecerem 
nessa situação, e ficarão sujeitos ás mesmas penas disciplinares dos 
regulamentos em vigor. 

Art . 7.0 -0s segundos tenentes comissionados, que tiverem termi-
nado o curso com aprovação em todas as matérias e bôas notas de con-
duta militar, serão efetivados, havendo vagas desses postos, na propor-
ção de dois terços por merecimento e um terço por antiguidade, tendo 
preferencia, em igualdade de condições, os que se houverem distinguido 
por atos de bravura. 

Art. 8.0 -Para a efetivação, serão ainda necessárias as seguintes 
condições: 

1.0 -Possuir capacidade fisica e idoneidade moral e ter o exame 
prático dé comando de companhia, em tempo de paz e guerra. 

2.0 -Não estar compreendido nas disposições do art. 64 e seus 
parágrafos do reg. n. 7.712, de junho de 1927. 

Art. 9.0 -0s segundos tenentes comissionados que tiverem sido di-
plomados pela Escola de Sargentos ficam isentos da matricula no Curso 
de Aperfeiçoamento, mas pertencerão ao Quadro Anexo e ai farão o 
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estágio necessário a que completem os demais requisitos para a pro-
moção, caso os não possuam. 

Art. 10.-Todos os segundos tenentes comissionados terão os ven-
cimentos de aspirante, sejam quais forem os seus postos efetivos. 

Art. 11.-0 segundo tenente comissionado que fôr desligado do 
Quadro Anexo, por ter sido duas vezes reprovado ou por falta grave, 
perderá automaticamente a comissão, conservando o posto efetivo, salvo 
se a falta fôr de natureza a determinar o rebaixamento definitivo ou a 
exclusão das fileiras da Fôrça Pública. 

Art. 12.-Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Presidencia do Estado de Minas-Gerais, em Belo-Hori-
zonte, 19 de junho de 1931. 

OLEGARIO MACIEL 

Gustavo Capanema 

-0 processo passa a constituir a peça n. 263, distribuída aos srs. 
P. Matta Machado, Annibal Gontijo e Julio Soares, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Paga·m,ento de adicionais á d. Aurora Angelica Fernandes 

(PEÇA N. 264) 

-Secretaria da Educação e Saúde Pública - 19 de outubro de 
1933. 

Sr. Presidente do Conselho Csnsultivo ....... Remetendo- a. V. Excia, 
o presente processo em que se acha informado um pedido cie paga-
mento de adicionais da Lei 425, de 1906, formulado pela sra. D. Auro-
ra Angelica Fernandes, titular da 2.a, escola distrital de Barreiras, no 
município de ltamarandiba, consulto-o sôbre a possibilidade da aber-
tura do crédito para tal pagamedto, que monta ao total de Rs. . .-_ . 
165$300, no período de 23 de abril ao fim do corrente ano de 1933. 

Ao ensejo, reitero a V. Excia. os protestos de alta estima e consi-
deração.-Norald·ino Lima, Secretário da Educação _ 
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Requerimento que acompanha o oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretário da Educação e S. Publica.-Aurora An-

gelica Fernandes, professora efetiva da escola mixta distrital de Barrei-
ras, munícipio de Itamarandiba, por seu procurador abaixo assinado, 
conforme procuração registrada nessa Secretaria, requer a V. Excia -
que, á vista das inclusas certidões de tempo, lhe mande abonar os adi-
cionais de 10° f 0 , a que tem direito. 

P. Deferimento. 
Belo-Horizonte, 22 de setembro de 1933.-Necesio Tavares. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 264, distribuida aos srs. 

Julio Soares, Werna Magalhães e Socrates Alvim, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Pagamento de adicionais ao professor João Baptista Vieira 

(PEÇA . N . 265) 

-Secretaria da Educação e Saúde Pública-Belo-Horizonte, 10 de 
outubro de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo,-Passando ás mãos 
de V. Excia. o processo para ·pagamento de adicionais de 10°/0

, de acôr-
do com a lei 425 de 1906, requerido pelo professor João Baptista Viei-
ra, de classe primai..a anexa ao 11.0 Regimento de São João del-Rei, 
consulto a V. Excia. sôbre a possibilidade da abertura do crédito ne-
cessário. 

Aproveito o ensejo para apresentar á V. Excia. os meus protestos 
de alta estima e distinta consideração.-Noraldino Lima, Secretário 
da Educação. 

Requerimento que acompanha o oficio supra 
Exmo. Sr. Interventor Federal Interino do Estado de Minas.-João 

Baptista Vieira, professor da l.a Escola anexa ao 11.0 Regimento de ln-
fanteria, em S. João Del Rei, juntando certidão de tempo de serviço 
no Magistério Público, por seu procurador abaixo assinado, requer a 
V. E.xcia. se digne mandar-lhe pagar, por crédito especial, os adicionais a que 
tem direito de acôrdo com a Lei. 
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Segue junto a procuração com poderes especiais, que solicita res-
tituição. 

P. deferimento. 
Belo-Horizonte, 19 de setembro de 1933.- P. p. Alonso de Melo 

Lima. 
-0 processo, passa a constituir a peça n. 265, distribuída aos 

srs. Israel Pinheiro, Noronha Guarany e Annibal Gontijo, respectiva-
mente, relatator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Do sr. Jovelino Rabelo, provedor do Hospital N. S. Aparecida, 

de Divinopolis, comunicando estar o mesmo novamente funcionando, 
aparelhado para atender ~·as necessidades do município e solicitando seja 
consignada, no orçamento vindouro, uma verba para sua manuten-
ção. 

- Inteirado, aguarde oportunidade. 
-Continua o expediente. 

Com,unlcação 
O Sr. Lore•o de Abreu- comunica que o sr. No. onha Gua-

rany deixou de comparecer a presente sessão por estar de cama, li-
geiramente gripado. 

- O Conselho fica ciênte. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. P. Matta Machado- apresenta o seguinte. 

Parecer n. 242 
Pagamento de adicionais ao sr. José Braulio M. de Vilhena 

PEÇA N. 256 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais tomando em 
consideração o oficio n. 182, de 28 de setembro findo, do sr. ~ecreta
rio das Finanças, e tendo em vista, como está provado no processo, 
que o sr. José Braulio Moinhos de Vilhena, primeiro oficial da Se-
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cretaria das Finanças, tem mais de 30 anos de serviços prestados ao 
Estado, é de parecer seja aberto, no corrente exercício, o crédito espe· 
cial para o pagamento dé seus adicionais no valor de .. .•. .. ... . . 
735$500. 

Sala de sessões de Conselho Consultivo, 17 de outubro de 1933. 
-P. Matta 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 Educação. 

O Sr. Annlbal Gontljo, apresenta o seguinte. 

Parecer n. 243 

Venda d e terras devolutas 

(PEÇA N. 254) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais tomou conhe-
cimento do oficio n. 1.019, de 15 de setembro findo, em que o sr. 
Secretário da Agricultura, de acôrdo com o dispositivo constante do 
art . 10 letra •c•, do decreto n. 20.348, do Govêrno Provisório, solicita 
autorização para venda do lote de terras devolutas ocupado pelo sr. 
José Roberto da Silva, sito no cCorrego Pica-Pau », distrito de Verme-
lho Velho, município de Raul-Soares, com a área de 1.842 metros 
quadrados. 

Apreciada convenientemente a materia, o Conselho Consultivo 
deliberou dar o seu parecer no sentido de ser concedida a necessa-
ria aquiescencia á venda do lote em apreço. 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1933. - Annibal Gontijo-
relator. 

-O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos sr. 
conselheiros presentes. 

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

O Sr. Loreto de Abreu oferece o seguinte 
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Parecer n. 244 
Pagamento de ad1:cionais ao major Arquiminio R. Chaves 

(PEÇA N. 258) 

Vistos, relatados e expostos estes autos..- peça n. 258- á vista do 
que dos autos consta e ~ ex-vi• da lei n. 425, de L7 de agõ'sto· de 
1906: 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais resolve autori-
zar a abertura do crédito especiaL de um conto, quatrocentos e dezes-
seis mil seiscentos e sessenta e cinco réis {1:416$665), para pagamen-
to, até fins de dezemhro dêste ano, a o sr. Arquiminio. Rodrigues Cha-
ves, major da Fôrça Pública do Estado, e já tendo se manifestado fa-
varávelmente o sr. Secretá rio das Finanças, a fls. 19, verso. 

Sala das Sessões do ConseHlo Consultivo, 18 de outubro de 1933. 
-Loreto de Abreu, 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 do Interior. , 

O Sr. Soerate.s Alvim. apresenta o seguinte 

Parecer n. 245 
Cessão de terras devolutas pa1·a patrimônio de P're f eituras 

(PEÇA N. 260) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, depois de exa-
minar convenientemente a materia constante da peç.a n. 260, em que 
o sr. Secretá rio da Agricultura solicita a sua aquiescência á cessão gra-
tuita de lotes de terras devolutas ás Prefeituras dos municípios de Pa-
tos, Itanb.omi, Raul-Soares e Fortaleza, lotes que constam da relação jun-
ta á referida peça,-considerando que essas terras se destinam á cons-
tituição de patrimônios para as ditas municipalidades, o que iustifica 
plenamente a sua cessão a titulo gratuito; considerando mais que ess.e 
'!to encontra apôio em dispositivos do Regulamento do Serviço de Ter-
ras do Estado, aprovado pelo decreto n. 8.201, de 31 de janeiro de 
1928, - resolve dar a sua aprovação á medida, observadas as disposi-
ções da legislação estadual vigente. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em Belo-Horizonte, 18 de outubro de 1933.-Socrates Aluim, 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. 
Secretário da Agricultura. 

- Na aprovação de todos esses pareceres foi também voto ven-
cedor o do sr. Noronha Guarany. 

Segunda parte . da ordem do dia 
Redw;.ão das taxas de m at1 icula na Universidade de Minas-Gerais 

(PEÇA N. 261) 

Estando ausente o sr. Noronha Guamny, relator da. peça n. 26l. 
sôbre a abertura de crédito especial para cobrir o deficit ve.cificado no 
orçamento da Universidade de Minas-Gerais, em conseqüência da redu-
ção das ta«as de matricula para êste ano, 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, discussão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem presentes á Se-
cretaria com <.. necessária antecedência. 

Levanta-se a sessão. 

160." sessão ordinarla, aos 24 de outubro de 1933 
PRESIDENTE-Sr. Noronha <iiuarany. 
SECRETÁRIO-Sr. Socrates Alvim. 

StJl\IA.RIO: Ata--Expediente-Comunicações·-Parecer final-Segunda parte-Re-
dução das taKas de matticula uaUnivecsidade de Minas-Qer.ais-B.e-
lat?~io ~. parecer do sr. Noro~ha Guarany-Conclusao -Pagamento de 
adicionaiS a d. Aurora Angelica Ee:rnandes-Relató.tio e parecer do sL 
J.ulio Soareli-Conclusao-Ordem do dia. 

~ hora regimental é aberta a sessão~ com a presença dos srs . No--
~a. Guara.u.y, Soc.rates Alvim, Js.rael Pinheiro, Julio Soar.es, Annibal 
Gontijo e Werna Magalhães. 
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Ata 
E' lida a ata da sessão anterior e não havendo quem sôbre a mes-

ma faça observações, é aprovada. 

Expediente 
O sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguinte 

expediente : 

Oficio 
Secretaria da Educação e Saúde Pública. Ofício n. 58. Pela 3.a 

Secção Belo-Horizonte, 21 de Outubro de 1933. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Ainda a propósito 

do assunto que constituiu objeto de meu ofício de 14 do corrente, venho 
retificar a parte do mesmo relativa ao número de apólices necessárias 
a suprir o defici t verificado no orçamento da Universidade em conse-
qüência da redução das taxas do ensino. 

Em vez de 66, são precisas 132 apólices do Estado, de juros de 
7 o 1 o conforme a justificação que me vem de fazer o reitor da Univer-
sidade. . 

Apresento o V. Excia. prÓtestos do meu elevado aprêço.-Noraldi 
no Lima, Secretário da Educação e S. Pública. 

Ao sr. dr. Cincinato de Noronha Guarany, Presidente do Conselho 
Consultivo. 

Junte-se a peça n. 261. 

Oficio 
Requerimento do Major Messias José deMene•es 

(PEÇA N. 226) 
Gabinete do Presidente do Estado de Minas. Belo-Horizonte, 21 

de Ontubro de 1933. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Em nome do Sr. 

Interventor Interino, tenho a honra de passar ás mãos de V. Excia. para 
que se digne submete-los ao parecer do Conselho Consultivo, os pro~ 
cessas e demais papeis que a este companham, relativos a um pedido 
do Major reformado da Fôrça Pública, Messias José de Menezes, no 
sentido de serem incorporados aos seus vencimentos de reforma os adi, 
cionais que percebia na atividade. 
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Atenciosas saudações. La_fj 1-yette Brandão, Secretário da In~ 

terventoria. 

Requerimento a que faz referência o oficio supra 
Diz Messias José de Menezes, major reformado na Fôrça Pública 

do Estado, que tendo a lei 375, de 19 de setembro de 1903, em seu art. 
256, determinado que «OS magis+rados com mais de 30 anos de efeti-
vo exercício no Estado perceberão uma gratificação de 10°lo sôbre seus 
vencimentos, liquidado, na Secretaria das Finanças, para os efeitos des-
te art., o tempo de exercício•, e tendo a lei 425, de 17 de agôsto de 
1906, em seu art. 1.0

, estabelecido· que «ficam extensivas a todos os f un-
cionários do E stado de Minas as disposições contidas no art. 256 da 
lei mineira n . 375, de 19 de setembro de 1903, desde que seja para 
esse fim consignada verba no orçamento», passaram os oficiais da Fôr~ 
ça Pública, com mais de 30 anos de efetivo exercício, a perceber desde 
17 de agôsto de 1906 os adicionais de 10° I 0 , ficando, assim, firmada e 
mantida ha mais de 5 lustros a interp~etação de que a palavra funcio-
nário abrange tanto o funcionário civil como o militar. 

Acontece, porém, que tendo a lei adicional n . 12, de 17 de agôsto 
de 1928, em seu art. 15, mandado que cnos vencimentos do funcio~ 
nário que completar trinta e cinco anos de serviço, será incorporada, 
para aposentadoria, a gratificação adicional que estiver percebendo, ex-
vi dos arts. 256, da lei n. 375, de 1903, e 1.0

, da lei n. 425, de 1906• , 
e tendo o ~uplicante sido reformado a 7 de novembro de 1928, com 
mais de 35 anos de serviço, pediu, em 30 de ~etembro de 1929, ao Con-
gresso Estadual, a criação de uma lei autorizando o govêrno a incorpo-
rar, para efeito de reforma, aos vencimentos dos oficiais que tiverem 
mais de trinta e cinco anos de serviço, o adicional de 10° I 0 , mandando 
a c Comissão de Constituição, Legislação e Justiça• fosse ouvido o Sr. 
Secretário da Segurança. A Secretaria da Segurança, então, em brilhan-
te parecer, referendado pelo Advogado Geral, interpretou como exten-
sivas aos oficiais da Fôrça Pública as disposições do art. 15 da lei adicio-
nal n, 12, de 17 de setembro de 1928, julgando desnecessária a vota-
ção de qualquer lei nesse sentido, e, considerando que o requerente tem 
direito á gratificação adicional, que recebeu desde 29 de abril de 1922 e 
que deixou de receber a partir de 7 de novembro de 1928, data de 
:?Ua reforma compulsória, opinou que ao Congresso Mineiro competia• 
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tão sómente, a abertura do necessário crédito, Outra não potlia ser a 
conclusão, uma vez que a palavra funcionário empregada em sentido 
ampla, como o fui nos dispositivos !mencionados (chegando o art. 1.0 da 
lei n. 425, de 1906, a usar a expressão todos os funcionários), desi~ 

gna tanto o funcionário civil, como militar, e que a palavra aposenta-
doria é têrmo genérico que abrange a expressão reforma. Com efeito: 

A expressão •funcionário público", designa, de maneira geral, todo 
aquele que presta serviço ao Estado. "Em sentido usual, -porém, é mais 
restrito o seu significado, designando apenas determinada classe de -pro-
fissiunais hierarquizados, que constituem os quadros normais perma-
nentes dos serviços publicas. 

E' esta a opinião, entre outros autores , dos drs. 'Muniz 'Sodré -e Pau~ 
lo Domingos Vianna (Paulo Domingos Vianna, cDo Estatuto dos !fun~ 

cionários Públicos », pag. 11 e 15), de Duguit (Traité du Droit Constitu-
tionel, edição de 1923, pgs. 6 e 12} o qual, á pag. 'lO da obra ·citada, 
diz: I 

•Les agents qui participem d'une maniere permanente 
et normale au fonctionnement d'un service public sont des 
lonctionnaires quelque soit le caractere des ates qti'íls font, 
actes juridiques ou simples opérations materielles-. . 

'Deste modo, impõe~se a conclusão de que os oficiais da Força Pü~ 
blica são funcionários públicos do Estado, uma vez que 'fazem parte 
dos quadros normais permanentes de seus serviços públicos. 

E é este o parecer de Alcides Cruz, que, estudando o problema 
de saber~se si o militar é funcionário publico, conclue : 

A questão, para poder resolver~se ·com clareza, deve 
ser subdividida, levando em consideração que na classe mili~ 
tar ha a distinguir duas grarrdes categorias de profissionais-
de oficial e de soldado. 'Sendo assim, o 'OFICIAL E' FUN· 
·ciONÁ'RIO, parque como 'tal se entende todo aquele que 
vo-luntariamente presta ao Estado serviços pro fis8ionats 
permanentemente em troca de ttma remuneração. O sol~ 

datto, porém, presta o seu serviço apenas durante certo prasn 
e "JlOde ser COilTJTelido a isso ainda mesmo contra a suavon~ 
tade; em suma, ás vezes acontece que das armas n·ã"o 'faz a 
sua profissão habitual, mas acidentalmente e em virtude do 
principio de que todo o cidadão é obrigado ao -serviço niili· 
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tar». (Alcides Cruz- ocões de Direito Administrativo Bra si-
leiro-edição de 1910, pags. 67 e -68). 

APOSENTAR é sinônimv de 1:eforrnar (Dicionário de Candido Fi~ 

gueiredo-quarta edição pag. 579), e, segundo Araujo Castro e Muniz 
Sodré, APOSENTADORIA equivale a REFORMA 

•A palavra aposentadoria, aí empregada, é equivalente a reforma 
como o é a jubilação, por outros termos, a reforma não é smao a 
aposentadoria dos militares, da mesma maneira que a jubilação é a 
aposentadoria dos membros do magistério. 

Como pondera Muniz Sodré, a simples lt>ttura dos arts. 73 e 77 
da Constitu"ição mostra que nenhuma distinção foi feita entre •aposen-
tadoria"' e • reforma». 

•Em geral a expressão •funcionários publicas » abrange os milita-
res. Por outro lado, APOSENTAR é sinonimo de REFORMAR (Araujo 
Castro-Manual da Constituição Brasileira- 2.a edição-pag. 316»). 

Entretanto, como, -posteriormente, a lei 1.220, de 21 de outubro de 
1930, em seu art. 6.0 disse: «fica ext~nsivo, desde a data da publi~ 
cação desta lei, aos oficiais da Fôrça Publica, que se reformarem com 
mais de 30 anos de serviços e estejam percébendo o adicional de que 
trata a lei 425, de 1906, o favor concedido aos funcionários civis, ao 
se aposentarem, pela lei n. 12, de 1 '7 de setembro de 1928», entendeu 
a Secretaria da Segurança que o legislador, com esse art. 6. 0

, quiz 
esclarecer que o art. 15 da lei 12, de 1928, só se referia ao funcioná-
rio civil que se aposentasse com mais de 35 anos de serviço. 

Data venia, ao suplicante não parece acertada essa conclusão, pois' 
o que o legislador quiz nesse art. 6 da lei 1.220, foi crear uma nova 
e excepcional vantagem aos oficiais da Fôrça Publica, concedendo 
aos que se reformarem com mais de 30 anos de serviço os favores 
do art . t 5 ·da lei adicional n. 12, sendo de nenhum efeito a parte em 
que êsse art. 6.0 interpretando o art. f5 da lei-adicional n. 0 12, diz, refe~ 
rindo~se a seu texto, co favor concedido arn; funcionários ciVÍs, ao se 
aposentarem». 

De fato, a interpretação trazida por esse art. 6.0 da lei n. 1.220, 
de 1930, ao art. r5 rda lei adicional n. 12, dizendo que o favor por 
ele concedido, o era aos cfuncionários ciVÍs, ao se aposentarem », é 
inteiramente inocua : 
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1) em relação ao caso em apreço, porque é ofensiva de 
um direito adquirido; 

2) de modo geral e absoluto, porque inconstitucional. 

Ofensiva de um direito adqurido. 
Com efeito, tendo a lei 425, de 17 de agôsto de 1906, em seu 

art. 1.0
, declarado-•ficam extensivos a TODOS OS FUNCIONÁRIOS 

do Estado de Minas as disposições contidas no art. 256 da lei minei-
ra n. 375, de 19 de setembro de 1903 ... • , deixou claro que extendia 
as disposições do art. 256 da lei 375, tanto aos funcionários civis como 
aos funcionários militares. E assim sempre se entendeu, tanto que, 
desde 17 de agósto de 1906, vêm os oficiais da Fôrça Publica do Es-
tado, com mais de 35 anos de serviços, recebendo a gratificação adi-
cional de 10 °/ 0 , que a lei 375, de 1903, só concedia aos magistrados. 

Ora, a lei adicional n. 0 12, de 17 de agôsto de 1928, determinando 
em seu art. 15 •nos vencimentos do funci onário que completar 35 
anos de serviço, será incorporada, para aposentadoria, a gratifica-
ção adicional que estiver percebendo, ex-vi dos arts. 256, da lei 
375, de 1903, e 1.0 da Lei 4 25,, de 1906· -é insofismavel que, au-
tomaticamente, entrou para o patrimônio do suplicante o direito á in-
corporação aos seus vencimentos, para reforma, da gratificação adicio-
nal de 10 °/0 que vinha percebendo, ex-vi do art. 1.0 d a lei 425, 
de i906, constituindo-lhe pois, um direito adquirido (Cod. Civ. art. 
3.0 § 1.0

), que a lei não prejudicará em caso algum (Cod. Civ. art. 3), 
nem mesmo quando interpretativa, uma vez que, mesmo em doutrina, 
cahiu o obsoleto principio de que as leis interpretativas retroajam até 
a data da lei interpretada : 

•Nos países onde o efeito retroativo das leis é proibido 
pela propria Constituição (como a Constituição Brasileira, ve-
ja-se art. 11, n. 3) maior é o rigor no aplicar a doutrina, pois 
são repelidas todas as exceções sobre as quais existe contro-
versia•. 

Não se considera, portanto, a Lei interpretativa, como 
vigorante desde a época em que entrou em exectlção o 
texto interpretado•. (Carlos Maximiliano- Comentários á 
Constituição Brasileira, ediç~o de 1929, pag. 271, n. 0 206). 
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Demais, como bem lembraram Clovis Bevilaqua e Ruy 
Barbosa (em entrevistas concedidas á Gazeta de Noticias, em 
dezembro de 1912, a propósito do projeto de lei sobre acu-
mulações remuneradas) a lei interpretativa não retroage 
até anular os atos oriundos de exegese anteriormente aceita• 
(Carlos Maximiliano, obra citada, pag. 115) . 

Inconstitucional, porque a Constituição ou suas le·s adicionais não 
podem ser interpretadas por leis ordinárias. 

Diz Carlos Maximiliano que interpretação autentica é a formalmen-
te oferecida pelo proprio orgão do qual procede a lei, não havendo, 
portanto, em rigor, interpretação autentica do texto constitucional, salvo 
si for oferecida de acôrdo com o art. 90, como emenda ou reforma da 
lei basica. (Obra citada, pag. 114). 

A proposito cita grande numero de autores, aos quais nos repor-
tamos para as seguintes transcnções : 

•Está pois, assente a doutrina de que os congressos or-
dinários são incompetentes para interpretar a Constituição. A 
interpretação de uma lei pelo Poder Legislativo envolve fre-
quentemente a sua alteração. Não se compreende, por isso, 
que possa interpretar a Constituição um Congresso que a 
não pode alterar. (Marnoco e Souza, Constituição Política 
da Republica Portugueza, pags. 407 a 409). 

•A legislatura não pode, por meio de lei ordinaria, defi-
nir, para uso dos tribunais, as palavras da Constituição • . 
(Cooley, Constitucional Limitations • , ed. 1903, pag. 77, 
nota 1 ) . 

• O Congresso não tem Q direito de explicar a lei su-
prema; quando a linguagem da mesma dá margem a du-
vidas, deve-se deixa-Ia seguir seu curso até que o Judiciário 
seja chamado a lhe declarar o sentido•. (Ch. Peard. The 
Supreme Const. and the Constitution, edic. 1912, pag. 32). 

Provado está-ex-abundantia-que o suplicante, quando entrou 
em vigor a lei 1.220, de 21 de outubro de 1930, já tinha adquirido 
direito á incorporação a seus vencimentos, para reforma, da gratifica-
ção adicional de 10 °/0 , e mais que é nulla a parte do art. 6.0 
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desta lei 1.220, que pretende interpretar o art. 15, da lei adicional 
n. 12. O requerente tem, pois, como certo qne V. Excia. ouvido o 
Conselho Consultivo (art. 10, letra f, do dec. 20·348, de 29 de agôs-
to de 1931) coerente, com o espirito de justiça que tem presidido 
os atos de V. Excia. mandará incorporar a seus vencimentos a refe-
rida gratificação, bem como pagar-lhe a importância correspondente 
á sua supressão desde 17 de novembro de 1928, data de sua refor -
ma compulsoria. 

Nestes termos, pede a V. Excia. anexação a esta, do processo 
que, em fins de 1930, se formou a respeito, na Secretaria da Segu-
rança, e DEFERIMENTO 

Belo-Horizonte, 20 de Setembro de 1932.-P. p. Jona Bm·celos 
Oorrêa. 

Pareceres constantes do processo 

Gabinete do Advogado Geral do Estado-Belo-HoTizonte, 8 de 
junho de 1933. 

Senhor Doutor Advogadc;> Oeral.-0 Sr. Presidente do Estado de-
seja o vosso parecer sôbre a ' petição em que o major reformado Messias 
José de Menezes, da Fôr\ a Pública do Estado, impugnando a interpre-
tação dada pela Secretaria do Interior ao art. 6 da lei 1.220, de 21 de 
outubro de 1930, pede pagamento da importancia correspondente aos adi-
cionais de 10 °/ 0 a partir de 17 de novembro de 1928, data em que foi 
reformado sem que, como consta da lei adicional n. 12, se tenham in-
corporado aos seus vencimentos esses adicionais que percebia em vir-
tude da lei 425, de 17 de agôsto de 1906. 

Dispõem as leis citadas : 
«Os magistrados que tiverem mais de 30 anos de efetivo 

exerci cio no Estado perceberão uma gratificação de 1 O 0 f o sô-
bre os seus vencimentos, liquidado, na Secretaria das Finanças, 
para os efeitos deste artigo, o tempo de exercido • (lei 375, de 
1903, art. 256). 

«Ficam extensivas a todos os funcionarias do Estado de 
Minas as disposições contidas no art. 256, da lei mineira n. 
375, de 19 de setembro de 1903, desde que seja para esse fim 
consignada verba no orçament~ (lei 425, de 1906, art. l..o). 

...,-. 
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c.Nôs vencimentos do funcionário que completar · trinta e 
cinco anos de serviço será incorporada, para a aposentadoria. 
a gratificação adicional que estiver percebendo ex-vi dos arts. 
256 da lei 375, de 1903, e 1.0 da lei 425, de 1906 (lei adicio-
nal n. 12, de 1928). 

•Fica extensiva desde a data da publicação desta lei , aos 
oficiais da Fôrça Pública, que se reformarem com mais de trinta 
anos de serviço e estejam percebendo o adicional de que trata 
a lei 425, de 1906, o favor concedido aos f unaionârios ci-
vis, ao se aposentarem, pela lei n. 12, de 17 de setembro de 
1928• (art. 6, da lei 1.220, de 21 de outubro de 1930). 

A interpretação da Secretaria do Interior, contra que se insurge o 
requerente, é que, de acôrdo com esse art. 6 da lei 1.220, o art. 15 da 
lei n. 12, acima transcrito, não abrange os oficiais da Fôrça Pública, mas 
se relere apenas aos funcionários civis. 

O texto em apreço é com efeito interpretativo da lei adicional n. 
12, uma vez que mandou extender, desde a data de sua publicação, aos 
oficiais da Fôrça Pública, o favor concedido aos f uncionários civis 
pelo art. 1 da lei n. 12. A conclusão é que o legislador entendia não ser 
aquele texto compreensivo dos membros da corporação militar do Esta-
do: •concedido aos funcionários civis•. 

Dos diversos textos citados se verifica que s0 a lei 1.220, de 1930, 
fez referenc;a expressa aos militares. Com efeito, a gratificação adicio-
nal foi criada especialmente para os magistrados (lei 375, de 1903, art. 
256), cabendo á lei 425, de 1906, art. 1, extender o beneficio a todos os 
funcionários, desde que, para este fim se consignasse verba no orça-
mento. 

De modo que só a compreensão dos militares na expressão c.funcio-
nários do Estado • (lei n. 425 citada) autorizava que se lhes estendesse a 
gratifica<;ão criada pela lei 375, de 1903. O certo é que, sem dispositi-
vo 'legal expresso, tal iavor lhes foi ampliado . E' o que se vê da infor-
mação do Estado Maior da Fôrça Pública em resposta ao oficio deste 
Gabinete e se deduz do art. 6 da lei 1.220, de 1930: •e estejam perce-
bendo o adicional de que trata a lei 425, de 1906» . 

Firmado esse ponto, quais as consequencias que se deveriam es-
tabelecer? 
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A circunstância de, na expressão •funcionários da Estado», da lei 
425, a praxe administrativa ter feito compreender os militares, e do pró-
p~io legislador da lei 1.220 ter reconhecido que ali estavam êles compreen-
didos, força a conclusão de que era excusada a lei 1.220, por já estar o 
favor que êle entendeu de estender aos oficiais militares concedido pela 
lei adicional n. 12? 

A solução é determinada pela fixação de um outro ponto, a saber, 
os oficiais militares se equiparam, de um modo absolutamente indistinto, 
aos funcionários civis ? 

A doutrina, que é vacilante, não resolve por si só a dúvida. 
Verdade é que, entre os diversos critérios com que se procura fixar 

o conceito dos funcionários públicos, tem-se introduzido o de caráter per-
manente da função exercida volu ntariamente. De modo que, aceito tal 
critério, não se pode sustentar a distinção entre fun cionários civis e os 
oficiais militares, estando uns e outros compreendidos na designação ge-
ral de «funcionários públicos ». 
. Um exame do direito administrativo do Estado de Minas revela, po-

rem, Que as nossas leis nem sempre equiparam os funcionários civis aos 
militares, como se fez a propósito do benefício do adicional introduzido 
pela lei 425, de 1906. 

Ora, o que e~tá em exame, não é o direito a essa gratificação, mas 
a sua incorporação aos vencimentos em consequência da reforma do ofi-
cial que a estava percebendo. 

A lei adicional n. 12 dispoz que nos vencimentos do funcionráio que 
completar trinta e cinco anos de serviço será incorporada para a apo-
sentadoria a gratificação adicional que estiver percebendo ex-vi dos a rts . 
256 da lei 375 e 1 da lei n. 425. 

De modo que o direito dos oficiais militares a essa incorporação só 
seria irrecusavel si se pudesse assimilar o conceito da aposentadoria ao 
da reforma. 

No direito brasileiro, a equivalencia não existe, eis que, nos termos 
do urt. 75 da Const. Federal, a aposentadoria só é concedida aos funcio-
nários em caso de invalidez no serviço da Nação . E as leis que regu-
lam a reforma dos militares dispensam êsse requisito essencial á apo-
sentadoria, pois se contentam com o decurso de certo prazo. 

Na legislação mineira, assim também é. A aposentadoria é matéria 
rigorosamente constitucional (Const. Mineira, art. 190), podendo 

I 
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ser regulada por lei ordinária apenas a verificação de invalidez dos magis-
trados e a liquidação de tempo de serviço (art. 110 da mesma Constituição). 
ao passo que a reforma é deixada até a flutuação assinalada aos 
regulamentos administrativos. Aliás ha razão para essa diversida-
de de tratamento, dada a natureza diversa dos serviços, onde o risco 
da profissão militar é constante e, por isso, tem que ser considerado 
sem os rigores e as formalidades que caracterisam as leis orgânicas. 

De modo que, a rigor, não se pode equiparar o fun cionário civil ao 
militar, para o efeito de se aplicar a êste os princípios legais da aposenta-
doria, de vez que as nossas leis tratam distintamente os dois institutos, 
o da reforma e o da aposentadoria. 

A lei adicional n. 12 não ampara, pois, a pretensão do major Mes-
sias, razão por que somos pelo indeferimento do pedido, conclusão que 
submetemos á vossa ensura. 

Como, porém, ao ampliar o benefício da gratificação a todos os fun-
cionários o legislador da lei 425, de 1906, compreendeu na expressão 
genêrica os militares, conforme a interpretação administrativa e a autén-
tica constante da lei n . 1.220, de 1930, poder-se-ia objetar que, tratan-
do-se de efeitos assinalados ao mesmo instituto, seria eqüitativo que se 
considerassem equivalentes a reforma e a aposentadoria para o fim de 
se incorporar a gratificação aos vencimentos do militar que se reformas-
se com 35 anos de serviços. 
· · O assunto, assim definido , não comportaria a fíxação do conceito 
dos funcionários públicos, para o fim de se verificar si se pode consi-
derar como tais os militares. E' que a jurisprudência administrativa do 
Estado e os pressupostos da nossa elaboração legislativa assim os tra-
tavam. 

Ora, os autores são acordes em afirmar que á lei interpretativa não 
se pode assinalar efeito retroativo. Aliás, si se considerar b ~ a a doutri-
na segundo a qual •não ha propriamente interpretação autentica; o po-
der legislativo quando declara o sentido e o alcance de um texto, o seu 
ato. embora reprodutivo e explicativo de outro anterior, é uma verdadei-
ra norma jurídica•, •uma lei nova» (CovieUo, Manuale di Direito Civile, 
2.a-edi. , vol. I, pag. 65); Dias Ferreira Cod. Civil Portuguez, vol. I, 
pag. 23), a esta se devem assinalar os efeitos ordinários, entre os quais 
o de não dispor sinão para o futuro, conforme o canone universal con-
sagrado na Const. Fed., art . 11, n. 3. 
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Discorrendo a respeito, diz Ribas (Curso, t 3, cap. 2; § 2, n. 4): 
•As lei interpretativas ou declaratórias também aplicam-se a fatgs 

preteritos, visto que nada inovam no estado anterior do diteito e apenas 
no caso de divergencia de opiniões fixam o verdadeiro sentido que se 
lhes deve dar». 

Mas a lei que assim se aplicar não é propriamente retmativa, visto 
que «nada inova no estado anterior do direito•, e por lei retroativa, na 
vedação constitucional, se entende a que, na sua aplicação, prejudica o 
direito adquirido, a coisa julgada ou ato jurídico perfeito. 

E uma vez que a incorporação do adicional que o reclamante per-
cebia ao tempo da sua reforma era-lhe assegurado pelo sentido dado á 
expressão «funcionário• da lei n. 12, de 1928, alei n. 1.220, de 1930, não se 
lhe aplica quando fixou que o favor da lei n . 12, era concedido apenas 
aos funcionários civis. 

Sob o ponto de vista da equidade, pode ser acolhida, pois, a pre-
tensão, ouvido previamente o Conselho Consultivo (dec. 20.348, art. 1• 
letra f).- Heitm· ae S ou11a, Auxiliar do Advogado Geral do Estado. 

--Gabinete do Advogado Geral do Estado-Exmo. Sr. Interventnr 
Federal. 

Trata o presente processo, que ,ora devolvo a V. Excia. do reque-
rimento em que o major reformado da Fôrça Pública Messias José de 
Menezes pede sejam incorporados aos seus vencimentos na reforma os 
10o /o adicionais que vinha percebendo na atividade, pagando-se-lhe a 
importãncia correspondente aos adicionais que, desde sua reforma, 
vem deixando de perceber. 

De acôrdo com o parecer junto do Dr. Auxiliar dêste Gabinete, de-
ve o processo ser encaminhado ao Conselho Consultivo. 

Antes, porem, farei rapido exame do caso. 
§ 

A gratificação adicional foi concedida, a princípio apenas aos ma-
gistrados, ex-vi do art. 256, da lei n. 275, de 1903 : 

c Os magistrados que tiverem mais de trinta anos de efetivo e~r
cício no Estado perceberão uma gratificação de 10°/0 sobre os seus 
vencimentos, liquidado, na Secretaria das Finanças, paTa os efeitos des-
te artigo, o tempo de exercício • . 

Maís tarde, a lei n. 425, de 1906, no art. 1.0
, extendeu esse bene-

fício a todos os funcionários do Estado: 
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c Ficam extensivas a todos os f 'l1Wionários elo Estado de Mínas 
as disposições contidas no art. 256 da lei mineira n. 375, de 19 de 
setembro de 1903, desde que seja para esse fim consignada verba no 
orçamento•. 

Pela inteligência dada a esse texto, entraram a gozar da vantagem 
nele assegurada não somente os funcionários civis mas tambem os 
mili.t.ares. 

Posteriormente, creou-se aos funcionários mais uma vantagem, com 
relação á aposentadoria. 

Foi a que decorreu da. lei adicional no 12, de 1928, (art. 15) : c Nos 
vencimentos do funcioná?·io que completar 35 anos de serviço será 
incorporada, para a aposentacl01'ia, a gratificação q,ue estiver perceben-
do ex-vi dos arts. 256 da lei 375, de 1903, e 1.0 da lei 425, de 1906• . 

Por fim, no proposito de instituir mais uma vantagem para os ofi-
ciais da Fôrça Pública, foi promulgada a lei n. 1.220, de 21 de outubro 
de 1930, cujo art. 6.0 assim dispôs: c Fica extensiva, desde a data da 
pul}licação desta, lei aos oficiais da Fôrça Pública, que se reformarem 
com mais de 30 anos de serviço e estejam percebendo o adicional de 
que trata a lei 425, de 1906, o favor concedido aos funcionários civis, ao 
se aposentarem, pela lei n. 12, de 17 de setembro de 1928•. 

§ 
São esses os textos leg ,is que servem de base ao estudo dü 

questão. 
Vejamos os fátos, segundo resultam dos processos anexos ao re-

querimento. 
O requerente foi reformado a 7 de novembro de 1928, com mais 

de 35 anos de serviço, e já vigente a lei adiciona! n. 12. 
Em setembro de 1929, pediu ao Congresso do Estado a elaboração 

de uma lei autorizando a incorporação aos vencimentos dos oficiais com 
mais de 35 anos de serviço, para efeito de reforma, da gratificação 
adicional de 10°/0 , a que se refere o art. 15 da lei o. 12. 

Tomando conhecimento do requerido, deliberou a Camara dos De-
putados ouvir o Secretário da Segurança. 

O parecer da Secretaria, com o qual depois se declarou de acôrdo o 
então Advogado Geral, foi no sentido de ser desnecessária a lei pleiteada, 
porque aos oficiais da Fôrça se aplicava a lei n. 12, na sua irrestrita 
referência aos c funcionários •. 
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Argumentava a informação que, desde quando, pela leí 425, de 
1906, se extende 1 o benefício dos adicionais a «todos os funcionários do 
Estado », entendeu-se que esse dispositivo abrangia tambem os militares. 

Da mesma forma, dispondo a lei adicional n. 12, de 1928, para a 
aposentadoria dos funcionários, compreendida estava ai a reforma 
dos m ili tm es, porque funcionaria tanto é o civil como o militar, e apo-
sentadoria e reforma são duas palavras de uma só e identica signifi-
cação. 

Daí a desnecessidade da lei nesse sentido, bastando que o Con-
gresso decretasse a abertura de crédito para pagamento ao requerente 
dos adicionais que, desde sua reforma, tinha deix:tdo de perceber. 

Durante o estudo do caso na Secretaria sobreveiu a revolução de 
outubro de 1930. 

Foi dissolvido o Congresso. 
E o req•!erente dirigiu-se então ao Presidente do Estado, pedmdo-

lhe que, ouvindo o Conselho Consultivo (art. 10 letra f, do dec. n . .. . . 
20.348, de 1931), mandasse «incorporar aos seus vencimentos a referi-
da gratificação, bem como pagar-lhe a importância correspondente á sua 
supressão desde 17 de novembro de 1928, data de sua reforma com-
pulsoria». 

§ 
Vê-se do exposto que a questão principal a resolver-se é a seguin-

te: aplica-se ou não aos militares o disposto no art. 15 da lei adicio-
nal n. 12? Se se aplica, o requerente, ao ser reformado tinha adquiri-
do o direito á vantagem ali assegurada, sendo vão e ineficaz o art. 
6.0 da lei n. 1.220, de 1930; se não se aplica, o direito do suplicante 
aos adicionais dependeria de lei, que não existe, pois a de n. 1.220), 
dispondo apenas para os casos ocorridos de sua publicação em dian-
e, não aproveita o requerente, cuja reforma foi anterior. 

E' certo que, do ponto de vista doutrinário, funcionário publico do 
Estado tanto é o civil como o militar; e certo é também que a aposen-
tadoria é equivalente á reforma, pois a reforma não é senão a apo-
sentadoria dos militares. Mas, na técnica legislativa mineira, a situação 
é inteiramente diversa. Quando as leis cuidam da aposentadoria dos 
funcionários, não abrangem a reforma dos militares. Para chegar a 
êsse resultado basta atender á seguinte consideração: a aposentado-
ria dos funcionários é, entre nós, matéria constitucional, disciplinada 

I 
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nos arts. 109 e seguintes da Constituição de maneira minuciosa, dé 
fórma a não se permitir a regulamentação do assunto por lei ordinária. 
Da reforma dos militares, entretanto, trata a Constituição em dispositivo 
distinto e breve, que é o art. 107: cE' garantida a reforma para os ofi-
ciais e praças que se inutilizarem no serviço do Estado ». Deixa-se á 
legislatura ordinária a disciplina minuciosa da matéria . E é assim que 
a reforma dos militares, ao contrário do que acontece com a aposenta-
doria dos funcionários, poude ser regulada, e de fórma inteiramente di-
versa, pelo dec. n 7.712, de 16 de junho de 1927, que aprovou o Re-
gulamento da Fôrça Pública (arts. 161 e seguintes). 

Nessas condições, na manifesta intenção do legislador e no siste-
ma da legislação mineira, o art. 15 da lei adicional n . 12, de 1928, re-
ferindo-se ao «funcionário que completar 35 anos de serviço •, não se 
aplica aos militares. Estes só entraram a ter direito_ ao mesmo bene-
ficio depois da lei n . 1 . 220, de 1930, que, no art. 6.0 , a êles expressa-
mente se referiu. Assim, ao se reformar, em 1928, embora depois da 
lei n. 12, o requerente não tinha direito á incorporação dos adicionais 
aos seus vencimentos, porque até então lei alguma lhe outorgava essa 
vantagem. Nem passou a ter êsse direito pela lei de 1930, porque esta 
só aos casos posteriores a êle se aplica. 

Entretanto, verifica-se que o requerente, reformado pouco antes da 
lei n. 1.220, está numa situação desvantajosa em comparação com os 
seus companheiros que se reformaram pouco depois. Demais, como não 
poude voltar ao Congresso, que se dissolveu, o requerimento em que 
êle pedia a incorporação que mais tarde se concedeu a seus colegas, 
sem todavia aproveitar a êle, será o caso de se examinar a questão sob 
o aspéto da equidade, o que está na competência do egregio Conselho 
Consultivo (dec. n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, letras c e a do 
art. 8.0

) 

E' êste, salvo melhor juizo, o parecer que tenho a honra de sub-
meter a V. Excia. 

E aproveito a oportunidade para renovar a V. Excia. os meus 
protestos de estima e distinto apreço.-Milton Oampos. -Advogado 
Geral do Estado. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 266, distribuída aos srs. 
Noronha Guarany, Julio Soares e Socrates Alvim, respectivamente, rela-
tor, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Telegrama 

Dr. Noronha Guarany, presidente do Conselho Consultivo do Es-
tado de Minas-Gerais.-Belo-Horizonie. 

Do Palácio do Catete, 850-37-11 horas e 15.-Recebi com des-
vanecimento e apraz-me agradecer expressivo voto êsse ilustre Conse-
lho por motivos recentes átos celebrados entre chancelarias Brasil e 
Argentina. 

Cordiais saudações.-Getulio Vargas. 
-Inteirado. 

Telegrama 

Dr. Noronha Guarany.-Presidente Conselho Consultivo.-Estado 
de Minas-Belo-Horizonte. 

Tenho honra acusar recebimento voto congratulações aprovado por 
êsse digno Conselho sob proposta Vossa Excelência. E'-me muito gra-
to comunicar que o transmitirei Chefe Gov<'rno Provisório. Rogo V. 
Excia. se digne receber e transmitir sr~ . Conselheiros meus agradeci-
mentos e cordiais saudações.-Afranio Mello Franco-Ministro das 
Relações Exteriores. 

-Inteirado. 

Comunicações 

O sr. Noronha Guarany comunica que o sr. conselheiro Lo-
reto de Abreu, por se achar ligeiramente adoentado, não poude com-
parecer á sessão 

- O Conselho fica inteirado. 
O Sr. Socrates Alvinl comunica igualmente que o sr. conse-

lheiro P . Matta Machado, por motivo justo, deixou de tornar parte nos 
trabalhos na sessão de hoje. 

-Inteirado 

Apresentação aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O sr. Noronha Guarany oferece o seguinte: 

ESTADO DE MlNAS-GERAIS 1213 

Parecer n. 246 
Proposta de liquidação amigável f ei ta por dona Luiza Quei-

roz da S i lva Lobo 
(PEÇA N. 259) 

Considerando que o sr. Interventor Federal, interino, em oficio de 
8 do corrente mês, encaminhou a este Conselho Consultivo do Estado 
um processo em que d. Luiza Queiroz da Silva Lobo propõe liquida-
ção amigavel para se pagar de uma indenização em que foi condena-
do o Estado de Minas-Gerais, pela morte de um seu filho , no desas-
tre da Rêde Sul Mineira, ocorido em uma composição, no distrito do 
Rio Bonito, município de Valença, no Estado do Rio; 

Considerando que foi o mesmo Estado condenado ao pagamento 
da indenização por sentença do Juiz Secional Federal da 18 • Vara des-
te Estado, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal; 

Considerando que, tratando-se de sentença iliquida, deveriam ser 
propostos os artigos da liquidação na execução da mesma senten-
ça; mas, 

Considerando que a autora, ao envez de provar tais artigos para li-
quidação do cquantum» da execução, prefere um acôrdo com o Estado 
de Minas-Gerais, para que esse cquantum • seja fixado por um juizo 
arbitral; 

Considerando, finalmente que, tanto naquele como neste caso, po-
dem ser perfeitameute acautelado os interesses da Fazenda Publica Es-
tadual, tanto assim que o sr. Advogado Geral, sempre zeloso na de-
feza do patrimonio do Estado, adotando o parecer do seu auxiliar ju-
rídico, manifesta-se favoravel a esse acôrdo para o juizo arbitral, é o 
Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais de parecer que se aceite 
a proposta de d . Luiza Queiroz da Silva Lobo para que se faça por 
Juizo arbitral a fixação do cquantum • a lhe ser pago, em virtude da 
decisão do Juizo Secional Federal da 1 a . Vara, confirmada pelo Egre-
gio Supremo Tribunal Federal . 

Sala das Sessões 21 de outubro de 1933.- Noronha Gurany, 
presidente e relator. 

-0 parecer é aprovado e em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relatorio e parecer, ao 
sr. Interventor Federal. 
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2." Parte da ordem do dia 
Redução d as taxas d e matricula na Unive?·sidade de Minas-Gerai s 

(PEÇA N. 261) 

Passando-se a 2.a parte da ordem do dia, eritra em discussão a peça 
n . 261, da qual é relator o sr. Noronha Guarany, que sôbre a mesma 
apresenta o seguinte 

Relatório 
O sr. Secretário da Educação e Saúde Pública, em oficio de 14 do 

corrente mês de outubro, traz ao conhecimento deste Conselho que 
tendo o saudoso presidente Olegario Maciel prometido uma reduçã~ 
nas taxas de ensino, na Universidade de Minas-Gerais, aos estudantes 
que lhe representaram nesse sentido, resolveu, então o Chefe do Govêrno 
determinares a redução, comprometendo-se a mandar fazer, oportunamen-
te, o necessário suprimento, de conformidade com o que fosse apurado 

Agora, tendo o sr. Reitor da Universidade solicitado o cumprimen: 
to daquela promessa, prontifica-se o mesmo após, um entendimento 
com o sr. Secretário das Finanças, a receber, a diferença das taxas em 
apólices do Estado, das de juros de 7° f 0 , sendo bastante para ope-
ração, que cobrirá o •deficit • existente, sessenta e seis títulos daquele 
tipo. 

Assim, consulta o sr. Secretário da Educação e Saúde Pública, no 
referido oficio, se o Conselho Consultivo do Estado autoriza a abertura 
do necessário crédito em apólices do aludido tipo para cobrir o • deficit• 
existente. 

Relatada a peça pela forma acima, passo-a ao sr. conselheiro Israel 
Pinheiro, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 16 de outubro de 1933.- Noronha Guarany, pre-
sidente e relator. 

Parecer 
O Sr . .Noronha GuBI"any: - Passando a proferir o meu pare-

cer verbal sôbre a peça em questão, devo esclarecer aos srs conse-
lheiros que, conforme consta do expediente lido nesta sessão, o sr. Se-
cretário da Educação em oficio n. 58 datado de 21 de outubro corrente, 
declara o seguinte (lê) : 
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•Ainda a propósito do assunto que constituiu objeto de meu oficio 
de 14 do corrente, venho retificar a parte do mesmo relativa ao núme-
ro de apólices necessárias a suprir o deficit verificado no orçamento 
da Universidade em conseqüência da redução das taxas do ensino. 

Em vez de 66, são precisas 132 apólices do Estado, de juros de 
7°/o. conforme a justificação que me vem de fazer o reitor da Univer-
sidade. 

Apresento a v. excia. protestos de meu elevado apreço.- Noraldi-
no Lim a, Secretário da Educação e Saúde Pública. • 

Pelo que foi apurado, segundo a comunicação do Sr. Secretário da 
Educação, verifica-se que o número de apolices necessárias para cobrir 
o deficit do orçamento da Universidade de Minas-Gerais em conse-
qüência da redução das taxas de matricula é de 132 e não apenas de 
66, como a principio se julgava. 

De fato, o saudoso presidente sr. Olegario Maciel havia prometido 
a redução das taxas de ensinG em nossa Universidade, atendendo, assim · 
a uma comissão de estudantes que foi pleitear essa medida junto a Sua 
Excelencia. 

Feita, porém, a redução, estabeleceu-se um deficit para a Univer-
sidade e é êsse deficit que o sr. Secretário da Educação vem agora 
pedir seja coberto em virtude da abertura de um crédito especial. 

Meu parecer é para que o Conselho aquiesça á abertura desse cré-
dito uma vez que e tá provado que trata-se de um compromisso assu-
mido pelo Govêrno do Estado, compromi s que não podemos deixar 
de cumprir. 

Corno pensa o sr. 1.0 revisor 7 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Estou de acõrdo com v. excia. Entre-

tanto, desejaria que o nobre relator me informasse quais os auxilias que 
a Universidade tem do <Estado e se esse auxilio que ora se vai conce-
der é de carater permanente. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Não. Não é de carater permanen-
te. A Universidade de Minas-Gerais é uma fundação . .. 

O SR. JUUO SOARES:-Tem um patrimônio. 
O SR. NORONHA GUARANY:-.. . , tem um patrimônio e vive 

disso. 
O SR. ANNIBAL GONTIJ0:-0 processo está devidamente ins-

truido? 
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O SR. NORONHA GUARANY:-0 processo apenas consta do ofi-
cio do Sr. Secretário. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Não traz a demonstração da des-
pesa? 

O SR. NORONHA GUARANY:-Não traz. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Entretanto, seria talvez conveniente 

sabermos quanto a Universidade gastava, afim de podermos verificar a 
diferença havida com a redução das taxas de matricula. 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 Conselho nada tem que vêr com a 
administração da Universidade que é autonoma. O Govêrno apenas so-
licita esse crédito para cobrir o deficit em conseqüência da redução 
das taxas de matricula que foi feita por determinação do proprio Go-
vêrno. 

O SR. JULIO SOARES:-As outras universidades todas fizeram a 
redução dessas taxas. Só faltava a de Minas-Gerais. 

O SR. NORONHA GUARANY:-Isso esclarece perfeitamente o Con-
selho. Aliás a redução foi feita em virtude de um compromisso assu-
mido pelo proprio Presidente. 

O SR. SOCRATES ALVJM:- E essa medida beneficia os estudan-
tes, barateando o ensino. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Voto a favor da medida, achando en-
tretanto que se trata de um auxilio de emergencia. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Não ha dúvida. 
O SR. NORONHA GUARANY:-Como vota o sr. 2°. revisor? 
O SR. WERNA MAGALHÃES:- Estou de acõrdo com v. excia . 
O SR. NORONHA GUARANY:-Os demais srs. conselheiros estão 

de acôrdo? 

(Sinais gerais de assentimento). 
A' vista disso, creio poder anunciar a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aberto o crédito das 132 apoli-
ces do Estado, em juros de 7 °/0 , a que se refere a peça n. 261. 

- Submetida a votos é esta conclusão aprovada, voltando o pro-
cesso ao relator para redigir o parecer final . 
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Pagamento de adicionais a d. Aurora Angelica Fernandes 

(PEÇA N. 264) 

Anunciada a discussão da peça n. 264, o sr. Julio Soares procede 
á leitura do seguinte 

Relatório 

D. Aurora Angelica Fernandes, professora efetiva da escola mista 
distrital de Barreiros, município de Itamarandiba, provando ter mais de 
30 anos de efetivo serviço ao Estado, pleiteou perante a Secretaria da 
Educação e Saúde Pública que lhe fosse reconhecido direito á gratifica-
ção adicional de 10 °/0 prevista na lei n. 425, de 1906. O exmo. sr. Se-
cretário da Educação sujeita o 'processo á consideração do Conselho 
afim de ser dada autorização para abrir, no corrente exercício, um cré-
dito especial na importancia de 165$300, 'para satisfazer esse paga-
mento. 

Assim visto e relatado o processo, passo-o ao 1.0 revisor, exmo. 
sr. conselheiro Werna Magalhães. 

Belo-Horizonte, 21 de outubro de 1933.-Julio Soares, relator. 

Parecer 
O Sr. Julio Soares: - Sr. Presidente, examinando o processo 

que constitue a peça n. 264, encontramos uma serie de documen os que 
provam sobejamente o direito que tem a requerente aos adicionais que 
solicita. 

Nessas condições, meu voto é inteiramente favoravel á abertura do 
crédito a que se refere a mesma peça. 

(Muito bem !) 
-Sem debate é aprovado o parecer, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja aberto um crédito especial na 

importância de 165$300, afim de serem pagos adicionais da lei n. 425, 
de 1906, á d. Aurora Angelica Fernandes, professora de Barreiros, mu-
nicípio de Itamarandiba. 

- 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, discussão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem presentes á Se-
cretaria com a necessária a ntecedencia. 

- Levanta-se a sessão. 

161." Sessão ordinária, aos 28 de outubro de 1933 
PRESIDENTE:-Sr. Noronha Guarany. 
SECRET ÁRIO:-Sr. Socrates Alvim . 

SU~IA 'RIO:-Ata-Expedinte-Explicaçao pessoal do sr. Julio Soares-Declaraçao 
do sr. Lo reto de Abreu- Comunicações-Pareceres finais- 2 . a parte: 
Pagamento de adicionais a j oao Baptista Vieira- Relatório e parecer 
do sr. Israel Pinheiro- Conclu~ao-Ordem do dia . 

A ' hora regimental, comparecem os srs .. Noronha Guarany, Socra-
tes Alvim, Israel Pinheiro, Julio Soares e Loreto de Abreu. 

Abre-se a sessão . 

Ata 
Lida a ata de sessão anterior e não havendo quem sobre a mes-

ma reclame, é aprovada. 

Expediente 
O Sr. Seeretárlo:-traz ao conhecimento do Conselho o seguin-

te expediente: 

Ofício 
Pagamen to de adicionais a João Augusto Chaves 

(PEÇA N. 267) 

Secretaria da Educação e Saúde Pública. Oficio n. 493. Expedi-
do pela 6.8 Secção. Belo-Horizonte, 24 de outubro de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente. 
Remeto a V. Excia., anexo a este, o requerimento do sr. João Au-

gusto Chaves, professor do grupo escolar de Uberaba, relativo ao pa-
gamento da gratificação adicional de que trata a lei 425, de 1906. Su-
bmetendo á apreciação dêsse egregio Conselho o presente, processo, 
consulto-o sôbre a abertura de um crédito especial, na importância de 
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598$300 (quinhentos e noventa c oito mil e trezentos réís), a favor do 
interessado. 

Renovo a V. Excia. meus protestos de alta estima e distinta con-
sideração. N oraldino Lima Secretario da Educação e S. Publica. 

Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 

Requerimento que acompanha o ofício supra 
Exmo. sr. dr . Secretario da Educação e Saúde Pública do Estado 

de Minas-Gerais. João Augusto Chaves, Brasileiro, casado, professor do 
Grupo Escolar cBrasil • da cidade de Uberaba, dêste Estado, onde é do-
miciliado, tendo para o efeito de receber os adicionais aos seus vencimen-
tos, trinta e um (31) anos, dois (2) meses e onze (11) dias de serviço 
como funcionaria publico do Estado, conforme prova a inclusa certidão, 
requer a V. Excia. o pagamento dos adicionais aos quais ·á tem direi-
to, na conformidade com a Lei vigente, continuando-se depois a fazer 
ao suplicante o pagamento dos adicionais, mensalmente, por intermedio 
da Coletoria Estadual desta cidade, tudo depois de preenchidas todas 
as formalidades legais exigidas. 

Nestes termos, 

P. deferimento . 

E. R. M. 

Uberaba. 19 de agôsto de 1933. João Augusto Chaves. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 0 267, distribuída aos srs . 

Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Werna Magalhães, respetivamente • 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores: 

Ofício 
Pagamento de adicionais ao cel. Anton ·o de Oliveira F onseca 

(PEÇA N. 268) 

-Secretaria do Interior do Estado de Minas-Gerais 26 de outubro 
de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Con'>elho Consultivo. Passo ás mãos de 
V. Excia., o incluso processo referente a um pedido de pagamento da 
gratificação adicional de 10°/0 , de que trata a lei 425, de 1906, feito 
pelo Senhor Coronel Antonio de Oliveira Fonseca, no total de 2:209$992 
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(dois contos duzentos e nove mil, novecentos e noventa e dois réis), afim 
de que êsse egregio Conselho se digne de pronunciar-se a respeito. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Excia. os protestos de meu 
alto apreço. 

O Secretario do Interior, Alvaro Baptistn de Oliveira. 

Requerimento a que se refere o ofício supra 

Exmo. Sr. Presidente do Estado. O abaixo assignado, coronel do 
Q. S., no exercido do comando do 3.0 B. 1. , em comissão, juntando a 
este a certidão com a qual prova contar mais de trinta annos, líquidos, 
de serviços prestados ao Estado nas fileiras da Força Publica, pede que 
V. Excia, se digne mandar pagar-lhe os adicionais da Lei 425, a partir 
de 21 de fevereiro do corrente anno. 

Nestes termos, pede Deferimento. 
Belo-Horizonte, 27 de julho de 1933. Cel. A ntonto de Oliveira 

Fonseca. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 0 268, distribuídas ao 5 

snrs. Lorêto de Abreu, Israel Pinheiro e Julio Soares, respectivamente. 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Ofício 

-Do sr. coronel João Soares da Silva Costa agradecendo a ma-
nifestação de pesar do Conselho, por ocasião do falecimento de seu 
irmão, o sr. Felic:iano Soares da Costa . 

-Inteirado. 

Explicação pessoal 
O Sr. Julio Soares:-Peço a palavra. 
O SR . PRESIDENTE:-Tem a palavra o sr sr. onselheiro Julio 

Soares. 
O SR. JULIO SOARES:-Sr. Presidente, do expediente que acaba 

de ser lido, faz parte um oficio de meu pai, agradecendo um voto de 
pesar consignado na ata da sessão de 22 de agôsto, pelo falecimento 
de meu tio Feliciano Soares da Costa. 

Devo declarar a V. Excia. que até agora não tinha tido nenhuma comu-
nicação, nem mesmo conhecimento vago desse gesto de delicadeza de 
meus prezados colegas. 

f 
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Com esta explicação, que justifica perfeitamente o meu silêncio, 
quero manifestar hoje, aos srs. Conselheiros, os meus sinceros agrade-
cimentos por êsse ato de simpatia e solidariedade prestadas a mim e á 
minha família. 

-0 Conselho fi ca inteirado. 
Declaração 

O Sr. Loreto de Abreu:-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE:-Tem a palavra o sr con elheiro Lorêto de 

Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Sr. Presidente, pelo que me lembro• 

não estive presente á se são em que o Conselho anifestou seus sen-
timentos de pesar pelo falecimento do sr. Feliciano Soares da Costa 
tio do nosso distinto colega, sr. conselheiro Julio Soares. 

Declaro, poi.>, que, se presente , teria acompanhado, de comç3:o, as 
manifestações de pesar do Conselho, prestadas a S. Excia e a seu ve-
nerando Pai. 

O SR. PRESIDENTE:-Constará da ata a declaração de V. Excia· 
Comunicações 

O Sr. S g crates Alvlm -Comunica que o sr. conselheiro P. 
Matta Machado, por se achar ligeiramente adoentado, não poude com-
parecer á sessão. 

-Inteirado. 
O Sr. Aftlllbal Gontljo- justifica igualme!"lte, i\ aus<'ncia do sr· 

conselheiro Werna Magalhães, determinada por motivo de força maior. 
-Inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Noronha Guarany - procede á leitura do seguinte:· 
Parecer n. 24 7 

Redução das taxas de m tdricula na Universidade de Minas-Gerais 
(PEÇA N. 261) 

Considerando que o sr. presidente Olegario Maciel, para atender a 
um pedido dos estudantes da Universidade de Minas-Gerais, compro-
meteu-se a obter a redução nas taxas de ensino, obrigando-se a man-
dar fazer, oportunamente, o necessario suprimento á m~sma Universi -
dade para cobrir o • deficit • que se verificasse: 
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Considerando que da representação que o sr. Reitor da mesma Uni-
versidade fez ao sr. Secretário da Educação, consta que, para cobrir êsse 
•deficit •, tornam-se necessarias 132 apolices do Estado das de juros de 
7° I o• que o Reito r aceita, como tudo se vê dos oficios de 14 e 21 do 
corrente, do sr. Secretário da Educação, o Conselho Consultivo do Estado 
de Minas-Gerai<> <1 utoriza a abertura do neces, ário crédi to, ouvido, pre-
viamente, o sr. Secretário das Finanças. 

Belo-Horizante, 28 de Outubro de 1933.- N"oronha Guarany, pre-
sidente e relator. 

- O 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 relatorio e paracer, ao Sr 
Secretário da Educação. 

O Sr. Julio Soares- apresenta igualmente o seguinte 

Parecer n. 248 
Pagamento de adicionais á d. Anrora Angelica Fernandes 

(PEÇA N. 264) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais é de parecer 

seja autorizada a abertura do credito especial de 165$300, para paga-
mento de adicionais (lei n. 425, de 1906), a d. Aurora Angelica Fernan-
des, titular da 2." escola distrital de Barreiros, no município de Itama-
randiba, que provou ter direito á essa gratificação por contar mais de 
30 anos de serviços prestados ao Estado. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 28 de outubro de 1933.-
Julio Soares, relator. 

- O parecer é aprovado e em seguida assignado por todos os srs 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do Sr - W ema Magalhães. 

· - Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao Sr 
Secretário da Educação. 

2. • parte da ordem do dia 
Pagamento de adicionais a J oão Baptista Vieira 

(PEÇA N. 265) 
Passando-se á segunda parte da ordem do dia, entra em discus-

são a peça n. 265, sendo dada a palavra ao Sr. Israel Pinheiro, que 
apresenta o seguinte: 

r 
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Relatório 
Solicita o Sr. Secretário da Educação e Saúde Pública, por oficio n. 

305, de 10 do corrente mês, o parecer do Conselho Consultivo, sobre a 
abertura de um credito especial da irnportancia de 1:027$400 (um 
co?to e vinte sete mil e quatro centos réis) para pagamento de adicio-
nais sobre vencimentos ao professor da classe primaria anexa ao 11. o 

Regimento de S. João del-Rei, Sr. João Baptista Vieira, visto contar o 
mesmo mais de 30 anos de serviços prestados ao Estado, conforme de-
monstra o processo junto. 

E' este o meu relatório, o qual passo ao Sr. Conselheiro Noronha 
Guarany, primeiro revisor. 

Sala das Sessões, 22 de outubro de 1933. -Israel Pinheiro, re-
lator. 

Parecer 
O relator é de parecer que o Conselho concorde na abertura do 

credito solicitado, v.isto tratar-se de materia regulamentar, devidamente 
documentada. 

- Sem debate, é aprovado o parecer, sendo adotada esta. 

Conclusão 
. O Conselho é de parecer que seja aberto dentro, das possibilidades 

do Tesouro, o credito especial de 1:027$400, para pagamento de adi-
cionais da lei n. 425, rie 1906, ao professor João Baptista Vieira, da 
classe primaria anexa ao 11.0 Regimento de S. João del-Rei. 

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 das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á 
Secretaria com a necessária antecedencia. 

- Levanta-se a sessão. 

162." sessão ordlnàrla, aos 31 
PRESIDENTE-Sr. Noronha Guarany. 
Secretário - Sr. Socrates Alvim. 

de Outubro de 1933 

SUJUA 'RIO: Ata-Expediente-Comunicaçao-Parecer final-Ordem do dia. 
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A hora regimental acham-se presentes os srs . Noronha Guarany, 
Socrates Alvim, ls1ael Pinheiro, Annibal Gontijo, P. Matta Machado , 
Julio Soares e Wema Magalhães. 

- Abre-se a sessão 
Ata 

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

Expediente 
O Sr. Secreta rio traz ao conhecimento do Consêlho o seguinte 

expediente: 

Oficío 

Pagamento d e adi cionais a D. Maria Augusta dus S antos 

(PEÇA N. 269) 

Secretaria da Educação e Saude Publica-N. 316 Belo-Horizonte, 
25 de outubro de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Passando ás mãos de 
V. Excía. o procésso para pagamento de adicionais de 10°/ o. de acor-
do com a iei 425 de 1906, requerido pela prefessora Maria Augu5ta dos 
Santos, da 2.8 Escola distrital de Setubinha, município de Malacacheta, 
consulto a V. Excia s·'•bre a possibilidade da abertura · do crédito neces-
sário. 

Aproveito o ensejo para apresentar a v. Excia., os meus prote~tos 

de alta estima e distinta consideração. Noraldi no Lima, Secretá rio 
da Educação 

Requerimento que acompanha o ofício supra 

Exm.0 Sr. Secretário da Educação e S. Publica. MARIA AUGUSTA 
DOS SANTOS, professora da Escola distrital de Setubinha, munícipio 
de Malacacheta, apresentando a inclusa certidão de sua contagem de 
tempo, vem por seu procurador abaixo, assinado, requerer de V. Excia. 
0 pagamento dos adicionais a que tem direito, conforme preceitúa o 
atual REGULAMENTO DO ENSINO 

l) 

... . 
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P. deferimento. 
Belo-Horizonte, 19 de outubro de 1933.-P. P. Isidoro Cordeiro 
O processo passa a constituir a peça n. 269, distribuída aos snrs. 

Annibal Gontijo, P. Matta Machado e Julio Soares, respectivamente re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. ' 

Comun icação 
O sr. Soerates Alvlm comunica que o sr. conselheiro Lorêto 

de Abreu, por se achar ligeiramente adoentado, não pôde comparecer 
á presente sessão. 

-0 Conselho fica inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres fi nais 
O sr. Israe l Pinheiro lê e passa á Mesa o seguinte : 

Parecer n. 249 
Pagamento de adicionais a João Bap tista Vieira 

(PEÇA N. 265) 
O exmo. sr. Secretário da Educação e Saúde Públice pede 0 pare-

cer do Conselho Consultivo sôbre a abertura de um crédito especiuJ de 
1:027$40~ para pagamento de adicionais da lei n. 426, de 1906, ao pro-
fessor J o ao Baptista Vieira, da classe primaria anexa ao 11. o Regimento 
de S. João dei Rei. 

Examinada e discutida a matéria, o Conselho Consultivo, atendendo 
a que do processo cuns t a prova de que, pelo seu tempo de serviço 
ao Estado, o referido fu ncionário fez jús aos adicionais,- é de parecer, 
dentro das possibilidades do Tesouro, favoravel á sua abertura. 

Sala das Sessões, 31 de Ontubro de 1933.-Israel P inheiro relator· 
-0 parecer é aprovado e em seguida sssinado por todos ' os srs. 

conselheiros presentes, sendo tambem voto vencedor o do sr. Lorêto de 
Abreu. 

-Devolve-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
Secretário da Educação. 

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 enviadas á Secre-
taria com a necessária antecedência. 

Levanta-se a sessão. 



ANO DE 1933 N. 11 -NOVEMBRO· 

A N .A I~S 
DO 

conselho Consultivo ~o fsta~o ~e Minas-&erais 
Organizados pela respectiva Secretaria 

SUMARIO: 
PAODIAS 

Pagamento de adicionais ao Capitão José F . Velloso (Peça n . 270)-
pags. 1.229, 1.252 e.......... . ....... . ... . .......................... 1.255 

Pagamento de adicionais ao Tenente Euclides Campos (Peça n. 271)-
-pags. 1 .230, 1.253 e...................... . . .. .......... . . .. .. . . . . 1 .255 

Serviço telefOnico da cidade do Prata (Peça n. 272)-pags. 1 .231 e.. .. .. 1.279 
Pagamento de adicionais ao engenheiro J. F. Cantarino (Peça n. 262)-

pags 1.237, 1.252, 1 266 e.. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1.269 
A renüncia do sr. Noronha Guarany. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 238 
Pagamento de adicionais a Joao Augusto Chaves (Peça n. 267 . Cont. e 

conclusao)-pags. 1.240 e . . . .. .... . .......... . . . . ....... .. . :. ... .... 1.246 
Pagamento de adicionais ao Cel. A. Fonseca (Peça n. 268. Cont. e 

conclusao)-pags. 1.241 e. . ..................... . .. . ........ .. ...... 1.247 
Pagamento de adicionais a d. Maria A. dos Santos (Peça n. 269. Cont. 

e conclusao)-pags. 1.242 e..................................... .. 1.247 
1.243 
1.245 

A despedida do sr. P. M::ttta Machado. : . ..... ... . .......•........... . . 
Visita ao sr. Noronha Guc.rany •••••....•.......... .. .......... . . . ....... 
Contagem de tempo ao sr. F. Lentz de Araujo (Peça n. 250. Continua-

çao)-pags. 1. 249 e .. ••••••......••••••... ........... : . . . . .. . . . • • • • • . 1.265 
Cessao de terrenos á Municipalidade de Aimorés (Peça n. 273)-pags. 

1.249, 1.267 e................. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • • •• • • .. . . . . . . . . . . 1.270 
Pagamento de adicionais a d. Maria da Motta Fonseca (Peça n. 274)-

pags. 1.250, 1.271 e................... .•. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. 1.278 
Venda de terras devolutas (Peça n. 275)-pags. 1.250, 1 .272 e . .......... 1.279 
Reforma de comissionados 'na Fôrça Pública (Peça n. 263. Cont. e con· 

clusão)-pags. 1.256 e........ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.266 
Conclusão da Penitenciária Agricola de Neves (Peça n. 276)-pags. 

1.260 e .. ............ ....•..... .. . ...... . .. . ••••••..•••••• . .......... 
Isenção de impostos para estabelecimentos industriais (Peça n. 277) .. . .. . 

1.273 
1.263 
1.277 Reparos no Instituto Raul-Soares (Peça n. 278) . . . . . . . . . . ..... ........ . 

Equij~~:ç(~eç~e n~e~~f~~~~~ -~~- ~~~~~~~~~~~ -~~ -~~~~~ -~~~~ -~~ .J~~- ~~ 1.292 
Crédito para liquidação de compromissos da Secretaria da Agricultura 

(Peça n. 28J).. . • • . . . • • • • • . • . • • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . • . • • . • • . • . 1 . 293 

.. 

BELO-HORIZONTE 
IMPRENSA OFICIAL DE MINAS 

1933 

; 



ANO OE 1933 N. 11 - NOVEMBRO ; 

ANAIS 
DO 

conselho ConsUltivo do f~ado de Minas-Gerais 

' 
\ i 



163. sessão ordinária, aos 4 de novembro de 1933 
PRESIDENTE:- Sr. Socrates Alvim. 
SECRETÁRIO:- Sr. Israel Pinheiro. 

SIJJIARIO-Ata- Expediente- A renúncia do Sr. Noronha Guarany- Co-
municaçao do Sr . Socrates Alvim-DeclaraçOes dos srs. Israel Pinhei-
ro e P. Matta Machado-Segunda parte-Pagamento de adicionais a 
João Augusto Chaves-Relatório e parecer do Sr. Socrates Alvim-
Conclusao-Pagamento de adicionais ao coronel Antonio Fonseca-
Relatório) e parecer do sr. Lorêto de Abreu-Conclusao-Pagamento 
de adicionais a dona Maria Augusta dos Santos-Relatório e parecer 
do sr. Annibal Gontijo-Conclusao-A despedida do sr. P . Matta 
Machado-As homenagens do Conselho a s. exc. -Uma comissão 
para cumprimentar os constituintes mineiros-Visita ao sr. Noronha 
Guarany -Ordem do dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, Israel 
Pinheiro, P. Matta Machado, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo, Julio 
Soares e W erna Magalhães. 

Não se achando presente o sr. Noronha Guarany, assume a pre-
sidência o sr. Socrates Alvim, que declara aberta a sessão e convida 
o sr. Israel Pinheiro a ocupar o lugar de secretário. 

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

Expediente 
O Sr. Seeretárlo procede á leitura do seguinte expediente: 

Ofício 
Pagamento de adicionais ao capitão José Ferr . a Velloso 

PEÇA N. 270 
Secretaria de Estado dos Negócios do lnterior.-Belo-Horizonte.-

Em 31 de outubro de 1933.-3.a/18.887 .-Encaminhando um processo. 
Senhor Presidente-Para que êsse egregio Conselho se digne de 

pronunciar-se a respeito, passo ás mãos de V. Excia. o incluso proces-
so, que trata de um pedido de pagamento de gratificação adicional de 
.10')/o feito pelo senhor capitão José Pedro Ferreira Velloso, na impor-



1230 CONSELHO CONSULTIVO 00 

tância de 1:192$493 (um conto, cento e noventa e dois mil quatrocen-
tos e noventa e tres réis). 

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a V. Excia, os protes-
tos de meu alto apreço. 

O Secretário do Interior, Alva?·o Bap ti sta de Oliveira. 
Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo-Capital. 

Requerimento que acompanha o ofício supra 

Exmo. Sr. Presidente do Estado de Minas-Gerais.-José Pedro Fer-
reira Velloso, capitão da Fôrça Pública. contando mais de 30 anos de 
serviços prestados ao Estado, como faz certo o certificado junto, vem 
respdtosamente requerer a V. Excia. por seu procurador abaixo assi-
nado, se digne de conceder-lhe os adicionais a que tem direito, de 
acõrdo com o que dispõe a lei n. 425, de 17 de agôsto de 1906. 

Sendo de justiça, espera deferimento . 
Belo-Horizonte, 10 de Julho de 1933.-Gztalter Gontijo Maciel. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 270, distribu'ida aos srs. 

Werna Magalhães, Annibal Gontijo e Julio Soares, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2. o revisores. 

Ofício 

Pagamento de adicionais ao tenente Euclides Pe1·. a Campos 

PEÇA N. 271 

Secretaria de Estado dos Negócios do Interior-Belo Horizonte-
3.a 18.923-Encaminhando um processo. 

Senhor Presidente.-Passo ás mãos de V. Excia. o incluso proces-
so, referente a um pedido de pagamento da gratificação adicional de 
10° f 0 , de que trata a lei n. 425, de 1906, feito pelo senhor 2 . o tenente 
Euclides Pereira de Campos, na importância de 1:198$158 (um conto, 
cento e noventa e oito mil, cento e cincoenta e oito réis), afim de, 
que êsse egregio Conselho se digne de pronunciar-se a respeito. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Excia. protestos de real esti-
ma e distinto apreço. 

O Secretario do Interior, .Alvaro Baptista de Oliveira. 
Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Capital. 
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Requerimento que acompanha o ofício supra 
Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado de Minas-Gerais. Euclides Pe-

reira de Campos, 2.0 tenente da Fôrça Pública do Estado de Minas-Ge-
rais, vem respeitosamente pedir a V. Excia. a gratificação adicional de 
10 o f 0 a que se julga com direito por contar mais de 30 anos de serviços 
prestados ao Estado, conforme documentos juntos. Nestes termos pede 
Deferimento. Belo-Horizonte, 8 de Maio de 1933. 2.0 tenente, Eucli -
des Pereira de Campos. 

O processo passa a constituir a peça n. 271 , distribulda aos srs. 
SoLrates AI vim, Lorêto de Abreu e W ema Magalhães, respetivamente, 
relator, 1.0 e 2,0 revisores. 

Ofício 
Serviço telefônico da cidade do Prata 

PEÇA N. 272 
Secretaria de Estado dos Negócios do Interior. Belo-Horizonte. 

Em 26 de Outubro de J 933. 5.a 18.639. Sr. Presidente. Afim de que 
se dign.e êsse Conselho de emitir seu parecer a respeito, transmito a 
V. Excia. o incluso processo sôbre rescisão do contrato para explora-
ção do serviço telefônico da cidade do Prata. 

Valho-me do ensejo para reiterar a V. Excia. os protestos de mi-
nha estima e elevado aprêço. Q Secretário do Interior, .Alvaro Baptis-
ta de Oli-veim. 

-Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas-Gerais. Capital. 

Exposição anexa ao ofício supra 
Para bem se ajuizar o ato da Prefeitura do Prata, procurando meio 

de declarar a caducidade do contrato que mantem com a empresa tele-
fônica «Cidade do Prata ~. mistér se torna fazer uma exposição sucinta 
da questão desde os seus primorclios. 

Seremos forçados a acusar e a expô r fatos graves que se passam no 
Prata e o fazerpos constrangidos a bem da nossa defesa e provocados 
pela Prefeitura. 

Origem e propriedade da Emprêsa : 
A emprêsa telefônica organisada pelo Sr. Francisco Florindo Coelho, 

funcionou sob a gerencia dêste até 1918, época em que o abaixo 

8 1BLIOTE r. .t. 
ARQUIVO r>UBLJCO M i NEIRO 
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assinado adquiriu a em!Jrê~a e firmou contrato com a então Câmara 
Municipal ; certidão a fls . 

Em 1919, falecendo a espôsa do concessionário, foi a emprêsa in-
ventariada, passando a pertencer metade a seus filhos, quasi todos me-
nores. 

A cláusula 5.a : 
O concessionário quando adquiriu a emprêsa, em 1918, não havia li-

gação com nenhum dos m:.micípios visinhos. Para cumprir a cláusula 
5.a do contrato, o concessionário fez a linha até Santa Maria, no municí-
pio de Uberlandia, com tráfego mutuo com a emprêsa uTeixeirinha• que 
explora o mesmo ramo nac:ucle município. Em 1921 construiu tambem 
a ~êde de ligação a Viri3simo, no município de Uberaba, com tráfego mu-
tuo com a emprêsa que mantem os serviços naquele município. 

E assim ficou o Prata ligado a Uberaba e Uberlandia, e nas linhas 
da emprêsa não têm conta os recados e telegramas passados, principal-
mente pelas autoridades locais, como se vê das cert. e documentos a 
fls. 

Em 1924, êpoca em que Filogonio Carvalho e sua gente ameaçou 
o Prata, foi nas linhas da emprêsa que se pediu recursos em Uberaba e 
Uberlandia, e graças a elas os recursos chegaram com tempo de im-
pedir a entrada desses revolucionários na cidade. 

Era ~Tuiz de Direito desta cidade o atual Sub-Procurador Geral do 
Estado que poderá atestar os serviços por nós prestados. Era tambem 
delegado de polícia de Uberlandia o Sr Dr .• José Rodrigues do Vale que 
aqui esteve e que póde tambem dizer se tínhamos ou não ligação com 
Uberaba e Uberlandia. 

Sempre tivemos e continuamos a ter o nosso centro ligado com Ube-
raba e Uberlandia, e atravez destas cidades com Belo-Horizonte. Esta-
mos também com ligação direta com os demais municípios visinhos e 
com os distritos de Campina-Verde e Jardim. 

O Sr. Prefeito não foi verdadeiro quando afirmou que não cum-
primos a cláusula 5 .a do contrato. E é o proprio sôgro do Prefeito, o 
juiz de Paz, hoje em exercício do cargo de JuiY. de Direito, sr. João 
Francisco Moreira, que o. desmente com afirmação assinada com outros e 
que dis: (afirmar, a pedido do Sr. Washington Carvalho, q-:Je a emprêsa 
telefônica de sua propriedade, sempre manteve ligação direta com o 
centro de Uberlandia e Uberaba). cert. a fls. 

" 
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E' o Revmo. Vigário da Paróquia, Padre Angelo de Féo, que afirma: 
(temos passado telegramas e recados para Uberlandia e Uberaba por in-
termédio do centro local; é o mais antigo e opulento comerciante do 
Prata, Manoel Caetano de Novaes, primo do Prefeito; é José Martinho 
de Novaes, secretário da Prefeitura ha mais de 40 anos, homem honestis-
simo e também primo do Prefeito; é Joaquim Caetano Novaes, irmão 
do Prefeito ; enfim são muitos os testemunhos de pessoas da mais alta po-
sição social que afirmam de modo categórico que a emprêsa telefônica 
tem mantido sempre suas rêdes ligadas a Uberaba e Uberlandia. cert. a 
fls. 

A palavra do sr. Prefeito num simples relato ao Conselho Consul-
tivo do Estado, sem provas, não pó de valer mais do que a palavra de um 
sacerdote, do que a do Juiz de Paz para só citarmos êstes dois. 

Nas certidões de fls ., encontrar-se-ão os documentos acima referi-
dos , em os quais se verifica que a emprêsa telefônica teve e tem suas 
ligações com Uberaba e Uberlândia. 

M 6vel do ato da Prefeitura 
O concessionário da emprêsa telefônica do Prata tem mantido os 

serviços regulares, tanto que, apesar do Prefeito atual vir exercendo o 
cargo desde 1924 nunca ao menos o advertiu para cumprir qualquer 
cláusula do contrato. Mas sobreveiu a revolução de 1930 e data dai a 
má vontade do Prefeito persona grata do bernardismo local, contra o 
proprietário da emprêsa. E' o fato que o abaixo assinado delegado de 
polícia de então e revolucionário de convicção, lutando com a má von-
tade dos políticos fez tudo que estava ao seu alcance para ajudar o Go-
vêrno do Estado, e graças â sua ação e aos srs. Tte. Atanagildo Fran-
ça e Alfredo Theodoro dos Reis o Prata contribuiu para o êxito da re-
volução. De como agiu atestam os Exmos. Srs. Dr. Juiz de Direito e 
Promotor de Justiça. Cert. a fls. 

Como recompensa dos sacrifícios e serviços prestados ganhou de-
missão do cargo de delegado de polícia arranjada pelo Prefeito, por in-
termédio segundo consta do sr. dr. Jacques Montandon. 

Organizou-se depois a Legião Liberal na qual o abaixo assinado 
se filiou, contrariando os políticos locais todos perremistas. 

Cresceu o ódio do Prefeito contra o concessionário e daí a persegui-
ção surda que lhe vem movendo. Em 18 de abril de 1932, o abaixo as-
sinado, sabedor de que o fiscal da Prefeitura em Jardim, sr. Cyrillo Al· 
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ves dos Santos, havia montado um centro telefônico no qual transmi-
tia recados e telegramas com evidente prejuízo do concessionário, fez 
uma representação ao Conselho Consultivo pedindo providências, tanto 
mais porque tratáva-se de um funcionário da Prefeitura. 

Qual foi a decisão do Conselho? Mandou arquivar a representa-
ção sem siquer uma providência sôbre o centro do fiscal e autorizou o 
Sr. Prefeito a multar o peticionário em 100$000 e deu-lhe o prazo de 
trinta dias para reconstrução da linha. E assim uma queixa do peticio-
nário valeu-lhe uma multa e uma intimação. O empresário não se con-
formando com o ato arbitrário, fez o requerimento de 29 de abril de 
1932, requerimento que foi arquivado sem despacho. Em vista disto o 
empresário interpoz recurso ao Egrégio Presidente do Estado, por in-
termédio do M. Juiz de Direito. já estava o recurso arrazoado e entre· 
gue em cartório e intimado o sr. Prefeito, mandou êste amigos comuns 
á nossa casa dizer que reuniria o :conselho e nos atenderia se desis-
tíssemos do recurso. Como o nosso fito era obtermos alívio de multa e 
o prazo de quatro (4) mêses, não tivemos dúvidas em atender o pedi-
do. O Conselho foi reunido em menos de meia hora e o mesmo requeri-
mento de 29 de abril de 1932 que haviam arquivado, foi atendido. 
Cert. a fls. 

O concessionário do telefone do Prata, na petição acima referida 
havia pedido o prazo de 4 mêses para remodelação dos serviços para 
Uberaba e Uberlândia. Se pediu êste prazo foi porque as linhas, durante 
os serviços tinham que ficar interrompidas nos dias em que se preci-
sasse mudar alguns trêchos. Pediu, pois, o prazo de 4 mêses para re-
construir os serviços, e no requerimento aventou a idéa de se mudar a 
linha de Uberaba que do centro de Jardim procurava Viríssimo, numa 
zona hoje desdeixada para, de Viríssimo, passando pelo arraial do Rio 
do Peixe vir a esta cidade margeando a estrada de automóvel. E' claro 
que aventando a idéa não podia incluir essa nova construção n~ prazo 
de 4 mêses, porque é humanamente impossível construir-se uma linha 
de cêrca de 20 léguas e ainda desmanchar outra linha de cêrca de 12 
léguas, nesse prazo, ainda mais numa zona em que tudo é feito por carros 
de bois que carregam no máximo 10 postes em cada viagem de mais 
de légua. Mas o concessionário, fiado na sua bôa fé, não exigiu o prazo 
necessário para mudança da linha, fiando-se na justiça do Conselho Con-
sultivo. 
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Não podia concluir o serviço para Uberaba no prazo estipulado 
para restabelecimento das duas linhas e, por isso, requereu em 26 de 
agOsto de 1932 novo prazo de 6 mêses para conclusão dos serviços. 
Foi-lhe c6nredido até 11 de março de 1933. Precisamos advertir que 
nêste tempo já estava pronto todo o serviço para Uberlândia. Cert. 
a fls 

Sobreveiu, entretanto, a revolução de S. Paulo, que paralizou tudo 
nesta zona. Não se encontravam meios de transportes para madeira por-
que os carreiras e camaradas não se aventuravam a trafegar junto á es-
trada de automóvel, receiosos dos encontros com fôrças que constante-
mente trafegavam nessa estrada e os camaradas do concessionário se-
guiram para se incorporarem ás fôr<;as, os únicos que o Prata mandou 
para as trincheiras. 

Demais o concessionário teve que vir ficar á testa dos serviços e 
atender pedidos para concertos e instalações de aparelhos de telefone 
no telégrafo daqui e de Monte-Alegre. Podia, pois, alegar qu.e não 
se concluiu os serviços com a mudança da linha de Uberaba, foi isto de-
vido fôrça maior. Devido a tudo isto a emprêsa requereu novo prazo 
para conclusão dos serviços, sendo negado. 

Já neste tempo a emprêsa havia atacado os serviços, construindo 
cêrca de 80 quilômetros de linha, restando cêrca de 40 quilômetros que 
espera estejam concluídos dentro de poucos dias. Mas o sr. Prefeito 
aventou :t questão ao Conselho Consultivo do Estado, com visível pro-
pósito de declarar a caducidade do contrato, entendendo que pode agir 
livremente, faltando a verdade num simples relato. 

Provamos com os documentos inclusos que sempre tivemos ligação 
direta e tráfego mútuo com as emprêsas de Uberlandia e, portanto, es-
tamos ligados a Belo-Horizonte. Não será um relato capcioso do Pre-
feito, documentado com requerimento nosso, que irá destruir as provas 
que apresentamos. O nosso requerimento de 29 de abril de 1932 foi 
atendido depois que interpuzemos recurso ao Egrégio Presidente do Es-
tado e fomos atendidos em tudo sob a condição de desistirmos do re-
curso, pois não convinha ao sr. Prefeito que o Egrégio Presidente sou-
besse o que se passa aqui. O segundo requerimento de 26 de agôsto 
de 1932 foi atendido porque, desde que o Conselho autorizou a mudan-
ça da linha de Jardim a Viríssimo para Viríssimo-Rio do Peixe-Prata, 
devia ter então dado o prazo suficiente para essa mudança. O terceiro 
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requerimento de 6 de março de 1933 foi feito porque, como dissemos, 
houve fôrça maior e foi a revolução de São-Paulo que ocasionou o não 
avanço rápido dos serviços. Porque o Conselho e Prefeitura atenderam o 
seu pedido de 29 de abril de 1932, reunindo-se em meia hora em ses-
são extraordinária e voltou atraz do seu ato de 26 de abril de 1932 7 
Por que desde 1918 até a data acima nunca notificou, ao menos á em-
prêsa, da infração da cláusula 5.a7 Por que nunca a multou e dobrou 
a multa na reincidência, como reza o contrato 7 

Simplesmente porque a Prefeitura não encontra prova para o seu 
ato, porque mesmo agora que estamos construindo a nova linha para 
Uberaba e que desmanchamos a antiga, não estamos sem ligação para 
.:tquela cidade e fazemos o serviço por intermédio de fazendeiros nossos 
assinantes e do centro de Santa-Maria. Ademais, a Prefeitura que tão ze-
losa se mostra agora com a emprêsa telefônica, fo i que infringiu o con-
trato que mantém conosco, construindo uma linha telefônica desta cida-
de ao Porto do Cemitério, quando :1ós temos privilégio para todo o mu-
nicípio, como se vê da cláusula 1.a do contrato. Se temos privilégio no 
município do Prata, é de vêr que a Prefeitura não podia construir nenhu-
ma rêde telefônica. 

Logo quem infringiu o contrato não fomos nós. Além do exposto a 
Prefeitura que se mostra tão zelosa não devia nunca criar um cargo 
e ordenado de 400$000 para um seu parente nem aumentar de .. .. . . · 
100$000 para 150$000 o cargo de fiscal e zelador da água e nomear 
um seu cunhado assim como ter pago retratos para qualificação eleito-
ral até para membros do Conselho Consultivo. 

Além do exposto acresce ainda que o Conselho Consultivo do 
Prata organizado na vigência do decreto 9.847 de 2 de fevereiro de 1931 
não obedeceu ao que dispõe o mesmo dec. no art. 24 n. 1 por isso 
que faz parte do mesmo o Sr. Romeu Soares da Costa, que é sobri-
nho do Sr. Prefeito e primo do Sr. Caricio de Andrade Melo, membro 
também do Conselho não podia fazer parte do mesmo e muito menos 
votar o que me diz respeito por ser meu desafeto, por ser insubmisso 
do exército, e ter faltado a 23 sessões do Conselho. Cert. a fls. 

Alem disso êstes dois membros do Conselho são sobrinhos do 
Sr. Emidio Marques Ferreira e filhos e sobrinho do diretor da •Cidade 
do Prata• ambos com contrato com a Prefeitura, sendo que o diretor 
do Jornal cCidade do Prata• como seu filho é também desafeto do 
proprietârio da emprésa. Cert. a fls. 
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O Conselho infringiu o disposto no art. 29 do decreto 20.348 de 
29 de agôsto de 1931. Conselho organizado em desacôrdo com a lei 
não pode prevalec~r e muito menos os seus atos. 

O ato da Prefeitura pois, além de nulo não passa de uma vingança 
por termos nós contrariado os politícos locais não só prestando serviço 
ao Govêrno do Estado nas duas revoluções como nos filiando desde logo 
ao Partido Progressista.- Washington Carvalho- Prata, julho 1933. 

-O processo passa a constituir a peça n°. 272, distribui da aos Srs. 
Lorêto de Abrêu, Socrates Alvim e Israel Pinheiro, respectivamente 
relator, 1°. e 2°. revisores. 

Ofício 

Pagamento de adicionais ao engenheiro José Francisco Oantarino 

(PEÇA N. 262) 

Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas-Gerais. 
- Belo-Horizonte, 3 de novembro de 1933. Exmo Sr. Dr. Cincinato Go-
mes de Noronha Guarany, M. D. Presidente do Conselho Consultivo 
do Estado de Minas-Gerais. Em atenção ao pedido constante do ofi· 
cio n. 65, de 19 do mês transato, da Secretaria dêsse Conselho, jun-
to remeto a V. Excia. a certidão de contagem de tempo de serviços 
prestados ao Estado pelo sr. José Francisco Cantarino, engenheiro de 
1 a. dasse desta Secretaria, e informo-lhe que tal documento não acom-
panhou meu oficio n. 1.262, de 14 de outubro último, que aí consti-
tuiu a peça n. 262, porque o direito daquele funcionário ao pagamen-
to adicional fõra anteriormento reconhecido por êsse Egrégio Conselho, 
quando opinou favoravelmente á abertura do crédito constante do de-
creto n. 10.646, de 28 de dezembro de 1932, parcela de 2:576$700, a 
que se refere a primeira parte do meu mencionado ofício . 

Peço a V. Exda. se digne mandar promover o andamento do 
processo e oportunamente devolver a essa Secretaria a certidão 
junta. 

Sirvo-me da ocasião para lhe apresentar a segurança de minha 
estima e alto aprêço.- Carlos Lus, Secrt'tário da Agricultura .. 

-Junte-se a peça n°. 262. 
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A renúncia do sr. Noronha Guarany 

Sr. Soerates .A.Ivlm -Antes de encerrar o expediente devo 
comunicar a Casa que o ·nosso presidente, sr. Conselheiro Noro~ 

nha Guarany, procurou~me afim de me comunicar que n0 dia 1°. do 
corrente mês solicitou exoneração do cargo de membro do Conselho 
Consultivo do Estado, tendo sido o seu pedido encaminhado ao Che~ 
fe do Govêrno Provisório da República por intermédio do sr. Interven-
tor Federal. 

Fazendo-me essa comunicação, o nosso ilustrado colega pediu 
que eu a transmitisse ao Conselho. O sr. Conselheiro Noronha Gua-
rany não me apresentou os motivos que o levaram a pedir sua exoneração. 

Desobrigando-me da incumbência, faço~o com a máxima tristeza, 
porquanto se trata da renúncia de um colega competente e digno (apoia-
dos gerais}, que colaborou conosco desde os primeiros dias em que 
ingressamos no Conselho Consultivo, tendo sempre aquí desempe-
nhado as suas funções com grande elevação de vistas mantendo 
com os companheiros do Conselho uma atitude de perfeita cordiali-
dade, lhaneza e distinção (apoiados gerais. Mui to bem!) 

O pedido de exoneraçao de membro do Conselho Consultivo 
importa lógicamente na renúncia á presidência dêsse Conselho. Contu-
do, entendo que devemos aguardar a decisão do sr. Chefe do Govêr~ 
no Provisório da República para depois disto tratarmos da reorganiza~ 
ção da Mesa . 

E' esta a comunicação que, com verdadeiro pesar, transmito ao 
Conselho. 

O Sr. Israel Pinheiro - Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM- Tem a palavra sr. conselheiro Israel 

Pinheiro. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO- Sr. Presidente, eu desejo dar alguns 

esclarecimentos sôbre o acontecido na última sessão do Conselho, que 
deu origem pelo que se depreende, ao pedido de demissão do nosso presi~ 
dente sr. Noronha Guarany, companheiro e amigo cujo afastamento la-
mentamos. (Apoiados gerais). 

Naquela sess~o. o sr. Noronha Guarany leu, para que fosse in~ 

cluida na ata dos trabalhos do Conselho uma justificativa da sua atu-
~ção como advogado da Companhia Brasil de Grandes Hoteis, arrenda-

t239 
' 

tária do Pálace Hotel e Cassino de Poços de Caldas, na ação movida 
contra o Estado de Minas. 

Terminada a leitura, em aparte lembrei a s . excia. que, para essa 
inclusão, necessaria se faria a nossa manifestação a respeito, entrando 
no merito da questão, pois, nosso silencio se traduziria em manifesta~ 

ção de apoio ás razões dessa justificativa. 
Ora, tratando~se de um caso pessoal, de fôro intimo mesmo , 

não caberia ao Conselho entrar na sua apreciação. 
Essa minha sugestão assim exposta, foi imediatamente aceita po· 

s. excia., tornando~se mesmo desnecessária a audiencia dos srs. canse 
lheiros a respeito . 

Não se tratou, pois, como se poderá depreender do noticiaria dos 
jornais, de uma impugnação votada pelo Conselho contra a declaração 
do seu Presidente. Foi êle o primeiro a concordar, julgando razoaveis as 
r~ões alegadas e dando~st- por satisfeito com a leitura, em carater par~ 
ticular, da sua justificativa. 

Devo acrescentar mais que · discordando do ponto de vista em que 
se colocou o sr. Noronha Guarany no caso de Poços de Caldas, eu pro~ 
curei ao mesmo tempo evitar uma discussão inutil e que se tornaria 
desagradavel para todos nós. 
E', pois lamentavel que procurando daquela forma evitar constrangimen~ 
tos entre companheiros de trabalho, tenha acontecido justamente o con-
trário. Tenho dito. 

(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. P. Matta Maehado:-Peço a palavra. 
-0 SR. SOCRATES ALVIM:-Tem a palavra o sr. conselheiro P. 

Matta Machado. 
-0 SR . P. MATTA MACHADO:-Sr. Presidente, faço minhas as 

palavras da declaração do sr. Israel Pinheiro, que colocou a questão 
em seus verdadeiros termos, com Iogica, precisão e verdade. E devo 
acrescentar que o apoio que dei ao sr. Conselheiro residente em Caeté 
quando observou que a matéria era imprópria de ser considerada n~ 
ata, foi motivado pela circumstância que desde logo salientei, a saber: 
tratando~se de uma questão sub judice, qualquer manifestação do Con-
selho importaria num prejulgamento. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Recordo-me perfeitamente do aparte de 
V. Excia. nessa ocasião . 
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O SR. P. MATTA MACHADO:-·Este o motivo pelo qual concordei 
com o sr . conselheiro Israel Pinheiro . 

(Muito bem! Muito bem!) 
O Sr. Soerates Alvlm:-Como se trata de questão referente a 

um distinto companheiro nosso, consulto á Casa se concorda em que 
sejam incluídas na ata as declarações que acabam de fazer os srs. con-
selheiros Israel Pinheiro e P. Matta Machado. 

Os srs. que opinam pela afirmativa, queiram se conservar como es-
tão (pausa). Está deliberado que farão parte da ata da sessão de hoje 
as declarações dos srs. conselheiros Israel Pinheiro e P. Matta Ma-
chado. 

2a. Parte da ordem do dia 

Pagamento de adicionais a João Augusto Chaves 

(PEÇA N. 267) 

Passando-se á segunda parte da ordem do dia, entra em discussão 
a peça n. 267, sobre a qual o respectivo relator, sr. Socrates Alvim 
apresenta o seguinte: 

Relatório 

O sr. Secretário da Educação e Saúde Pública, em ofício n . 493, 
de 24 de outubro corrente, solicita a aprovação do Conselho Consultivo 
do Estado á abertura de um crédito especial de 598$300, para paga-
mento de adicionais de 10°/ 0 da lei n. 425, de 1906, ao sr. João Augus-
to Chaves, professor do Grupo Escolar •Brasil • , da cidade de Uberaba , 
que se julga com direito a êsses adicionais, visto contar mais de 30 anos 
de serviços públicos prestados ao Estado. Consta do processo, ás fo-
lhas 3-verso e 4, a certidão de contagem do tempo de serviço do peti_ 
cioná1 i o, por ela se verificando ter o mesmo trinta e um anos, dois 
meses e 11 dias de serviços públicos. 

Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Annibal Gontijo, 1.0 

revisor. 
Belo-Horizonte, 30 de Outubro de 1933. 
Socrates Alvim, relator. 
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Parecer 
O Sr. Soerates Alvlm:-Meu parecer é por que o Conselho dê 

sua aquiecencia á abertura do crédito solicitado, de vez que se trata de 
uma medida legal, perfeitamente documentada com a certidão de conta-
ge~ de tempo, pela qual se verifica que, de fato, o peticionário tem 
mais de 30 anos de serviços públicos, prestados ao ensino. 

(Muito bem!) 
-Sem debate é aprovado o parecer, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 
.o Conselho aquiesce á abertura de um crédito especial na impor-

tancia de 598$300, para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, 
ao sr. João Augusto Chaves, professor do Grupo Escolar •Brasil•, de 
Uberaba, ouvida préviamente a Secretaria das Finanças a respeito das 
possibilidades do Tesouro. 

-Volta o processo ao relator, para redigir o parecer fínal . 

Pagamento de adicionais ao cel. Antonio de Oliveira 
Fonseca 
PEÇA N. 268 

Anunciada a discussão da peça n. 268, o Sr. Lorêto de Abreu, 
relator, apresenta o seguinte 

Relatório 
O sr. cel · Antonio de Oliveira Fonseca, oficial da Fôrça Publica, 

requereu ao Govêrno do Estado, em 27 de Julho do corrente ano, paga-
mento dos adicionais da lei n. 425, de 1906, a que tem direito por con-
tar mais de 30 anos de serviço público. 

O requerimento é a..:ompanhado de uma certidão da Secretaria das 
Finanças, que demonstra o alegado. 

O exmo. sr · Secretário do Interior, depois de ouvido o exmo. sr-
Secretário das Finanças, solicita do Conselho Consultivo autorização 
para abrir um crédito especial da importância de 2:209$992, para o pa-
gamento dessa despesa. 

Relatada a peça, passo-a ao exmo. sr. conselheiro Israel Pinheiro 
1.0 revisor. 

, 

Belo-Horizonte, 30 de outubro de 1933.-Lorêto de Abreu, relator. 
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Parecer 

O sr. Lorêto de Abreu- Sou de parecer que seja autorizada 
a abertura do crédito especial de 2:209$922, a que se refere a peça n. 268, 
porquanto trata~se de um pedido que se acha de acôrdo com a lei, es-
tando o requerimento do peticionário acompanhado de uma certidão da 
Secretaria das Finanças que demonstra o alegado. 

(Muito bem !) 
-0 parecer é aprovado sem debate, sendo adotada esta 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que se abra o crédito especial de •. .. . .. 
2:200$922, para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, ao sr. 
cel. Antonio de Oliveira Fonseca, da Fôrça Pública do Estado. 

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

Pagamento de adicionais a D. Maria Augusta dos 
Santos 

{PEÇA N. 269) 

Finalmente, entra em discussão a peça n. 269, sendo dada a palavra ao 
relator, sr. Annibal Gontijo, que apresenta o seguinte 

Relatório 

Em ofício dirigido ao Conselho Consultivo, solicita o exmo. sr. Se-
cretário da Educação e Saúde Pública, autorização para abrir um crédito 
especial da importância de 1:295$500, destinado ao pagamento de 10°{0 

adicionais - lei n. 425, de 1906- a que fez jus, por contar mais de 
30 anos de serviços ao Estado, d. Maria Augusta dos Santos, professo-
ra da 2.8 escola distrital de Setubinha, município de Malacacheta. 

Assim relatada a peça, passo~a ao 1.0 revisor, exmo. sr. conselheiro 
Noronha Guarany. 

Belo-Horizonte, 31 de outubro de 1933.-Annibal Gontijo, relator. 

Parecer 
O Sr. Annlbal Gontljo -Sr. Presidente, o processo que constituiu 

a peça n. 269 vem acompanhado de documentos que provam o direito 
da peticionária aos adicionais que reclama. 
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Penso, pois, que o Conselho deve emitir parecer favoravel á aber~ 
tura do crédito solicitado pelo sr. Secretário da Educação e Saúde Pú~ 
blica para pagamento dos referidos adicionais. 

(Muito bem l ) 
Sem debate, é aprovado o parecer, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que, de acôrdo com as possibilidades do 

Tesouro, se abra o crédito de 1:295$500 para pagamento de adicionais 
da lei n. 425, de 1906, a· d. Maria Augusta dos Santos, professora da 
segunda escola distrital de Setubinha, município de Malacacheta. 

-Volta o processo ao relator para o parecer final. 

A despedida do sr. P. Matta Machado. -As homena-
gens do Conselho a s. excia.-~Uma comissão para 

cumprimentar os constituintes mineiros 

O s r . P. Matta Mac h ado-Peço a palavra. 
O SR. SOCRATES ALVIM- Tem a palavra o sr. conselheiro p. 

Matta Machado. 
O SR. P. MATTA MACHADO-Quando o Presidente Olegario, va~ 

rão magnanimo e justo, revogou o decreto de banimento com que a 
"Velha• me fulminou porque jamais pactuei com seus erros e seus 
crimes; fostes vós, caros amigos, os brasileiros com quem primeiro me 
encontrei, ao regressar á Pátria, e na vossa fidalga e grata convivência 
passei os meses de minha modesta colaboração, no Egrégio Conselho 
Consultivo. Retirando~me, agora, saudoso de todos vós, a todos agra-
deço a extrema gentileza com que me distinguiram, e despeço~me, le~ 

vando amiga e cordial lembrança. 
Tambem me despeço de todos os funcionários do Conselho; do 

nosso caro diretor, {lrobo, competente e dedicado; do sr. Costa, sizudo, 
hábil e perito, verdadeira mestre na sua bela arte; dos outros taquí-
grafos, dos demais empregados e auxiliares, tcdos tão devotados ao ser~ 
viço público, e dos srs. continuas, porteiros e serventes, que se emulam 
no cumprimento do dever e no trato ameno e delicado. 

A todos o meu efusivo abraço de agradecimento e despedida. 
(Mui to bem! Muito bem) 

z 
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O Sr. Socrates .A.Ivlm-E' com um sentimento de profunda 
saudade que ouvimos as palavras de despedida a nós dirigidas pelo 
sr. conselheiro P. Matta Machado. Vendo-o afastar-se, temporariamen-
te embora, nós assim o esperamos, para tomar parte nos trabalhos da 
Assembléa Nacional Constituinte, não podemos calar a nossa mágoa 
por ficarmos privados de sua colaboração, que tão valiosa e profícua 
tem sido nos trabalhos do Conselho Consultivo. 

(Apoiados gerais. Mui to bem!) 

Ao lado, porém, da saudade, nos fica a certeza que para nós é 
motivo de júbilo e ufania, de que s. excia. será um lídimo represen-
tante do espírito reto do Conselho Consultivo de Minas no seio da 
grande Assembléa Nacional, que vai estabelecer a lei magna, a lei bá-
sica da Constituição Polftica do Brasil. 

(Muito bem I). 

Dou a palavra ao sr. conselheiro Loreto de Abreu para apresentar 
ao sr . conselheiro P. Marta Machado os votos de felicidade em nome 
do Conselho. 

O Sr. Loreto de Abreu-Sr. Presidente, faço minhas as palavras 
de v. exca. e estou bem seguro de interpretar o pensamento geral da 
Casa, requerendo que seja consignada na ata a ótima impressão aqui 
deixada pelo exmo. sr. conselheiro P. Marta Macha<1o, tão elevada, pa-
triótica e cintilante foi a cooperação de s. exc. nos trabalhos do Conse-
lho Consultivo, durante o tempo de sua grata permanência entre 
nós (ap oiados gerais. Muito bem!) E requeiro mais a v. exc., 
como complemento das justas homenágens que ora prestamos ao sr. 
conselheiro P. Marta Machado, consulte a Casa se concorda na nomea-
ção de uma comissão, da qual v. exc. naturalmente deve fazer parte 
como nosso dignissímo presidente, que leve aos constituintes mineiros 
eleitos, entre os quais o nosso prezado colega, quando do seu próximo 
embarque para a Capital da República, não só as nossas saudações de 
despedida, como os votos do Conselho pela eficiência e elevação de ua 
alta missão cooperadora na obra ingente de reconstrução constitucional 
do Brasil. 

(Muito bem! Muito bem! ) 
O SR. SOCRATES ALVIM :-Creio não ser necessário consultar á 

Casa para declarar aprovadas unanimemente as propostas que acaba 
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de formular o sr. conselheiro Lorêto de Abreu (Apoiados gerais. 
Muito beml). 

Sendo assim, nomeio uma comissão composta dos srs . conselhei-
ros Lorêto de Abreu, Julio Soares e Annibal Gontijo, para acompa-
nhar o nosso coléga sr. conselheiro P. Marta Machado e em nome do 
Conselho cumprimentar os constituintes por Minas ao ensejo do em-
barque de suas excs. para a Capital Federal. 

Visita ao sr. Noronha Guarany 
O Sr. Soerates .Aivlm :-Antes de encerrar a sessão, convi-

do os srs. conselheiros a fazermos uma visita coletiva ao nosso pre-
zado companheiro sr . conselheiro Noronha Guarany. 

(Muito bem !) 
O SR. WERNA MAGALHÃES :-E' muito justa a proposta de v. 

exc. (Apoiados gerais). 
O SR . SOCRA TES AL VIM :-Essa visita, se os srs. conselheiros 

assim o concordarem, poderá se realizar na próxima segunda-feira, ás 
19,30 (sinais gerai s de assentimento). Será uma visita de cordiali-
dade, que nos proporcionará ensejo de levar ao querido colega a se-
gurança de nossa amizade ~e de nosso afeto. (Muito bem! Mui to 
bem!) 

-A proposta é aprovada unanimemente. 

Ordem do dia 
O Sr. Soerates .Aivlm :-Para a próxima sessão a ordem do 

dia será a regimental e discussão das peças que, devidamente relata-
das e revistas, forem presentes á Secretaria com a necessária antece-
dencia. 

Está encerrada a sessão. 

164.a sessão ordlnàrla, aos 7 de novembro de 1033 

PRESIDENTE-Se Socrates Alvim. 
SECRETA'RIO-Sr. Israel Pinheiro. 

SmiA'RIO-Ata-Expediente-Pareceres finais-Ordem do dia . 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, Israel Pi-
nheiro, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo, Werna Magalhães e Julio 
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Soares, faltando, com causa participada, os srs. Noronha Guarany e 
P. Matta Machado. 

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

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

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

expediente: 

Oficio 
Do sr. Conselheiro P. Matta Machado, comunicando estar de par-

tida para o Rio de Janeiro, a tomar assento na Assembléa Constituinte 
e devolvendo, afim de ser novamente distribuída, a peça n. 263, que 
lhe cabia relatar. 

-Em vista desta comunicação, é designado para relator o 1.0 re-
visor sr. conselheiro Annibal Gontijo, para 1.0 revisor o sr. conselheiro Ju-
lio Soares e para completar a revisão, o sr. conselheiro Israel Pinheiro. 

Requerimento 
De Washington de Carvalho, proprietário da Emprêsa Telefônica 

da cidade do Prata, por seus procuradores nesta Capital, solicitando 
sejam anexadas á peça n. 272, um memorial e diversos documentos 
que oferece e que se destinam a trazer esclarecimentos ao processo. 

-Junte-s·~ á peça n. 272. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. Soerates AI vim -apresenta o seguinte 

Parecer n. 250 
(Pagamento de adicionais a João Altgusto Chaves) 

(PEÇA N. 267) 
O Conselho Consultivo do Estado, tendo examinado convenien-

temente o processo constante da peça n. 267, em que o sr. Secretário 
da Educação e Saude Pública solicita a aquiescência do mesmo Con-
!elho á abertura de um crédito especial de 598$300 para pagamento 
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de adicionais de 10 °/0 da lei n. 425, de 1906, ao sr. João Augusto 
Chaves, professor do Grupo Escolar «Brasil • , de Uberaba, consideran-
do achar-se provado, pela certidão de fôlhas 3-verso e 4 do processo 
contar o aludido funcionário mais de 30 anos de serviços públicos 
prestados ao Estado, delibera aprovar a abertura do crédito solicitado, 
dentro das possibilidades do Tesouro. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, 
em Belo-Horizonte, 6 de novembro de 1933. 

Socrates Alvim, presidente substituto e relator. 
-0 parecer é aprovado e depois~assinado pelos srs. Conselheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatório e parecer, ao sr. Secretário 

da Educação e Saúde Pública. 
O Sr. Loreto de Abreu-lê e passa á Mesa o seguinte 

Parecer n. 251 
Pagam~nto de adicionais ao coronel Antonio de Oliveira Fonseca. 

(PEÇA N. 268) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, depois de exa-

minar a peça n. 268, enviada pelo exmo. sr. Secretário do Interior, é 
de parecer seja autorizada a abertura do crédito especial de 2:200$992, 
para pagamento de adicionais-lei n. 425, de 1906-ao sr. coronel An-
tonio de Oliveira Fonseca, oficial da Fôrça Pública, que provou ter di-
reito á gratificação adicional aos funcionários com mais de trinta anos 
de serviço. 

r os. 

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1933. 
Lorêto de Abreu, relator . 
-0 parecer é aprovado e logo assinado pelos srs. Conselhet-

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

O Sr. Annlbal Gontijo-envia, igualmente, á Mêsa o seguinte 

Parec~ n. 252 
Paga1nento de adicionais á d. Maria Augusta dos Santos 

(PEÇA N . 269) 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vista, 

como está provado na peça n. 269, que d. Maria Augusta dos Santos, 
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professora da escola distrital de Setubinha, município de Malacacheta, 
tem mais de trinta anos de serviços prestados ao Estado, é de parecer 
seja aberto, no corrente exercício, o crédito especial para o pagamento 
de seus adicionais, no valor de 1:295$500, dentro das possibilidades do 
Tesouro. 

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1933. 
Annibal Gontijo, relator. 
-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado pelos srs. Conse-

lheiros. 
-Devolva-se a peça, com o relatório e parecer, ao sr. Secretá-

rio 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, discussão 
das matérias que, devidamente relatadas e revistas, forem presentes á 
Secretária com a necessária antecedência. 

-Levanta-se a sessão. 

165.a sessão ordina'rla, aos 11 de novembro de 1933 

PRESIDENTE -Sr. Socrates Alvim. 
SECRETA'RIO -Sr. Israel Pinheiro. 

SU~IA'RIO: - Ata. - Expediente.- Nova distribuiçao da peça n. 262. - Carta 
do sr. oronha Guarany. - Comunicaçao do sr. Annibal Gontijo. 
- 2. 8 parte. - Pagamento de adicionais ao capitao José Pedro 
VellosC\. - Relatório e parecer do sr . Werna Magalhaes- Con-
clusao - Pagamento de adicionais ao 2.0 tenente Euclides Pereira 
Campos. - Relatório e parecer do sr. Socrates Alvim.- Conclusa o 
- Ordem do Dia. 

A' hora regimental, comparecem os srs. Socrates Alvim, Israel Pi-
nheiro, Lorêto de Abreu, Werna Magalhães, Julio Soares e Annibal Gon· 
tjjo, faltando, com causa participada, os srs. Noronha Guarany e P. Matta 
Machado. 

Assumindo a presidência, o Sr . Socrates Alvim declara aberta ases-
são e convida o sr. Israel Pinheiro a ocupar o lugar de secretário. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações, a ata da sessão anterior. 
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Expediente 
O Sr. Seeretário procede a leitura do -seguinte expediente: 

Oficio 
ContagBm de tempo uo sr. Francisco Lentz de A raujo 

PEÇA N. 250 
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Secretaria do Educação e Saúde Pública.- Belo-Horizonte, 3 de no-
vembro de 1933. 

Sr. Presidente. Devidamente informado por esta Secretaria, devolvo 
a V. Excia. o processo junto do professor da Escola Normal de Cam-
panha, Francisco Lentz de Araujo. 

Reitero a V . Excia. os protestos de minha alta estima e di&tinta 
concideração. 

Noraldino Lima, Secretario da Educação e Saúde Pública. 
Ao Exmo Sr. Presidente do Conselho Consultivo,-Capital. 
-Ausentes o relator e 1.0 revisor, é designado para relatar a mesma 

peça o sr. Socrates Alvim, 2.0 revisor, sendo nomeados revisores os srs. 
Werna Magalhães e Lorêto de Abreu. 

Oficio 
Cessão áe terrenos á Municipalidade de Aimorés 

PEÇA N. 273 
Secretaria da Agricultura do Estado de Minas-Gerais 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo -De acôrdo com o 
que estabelece a letra e, do art. 10.0

, do dec. n. 20.348, de 29 de agõs-
de 1931, do Govêrno Provisório, venho solicitar dêsse egrégio Conse-
lho a necessária autorização para ceder gratuitamente á Municipalidade 
de Aimorés, nos têrmos do Regulamento de Terras, os terrenos com a 
área total de 1.999.400,00m2, destinados ao patrimonio de cResplendor•, 
naquele município, conforme consta do procésso que anexo a êste, para 
melhor esclarecimento do assunto. 

Sirvo-me dêste para reiterar a V. Excia. meus protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Carlos Luz, Secretário da Agricultura. 
O processo passa a constituir a peça n. 273, distribuída aos srs· 

WemaMagalhães, Annibal Gontijo e Israel Pinheiro, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Ofi.cío 
Pagamento de adícionais á d. Maria da Conceição da Motta 

Fonseca 

(PEÇA N. 274) 
-Secretaria da Educação e Saúde Pública-Ofício n. 535, expe· 

dido pela 6.a Seção.-Belo-Horizonte, 4 de novembro de 1933. 
Exmo. Sr. Presidente.-Remetendo a V. Excia. o processo anexo a 

ê~te, relativo ao pagamento dos adicionais, a que fez jús a professora 
do grupo escolar de Tiradentes, Maria da Conceição da Mata Fonseca, 
nos termos da lei 425, de 1906, consulto esse egregio Conselho sobre a 
abertura de um crédito especial, no corrente exercício, a favor da inte-
ressada, na importancia de 1:577$700 (um conto, quinhentos e setenta 
e sete mil e setecentos réis). 

Renovo a V . Excia. meus protestos de alta estima e distinta con-
sideração.-Norãldino Lima, Secretário da Educação e Saúde Pública. 

Ao Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 

Requerimento anexo ao offcio supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretário da Educação.-Maria da Conceição da 

Mata Fonseca, professora do grupo escolar de Tiradentes, contando 
mais de 33 anos de exercício liquido, como se vê da certidão anexa, 
pede lhe seja concedida a gratificação adicional a que tem direito des-
de quando completou 30 anos de serviços. 

P. deferimento.-Belo-Horizonte, 23 de outubro de 1933.-P. P . 
Carlos da Cunha Corrêa. 

- 0 processo passa a constituir a peça n. 274, distribuida aos srs. 
Julio Soares, Socrates A!vim e Werna Magalhães, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Venda, de terras devolutas 

(PEÇA N. 275) 
-Secretaria da Agricultura do Estado de Minas.-N. 1.293. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Os processos da re-

lação inclusa se referem a terras que o Estado mediu com o intuito de 
vende·las em hasta pública. 
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Vedando, entretanto, a letra c do art. 10 do decreto n. 20.348, de 
29 de agôsto de 1931, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 
hectares, sem prévia autorização do Conselho Consultivo do Estado, 
venho solicitar dêsse Conselho aquela autorização, antes de leva-las a 
hasta pública. 

O lote ocupado pelos senhores Bartolomeu Gonçalves da Cruz e 
outros, no município de Jequitinhonha, está situado em zona pastoril , e 
por isso, a sua área não excede a maxima para criação de que trata o 
art. 61 do decreto n. 8.201, de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. meus pro-
testos de elevada estima e distinta consideração.-Carlos L uz, Secre-
tário da Agricultura. 

SECRETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERAL 

Inspetol<"ia de Coneessões e Flsealiza~ão de Contratos 
Relação dos terrenos devolutas a que se refere o oficio n. 1.293, expedido ao 

Conselho Consultivo do Estado em 10 de Outubro de 1933. 

Nomes dos o cu- Lugar 
pantes 

Distrito Municipio Area 

Maria Joaquina de 
Jesus .. .. .... ... Ribeirão Ituêto Resplendor Aimorés 1. 1 96. 750,00m2 

Pedro Unêda » » » » 1 . 407 . 250,00m2 
Achilles Suavi .... » » » » 1. 594 · 250 00m2 
Francisca Ou a ri-

baldi . .. . .... . » » » » 1 . 715. 750,00m2 
Manoel do Nasci-

menta Silva .. . . Carrego do 
Emeterio de Oli-

Prata Entre-Folhas Caratinga 1. 727 .250,00m2 

v eira Neves ..... Corrego do Alegre Resplendor Aimorés 1 .217 .000,00m2 
Bartolomeu G. da 

Cruz e outros ... Corg. da Gameleira S. João 
Vigia 

da Jequitinhonha 21 . 580. 000,00m2 

Inspetoria de Concesões e Fiscalização de Contratos, 6 -Novembro - 1933 -
Benjaamin Ferreira, 2 ° oficial.-Visto, Washingon N. do Nascimento, chefe. 
-Visto, Alfredo Lõbo, inspetor . 

- 0 processo passa a constituir a peça n. 275, distribuida aos srs. 
Israel Pinheiro, Werna Magalhães e Lorêto de Abreu, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Nova distrlblução 
Pagamento d e adicionais ao engen heiro José Francisco Can tarino 

. Sendo 2.0 revisor da peça n. 262, sôbre abertura de crédito para 
pagamento de adicionais ao engenheiro José Francisco Cantarino, o sr. 
conselheiro P. Matta Machado, que se acha ausente, é nomeado, em 
substituição, a s. exc., o sr. conselheiro Lorêto de Abreu. 

Carta 
O Sr. Presidente procede á leitura de urna carta do sr. conse-

lheiro Noronha Guarany, apresentando aos senhores conselheiros seus 
mais calorosos agradecimentos pela honrosa visita com que, coletiva-
mente, o ljistinguiram, em a noite de 6 do corrente mês . 

-0 Conselho fica ciênte. 

Comunicação 
O Sr. A.Dilibal Gontljo comunica que a comissão nomeada 

para apresentar, em nome do Conselho, votos de boa viagem ao sr. 
conselheiro P. Matta Machado e aos demais constituintes mineiros que 
partiram para a Capital Federal, afim de tomarem parte nos trabalhos 
da Assembléa Nacional, cumpriu o seu dever. 

-0 Conselho fica cênte. 

Segunda parte da ordem do dia 
Pagamento de adici onais ao capitão J osé Pedro F. Veloso 

{PEÇA N. 270) 
Passando·sa á 2.a parte da ordem do dia, o sr. Werna Magalhães, 

relator da peça n. 270, apresenta sobre a mesma o seguinte 

Relatorlo 
O exmo. sr. Secretário do Interior, em oficio de 30 de outubro fin-

do, solicita ao Conselho Consultivo pronunciar sôbre a possibilidade 
da abertura de um crédito especial para pagamento dos adicionais da 
lei n. 425, de 1906, na importância de \1:192$493, a que tem direito o 
capitão José Pedro Ferreira Veloso, oficial da Fôrça Pública, de acôrdo 
com a certidão de contagem de tempo e declaração do exame do sr-
Secretário das Finanças, conforme se vê da peça, no sentido de não se 
opôr á abertura do crédito, por se tratar de quantia pequena. 

I 

... . ... 
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E' este o meu relatório, o qual vai com vista ao exmo. sr. conse· 
lheiro Annibal Gontijo, 1.e revisor. 

Belo-Horizonte, 6 de Novemqro de 1933.-Werna Magalhães, re-
lator. 

Parecer 
O Sr. Werna Magalhães-Sr. Presidente, o processo se acha 

devidamente documentado e como se trata de um pedido legal, sou de 
parecer que o Conselho se manifeste favoravel á abertura do crédito a 
que se refere a peça em discussão. 

(Muito bem!). 
O parecer é aprovado sem debate, sendo adotada esta 

Conclusão 
O Conselho opina favoravelmente á abertura do crédito especial 

de 1:192$493, para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906, ao 
capitão José Pedro Ferreira Veloso, da Fôrça Pública do Estado. 

Volta o processo ao relator, para redigir o parecer final. 

Pagamento d e adicionais ao 2. 0 tenente Euclides P ereira Campos 

{PEÇA N. 271) 

Passando·s«> á discussão da peç::< n. 271, o sr. Socrates Alvim ap1e-
senta o seguinte 

Relatorlo 

O sr. Secretário do Interior, pelo oficio n. 18.923, de 3 de novem-
bro corrente, solicita o pronunciamento do Conselho Consultivo do Es· 
tado sõbre o pedido de pagamento da gratificação adicional de 10 °/0 , 

de que trata a lei n. 425, de 1906, feito pelo segundo tenente da Fôrça 
Pública de Minas, sr. Euclides Pereira de Campos, adicionais que im-
portam em 1:198$158. 

Acompanha o processo a certidão de fôlhas 8-verso, mostrando que 
o peticionário conta mais de 30 anos de serviços públicos pr~stados ao 
Estado e o oficio n. 191, de 25 de outubro findo, do sr . Secretário das 
Finanças, declarando nada ter a opOr á abertura do crédito especial 
solicitado, na importância acima referida. 
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Assim relatada, passo a peça ao sr. conselheiro Lorêto de Abreu, 
1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 6 de novembro de 1933.-Socrates Alvim, relator. 

Parecer 
O Sll". Soerates Aivbn.:-Tratando-se uma pretensão legal e 

provada com a necessária certidão de tempo do peticionário, meu voto 
é por que o Conselho aquiesça ao pedido de abertura de crédito de 
que trata a peça n. 271. 

(Muito bem !) 
Sem debate é aprovado o parecer, sendo adotada a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aquiesce á abertura do crédito especial na importân-

cia de 1:198$158, para pagamento dos adicionais da lei n. 425, de 1906, 
ao 2.0 tenente Euclides Pereira Campos, da Fôrça Pública do Estado. 

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 próxiL a sessão, além da parte regimental da ordem do dia, discus-
são das matérias que, devidamente relatadas e revistas, forem envia-
das á Secretaria com a ar.tecedência regimental. 

Levanta-se a sessão. 

166a. sessão ordina'rla, aos 14 de nov-embro de 1933 

PRESIDENTE-Sr. Socrates Alvim. 
SECRETÁRIO-Sr. Israel Pinheiro. 

S UMA'RIO:-Ata- EKpediente-Pareceres finais N. 253 (Pagamento de adici~
nais). N. 254 (Pagamento de adicionais)- z.a parte -Reforma de oh-
dais comissionados da Fôrça Pública-Relatório e parecer do sr. An-
nibal Gontijo-Conclusão-Ordem do dia. -

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Socrates Alvim, Is-
rael Pinheiro, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Werna Magalhães e An-
nibal Gontijo, faltando, com causa participada, os srs. Noronha Guara-
ny e P. Matta Machado. 
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Assumindo a presidência, o sr. Socrates Alvim declara aberta a 
sessão e convida a ocupar a cadeira de secretário o sr. Israel Pinheiro. 

Ata 

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

Sôbre a Mesa não há expediente. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
O sr. Werna Magalhães apresenta o seguinte 

Parecer n. 253 
Paga;J:ento ele adicionais ao r;apitão J osé P eclro F. Velloso 

(PEÇA N. 270) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vista 
a peça n. 270, em que o exmo. sr. Secretário do Interior pede autori-
zação para abrir um crédito especial na importância de 1:192$493, des-
tinada ao pagamento de 10 ° f o adicionais (lei n . 425, de 1906), ao ca-
pitão José Pedro Ferreira Velloso, da Fôrça Fública, considerando o di-
reito do requerente como faz certo a certidão de fôlhas 12, e conside-
rando mais a informação do exmo. sr. Secretário das Finanças (fls. 4), 
de achar-se o Tesouro aparelhado para fazer face a essa despesa, é 
de parecer favoravel á abertura do crédito em aprêço. 

Sala das Sessões, 14 de novembro de 1933.-Werna Magalhães, 
relator. 

-0 parecer é aprovado e depois assinado pelos srs. conselheiros . 
-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 

Secretário do Interior. 
O Sr. Soerates Alvlm apresenta o seguinte 

Parecer n. 254 
Pagamento ele adicionais ao segunclo tenente Euclides Pe'reira 

de Campos 
(PEÇA N. 271) 

O Conselho Consultivo do Estado, tendo examinado conveniente-
mente o processo constante da peça n. 271, em que o sr. Secretário do 
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Interior submete ao pronunciamento do mesmo Conselho o pedido de 
pagamento da gratificação adicional de 10° I 0 , de que trata a lei n. 
425, de 1906, feito pelo segundo tenente sr. Euclides Pereira de Cam_ 
pos, considerando achar-se comprovado o direito do peticionário pela 
certidão de folhas oito-verso, mostrando contar o mesmo mais de trinta 
anos de serviços públicos prestados ao Estado e tendo em apreço a 
declaração do sr. Secretário das Finanças, constante do processo, de 
achar-se o Tesouro preparado para ocorrer ao referido pagamento, 
-delibera dar sua aquiescéncia á abertura do crédito especial a tal fim 
necessário. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em Belo-Horizonte, 13 de novembro de 1933.-Socrates Alvim, 

presidente e relator. 
-0 parecer é aprovado e em seguida assinado pelos srs. Conse-

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

Secretário do Interior. 

Segunda parte da ordem do dia 

Reforma de oficiais comissionados da Fôrça Publica 

(PEÇA N. 263) 

Passando· se á segunda parte da ordem do dia, entra em discussão 
a peça n. 263, sôbre a qual o sr. Annibal Gontijo apresenta o se-
guinte 

Retatorlo 

0 sr. Secretário do Interior, em oficio de 17 de outubro p. passado, 
submete á apreciação dêste Conselho Consultivo do Estado de Minas-
Gerais, a minuta do decreto junto, solicitando o seu pronunciamento. 
Acompanha o referido oficio, o decreto n. 9.962, ri e 19 de julho de 1931, 
do Govêrno do Estado, que determinou fossem mantidos todos os comis-
sionados já feitos, de segundos tenentes da Fôrça Pública, com as mes-
mas regalias e obrigações dos efetivos de igual posto. O novo decreto• 
segundo 0 oficio, do sr. Secretário vem estabelecer um criterio equitativo 
para a reforma dos referidos militares, no sentido de bem cumprir o es-

1257' 

pirita do decreto n. 9.962. Assim relatada a peça, passo-a ao exrno. 
sr. conselheiro Julio Soares, l. 0 revisor. 

Salas das Sessões, 10 de novembro de 1933.-Annibal Gontijo, re-
lator. 

Parecer 

O Sr. Annlbal Gontljo-A minuta de decreto que constitue 
objeto do presente processo está redigida nos seguintes termos: 

«Art. 1.0 Os segundos tenentes comissionados mantidos na Fôrça 
Pública em virtude do decreto n. 9.962, de 19 de julho de 1931, que se 
!nvalidaram ou venham a se invalidar no serviço público, terão direito á 
reforma nos termos do art. 161, parágrafos 1.0 e 2.0 , do Regulamento 
aprovado pelo decreto n. 7.712, de 16 de junho de 1927, computando-
se-lhes, porém, para êsse efeito, os vencimentos de segundotenente. 

Art. 2.0 Os segundos tenentes comissionados referidos no art. ante-
rior, que se tenham invalidado, feridos em combate ou em diligência 
do serviço público, serão reformados com os vencimentos integrais do 
posto de primeiros tenentes, se contarem mais de dez anos de servi1;0, e 
com os vencimentos integrais do posto de segundo tenente, se:não conta-
rem aquêle tempo. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário •. 
O art. 160 do Regulamento n. 7.712, de 16 de junho de 1927 assim 

dispõe: 
c Os oficiais e praças que se invalidarem no serviço público, terão 

direito a reforma nos termos seguintes: 
1 ,0 -Se contarem 30 anos liquidos de serviço público e se acharem física 

uu mentalmente impossibilitados de nêle continuar, terão direito á reforma 
com todos os vencimentos; 

2.0 -Se o tempo de serviço fôr menor de 30 anos. porém maior de 
10, reconhecida a condição de invalidez supra citada, a reforma será 
concedida com os vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, 
á razão de 2,5° I o sobre os mesmos vencimentos• . 

Com a leitura do relatório, da minuta do decreto para o qual se pede 
a aprovação do Conselho, assim como dos dispositivos do Regulamento 
7. 712 que acabo de citar, pe!lso que o Conselho estará devidamente es-
clar~cido para deliberar sobre o assunto, porquanto a minuta visa esta-
belecer um critério equitativo para a reforma dos oficiais comissionados• 
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no sentido de se cumprir o espírito do decreto n. 9.962, de 19 de julho 
de 1931, que diz integralmente o seguinte: 

«Art. 1.° Ficam mantidos todos os comissionamentos já feitos, de 
segundos tenentes da Fôrça Pública. 

Art . 2.° Fica criado no Batalhão-Escola um Quadro Anexo, onde 
serão classificados e terão seus assentamentos todos os segundos tenen-
tes comissionados. 

Parágrafo unico. O Quadro Anexo será comandado por um oficial 
da Fôrça Pública e terá para seu serviço tantos oficiais e praça~ quan-
tos forem necessários. 

Art. 3.° Fica criado no Quadro Anexo, e será dirigido por seu co-
mandante um curso de Aperfeiçoamento. 

§ 1.0 -Será ministrada aos oficiais comissionados a instrução mili-
tar constante do programa que fôr organizado pelo Comandante Geral. 

§ 2.0 -0 Curso de Aperfeiçoamento que será de um ano, terá os 
professores que forem necessários e nêle fica rão matriculados todos os 
segundos tenentes comissionados. 

Art. 4.0 Não poderão ,ser efetivados os segundos tenentes comis-
sionados que não apresentarem certificados de exame final do Curso de 
Aperfeiçoamento . 

Art. 5.0 Os segundos tenentes matriculados no Curso de Aperfei-
çoamento ficarão isentos de qualquer serviço de escala, salvo em casos 
especiais, a juizo do govêrno, mas poderão ser desligados e transferidos para 
,outros corpos, por faltas que o govêrno reputar graves. 

Art. 6.0 Os segundos tenentes comissionados terão as mesmas re-
galias e obrigações dos efetivos de igual posto, enquanto permanecerem 
nessa situação, e ficarão sujeitos ás mesmas penas disciplinares dos re-
gulamentos em vigor. 

Art. 7.0 Os segundos tenentes comissionados, que tiverem termi-
nado o curso com aprovação em todas as matérias e boas notas de con-
duta militar, serão efetivados, havendo vagas desses postos, na propor-
ção de dois terços por merecimento e um terço por antiguidade, tendo 
preferência, em igualdade de condições, os que se houverem distingui-
do por ato de bravura. 

Art. 8.0 Para a efetivação, serão ainda necessárias as seguintes 

condições: 

' 

• 
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1.0 -Possuir capacidade física e idoneidade moral e ter o exame 
prático de comando de companhia, em tempo de paz e guerra. 

2.0 - Não estar compreendido nas disposições do art. 64 e seus pa-
rágrafos do reg. n. 7.712, de junho de 1927. 

Art. 9.0 Os segundos tenentes comissionados que tiverem sido di-
plomados pela Escola de Sargentos ficam isentos da matrícula no Cur-
so de Aperfeiçoamento, mas pertencerão ao Quadro Anexo e aí farão o 
estágio necessário a que completem os demais requisitos para a promo-
ção, caso os não possuam. 

Art. 10.0 Todos as segundos tenentes comissionados terão os ven-
cimentos de aspirante, sejam quais forem os seus postos efetivos. 

Art. 11. O segundo tenente comissionado que for desligado do 
Quadro Anexo, por ter sido duas vezes reprovado ou por falta grave, 
perderá automaticamente a comissão, conservando o posto efetivo, sal-
vo se a falta fôr de natureza a determinar o rebaixamento definitivo ou 
a exclusão das fileiras da Fôrça Pública. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sou, portanto, sr. Presidente, favorável á aprovação da minuta que 

nos envia o sr. Secretário do Interior e que visa dar um justo cumpri-
mento ás disposições concretizadas no decreto número 9.962, á cuja lei-
tura acabo de proceder. 

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

a seguin1e 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja aprovada a minuta do decreto 
que estabelece o critério para a reforma dos oficiais comissionados, no 
sentido do espírito do decreto n. 9.962, de 19 de julho de 1931. 

-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 com a antecedencia regimental. 

Levanta-se a sessão. 



i260 CONSELHO CONSULTIVO DO 

167 sessão ordina'ria, aos 18 de novembro de 1933 
PRESIDENTE:- Sr. Socrates Alvim. 
SECRETA'RIO:- Sr . Israel Pinheiro. 

SUliA'R lO- Ata- Expediente- Diligência- Parecer final- 2 . a parte- Pagamento 
de adi cionais ao engenheiro Francisco Cantarino- Relatório e pare-
cer do sr. Annibal Gontijo- Conclusao- Doação gratuita de te rrenos 
á municipalidade de Aimorés-Relatório e parecer do sr . Werna 
Magalhães- Conclusao- Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Socrates Alvim, 
israel Pinheiro, Lorêto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo e Werna 
Magalhães, faltando com causa participada o sr. P. Matta Machado. 

Assumindo a presidência, o sr. Socrates Alvim declara aberta a 
sessão e convida a ocupar a cadeira de secretário o sr. Israel Pinheiro. 

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

Expediente 
O SR. SRCRET A' RIO lê o seguinte: 

Oficio 
Emissão ele apólices para a conclusão ela Peniten ciária Agrf-

cola ele N eves 
PEÇA N. 276 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais-Gabinete do 
Secretario.-N. 217. 

Senhor Presidente - 0 Govêrno do Estado necessita emitir .. . ....... .. 
6.000:000$000 (seis mil contos de réis) em apólices ao portador de juros 
de 7° f o ao ano, para dar êsses títulos em caução á Caixa Econômica 
do Rio de Joneiro, em garantia do contrato de abertura de crédito, a 
que se refere a minuta junta por cópi~. 

Como vê V. Excia., destinando-se os títulos da emissão de que se 
está tratando exclusivamente a garantir essa operação de credito a 
longo prazo, não serão lançados no mercado e, pois, não é de se re-
ceiar que a referida emissão possa influir desfavoravelmente na cota-
ção das que têm sido até agora postos em circulação. 

Desnecessário se torna encarecer a conveniência da aludida opera-
ção, bastando simplesmente lembrar que, por meio dela se assegurará 
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a conclusão de uma obra de maior importância - a Penitenciária Agrí-
cola, em Neves-, cuja interrupção ocasionaria prejuízos sobremodo 
apreciáveis, que o sr. Secretário do Interior deseja evitar encaminhan-
do solução para o assunto, como se verifica do processo que a êste 
acompanha. 

Solicitando de V. Excia. que se digne submeter a matéria á escla-
recida apreciação do Egregio Conselho Consultivo, tenho a honra de 
lhe renovar os protestos do meu alto apr~ço. 

José Be1·nardino Alves Junior , Secretário das Finanças. 

Minuta a que se refere o oficio supra 
Pelo presente instrumento particular de abertura de crédito garan-

tido com caução de títulos da Dívida Pública do Estado, que adiante 
será denominado CREDITADO, e é representado por.... . . . .... . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • A Caixa Econômica do Rio de 
Janeiro, adiante denominada CREDIT ADORA, e é representada por .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , e Carneiro de Rezende & Cia., 
firma comercial de Belo-Horizonte, como intervenientes, neste ato, re-
presentados pelo sócio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... o seguinte : 

CLAUSULA PRIMEIRA 
A CREDIT ADORA abre ao CREDITADO um crédito até o limite 

máximo de 4.000:000$000 (quatro mil contos de réis), para o fim espe-
cial e exclusivo de ocorrer o CREDITADO ás despesas com a constru-
ção da Penitenciária Agrícola de Neves, no município de Pedro-Leo-
poldo. 

CLÁUSOLA SEGUNDA 
A importância total do crédito aberto fica á disposição do CREDI~ 

TADO, na Tesouraria da sede da CREDITADORA para ser levantada 
pelo CREDITADO, dentro do prazo de 24 meses a partir da data da 
assinatura do presente instrumento, na forma estabelecida na cláusula 
seguinte. 

CLAUSULA TERCElllA 
A soma de 4.000:000$000 (quatro mil contos) será levantada em 

prestações do valor máximo 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 construção, median-
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te cheques emitidos contra a CREDITADORA, pelo Secretário das Finan-
ças do CREDITADO e em favor dos referidos intervenientes . 

CLÁUSULA QUARTA 

As importâncias fornecidas pela CREDIT ADORA vencerão os juros 
de 71/2 °/

0 
(sete e meio por cento) ao ano, elevados, todavia, para 

81/2°/
0 

(oito e meio por cento) ao ano, no caso de impontualidade do 
CREDITADO, no pagamento de qualquer das anuidades. 

CLÁUSULA QUINTA 

O capital fornecido pela CREDIT ADORA, nos têrmos da cláusula 
terceira, lhe será reembolsado pelo CREDITADO, no prazo de 10 (dez} 
anos, em prestações anuais de Rs. 400:000$000 (quatrocentos contos de 
réis), acrescidas dos juros estipulados na cláusula quarta, vencendo-se a 
primeira prestação de juros um ano depois da assinatura do presente 
contrato, a primeira de amortização dezoito meses após a mesma assi-
natura 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 CRE-
DITADO á CREDITADORA, a título de caução e antes de levantar 
qualquer das prestações do presente empréstimo, 6.000 (seis mil apó-
lices da Dívida Pública do CREDITADO, do valor nominal de . ... . .. . 
1:000$000 (um conto de réis) cada uma, ao portador, juros de 7o f o 

(sete por cento) ao ano. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

No caso de impontualidade no pagamento de qualquer das anui -
dades fica a CREDITADORA autorizada a vender na Bolsa da Capital 
Federal tantas das apólices caucionadas quantas bástem para se pagar 
dessa anuidade com os juros de 81/2 °/o (oito e meio por cento) na fór-
ma da cláusula quarta. 

Assim ajustados, lavra-se o presente instrumento que as partes 
assinam, em presença de duas testemunhas . 

-0 processo passa a constituir a peça n. 276, distribulda aos srs. 
Julio Soares, Wema Magalhães e Lorêto de Abreu, respectivamente,- re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 
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Oficio 
Isenção de impostos para estabelecimentos i ndustriais 

(PEÇA N. 277) 
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Estado de Minas-Gerais.-Gabinete do Secretário das Finanças.-
Belo-Horizonte, 16 de novembro de 1933. 

Senhor Presidente do Conselho Consult!vo.-Nos t rês processos 
que, com êste ofício, tenho a honra de enviar a V. Excia. os se-
nhores Pires Villela Ltda., Sumpani & Kessler Ltda. e Americo R. 
Giannetti pedem, respectivamente, isenção de impostos para estabe-
lecimentos industriais que os primeiros fundaram no Estado e que o 
último pretende fundar, dentro em breve. 

O art. 51 do Dec. 8.884, de novembro de 1928, declara que a juizo 
do Gavêrno, poderão ficar isentas de impostos, pelo prazo de 1 a 5 
anos, as indústrias novas, que não tenham similares no Estado. Os dois 
primeiros requerentes formularam os seus pedidos dentro das disposi-
ções legais, mas o último dêles solicita a isenção por um prazo maior, 
não previsto em lei. 

Cabe-me, ainda, esclarecer que os processos relativos ás solicita-
ções de Pires Villela Ltda. e Sumpani Kessler Ltda. já estão devida-
mente informados, tendo sido apurado que não ha indústria da mesma 
espécie em nosso Estado, enquanto o processo referente á pretensão 
de A. R. Giannetti contém apenas um pedido prévio de isenção e de 
cor.cessão de tariias especiais para os produtos do estabelecimento que 
vai fundar. 

Solicito a V. Excia. se digne de obter o pronunciamento desse 
Egrégio Conselho sôbre o assunto. 

Tenho a honra de reiterar-lhe os protestos de minha alta estima 
e consideração. 

José B ernardi no Alves Jr;,nior , Secretário das Finanças. 
-A' Sua Excelência o Senhor Presidente do Conselho Consultivo 

do Estado. 
Requerimentos anexos ao oficio supra 

Belo-Horizonte, 22 de setembro de 1933. 
Exmo. Sr. Secretário da Agricultura do Estado de Minas.-Pires, 

Villela Ltda. tendo montado nesta Capital, á Avenida do Paraná, 78, 
uma fábrica para a produção de margarina de óleos vegetais e gordura 
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animal, produto devidamente aprovado pela Diretoria de Saúde Públi-
ca, vêm requerer a V. Excia. os favores da lei que isenta de pagamento 
de impostos por cinco anos, as indústrias novas sem similares no 
Estado. 

A exemplo do que se tem verificado em vários países europeus, 
notadamente na Holanda, a produção da margarina trará grande apro-
veitamento ás sementes oleosas de que temos abundância em nosso Es-
tado e bem assim ao consumo de gordura bovina-além da grande quan-
tidade de leite para o seu preparo, o que redundará em maiores benefí-
cios para a economia mineira. 

Confiados no espírito de justiça de V. Excia. PP. e EE. D. 
Pires, Villela, Ltda. 

Exmo. Sr. Dr. Secretário das Finanças de Minas-Gerais.-Sumpani 
& Kessler Limitada, abaixo assinados, tendo se estabelecido nesta Capital 
á rua Araguari, esquina de av. Amazonas, com a exploração em pequena 
escala, da indústria de filtros para talhas, por processo novo e especial 
de autoria da sociedade e constituindo o seu ramo indústria nova no 
Estado, pedem a V. Excia. a exemplo do que tem sido feito a outras 
firmas em idêntica situação, lhes seja concedida isenção do impôsto de 
Indústrias e Profissões duiante o prazo de cinco anos. 

Pelos motivos expostos, apelam para o clarividente espírito de V. 
Excia. e 

P. Deferimento. 
Belo-Horizonte, 17 de maio de 1933.-Sumpani & Kessler Ltdct . 
E:llmo. Sr . Dr. Secretário das Finanças do Estado de Minas-Gerais 

-0 abaixo assinado, engenheiro de minas e civil, industrial, desejando 
montar dentro do território mineiro uma grande usina eletroquímica para 
a fabricação de ácidos em geral e derivados, como sais, óxidos, bases, 
etc., e bem assim a fabricação de produtos eletrometalúrgicos, por via 
sêca e úmida, vem requerer de V. Excia., ouvido o Conselho Consulti-
vo se julgar necessário, isenção de direitos para essa nova e grande 
indústria pelo prazo de vinte e cinco (25) anos. 

Sendo uma indústria da qual não existe congênere no Estado e 
muitos dos seus produtos ainda não ão fabricados no Brasil, como áci-
do azótico pelo azõto do ar, sulfato de alumínio, ferro manganês, ferro 
silício e outras ligas, e sendo uma indústria que interessa á vitalidade 
econômica e á própria defesa do País, está certo o requerente que lhe 

\ 

·l 
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não será negada para si ou emprêsa que organizar a concessão nestepedida. 
Outrossim, pede o requerente lhe sejam concedidas tarifas especiais 

para os seus produtos, nas estradas de ferro sob a administração esta-
dual, por igual prazo e para si ou emprêsa que organizar. 

Nestes H~rmos. 
E. Deferimento. 

Belo-Horizonte, 12 de junho de 1933.- Am erico R . Giannetti. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 277, distribuída aos srs. 

Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Israel Pinheiro, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2.0 revisores . 

Diligência 
Contagem de te.npo a F . Lentz de Araujo 

PEÇA N. 250 
O Sr. Soerates A.lvim: -Senhores conselheiros. Como relator 

da peça !L 250, acho necessário seja a mesma novamente convertida 
em diligência, afim de que a Secretaria da Educação e Saúde Pública 
forneça ao Conselho Consultivo as informações e outros elementos cons-
tantes da relação seguinte: 

a) Cópia do requerimento do peticionário professor Francisco Lentz 
de Araujo, sôbre o mesmo assunto do proces o constante desta peça e 
que se acha com o sr. Advogado Geral do Estado, bem como cópia 
do parecer dessa autoridade sôbre a questão; 

b) Cópia verbum ad verbum da composição feita entre o Estado 
e o referido professor, ao tempo do Govêrno Delfim Moreira; 

c) Informação da Secretaria da Educação e Saúde Pública ou de 
outra competente sôbre se o sr. Francisco Lentz de Araujo foi apnsenta-
do em 10 de junho de 1919 e se lhe foi computado o tempo em que 
esteve em disponibilidade. Caso não tenha sido computado o dito tempo, 
informar o motivo que derminou êsse fato. 

Consulto, pois, os senhores conselheiros se concordam com a dili-
gência proposta. 

- E' aprovada a proposta, determinando o sr. Presidente se faça 
o expediente. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. A.nnlbal Gontljo apresenta o seguinte: 
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Parecer n. 255 
Reforma de oficiais comissionados na Força Pública 

PEÇA N. 263 
Depois de minucioso estudo sôbre a matéria constante da minuta 

de decreto que estabelece um critério equitativo para a reforma dos ofi-
ciais comissionados na Fôrça Pública, com as mesmas regalias e obri-
gações dos efetivos de igual pôsto, no sentido do espírito do decreto n. 
9.962, de 19 de julho de 1931, opina o Conselho Consultivo do Estado 
de Minas-Gerais, favoravelmente a medida. 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 1933.- Annibal Gontijo. 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 do Interior. 

Segunda parte da ordem do dia 
Pagamento de adicionais ao engenheiro Francisco Cantarino 

PEÇA N. 262 
Passando-se á segunda parte da ordem do dia, entra em discussão 

a peça n. 262, sôbre a qual o sr. Annibal Gontijo apresenta o seguinte: 

Relatório 
O sr. Secretário da Agricultura dirigiu, em 14 de outubro p. passa-

do, um ofício ao Conselho para que êste providênciasse no s~ntido de 
ser o govêrno autorizado ã abrir crédito especial de 1:200$000, destina-
do ao pagamento da gratificação adicional a que, nos termos da lei n· 
425, de 1906, tem direito o engenheiro José Francisco Cantarino, funcio-
nário daquela Secretaria. 

O Conselho Consultivo, para se pronunciar a respeito, requisitou a 
remessa do processo e por êste se verifica que o engenheiro José Fran-
cisco Cantarino conta, até o último dia de fevereiro de 1932, 31 anos, e 
3 mêses e 22 dias de serviços prestados ao Estado, conforme certidão 
da Secretaria das Finanças, anexa ao processo. 

Assim vista e relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Socrates 
Alvim, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 16 de novembro de 1933.-Annibal Gontijo, relator. 
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Parecer 

O Sr. Annlbal Go ntijo - Sr. Presidente, pelo documento que 
acompanha o processo, verifica-se plenamente o direito do peticionário. 

Nestas condições, sou de parecer que o Conselho vote a autoriza-
ção solicitada pelo sr. Secretário da Agricultura. 

E' o que penso a respeito. 
(MuitrJ bem I ) 
Em discussão o parecer é o mesmo aprovado e adotada a se-

guinte 

Conclusão 

O Conselho resolve autorizar a abertura do crédito especial de 
1:200$000, destinado ao pagamento de adicionais ao engenheiro José 
Francisco Cantarino. 

Volta o proceso ao relator para redução do parecer final. 

Cessão gratuUa de terrenos á municipalidade de Aímorés 

PEÇA N. 273 

Finalmente é anunciada a discussão da peça n. 273, sendo dada a 
palavra ao relator, sr. Werna Magalhães, que lê o seguinte 

Relatório 

De acôrdo com o disposto na letra ce •, do art. 10, do dec. n ... 
20.348, de 29 de agôsto de 1931, do Govêrno Provisório, o exmo. sr. 
Secretário de Agricultura, em oficio n. 1.286, de 9 do corrente, solicita 
dêste Conselho autorização para ceder gratuitamente á municipalidade 
de Aimorés, nos têrmos do Regulamento de Terras, os terrenos com a 
área total de 1 . 999.400,00 m.2, afim de constituir o patrimônio do dis-
trito de Resplendor, daquele município. conforme consta do processo 
junto. 

Este o meu relatório, o qual vai com vista ao 1. o revisor, exmo. 
sr. conselheiro Annibal Gontijo. 

Belo-Horizonte, 17 de novembro de 1933. - Werna iJI agalhãe8, 
relator. 
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Parecer 

O S r. W erna Ma g a lhães : -Sr. Presidente, trata-se, neste pro-
cesso, da incorporação ao patrimônio de Aimorés, de uma área de terra 
pertencente ao Estado, afim de constituir o distrito de Resplendor da-
quele município. 

O decreto n. 8.201 de 1928, prende-se ao Regulamento de Servi-
ços de Terras e, em seus artigos 5 e 85, sôbre terras devolutas man-
da reservar ás povoações, as áreas necessárias ao seu desenvolvimento, 
devendo ser concedidas gratuitamente, desde que, conforme o art. 89 
os municípios não disponham das terras para outros fins que não se-
jam construções ou logradouros públicos, cumprindo-lhes mandar dividi-
las em lotes. 

Outra exigência da lei refere-se á medição e demarcação das áreas 
doadas ao município. 

Estes trabalhos fo ram feitos como consta do processo e as despe-
sru; pagas pela Prefeitura de Aimorés como está documentado. Da lei-
tura do processo não resulta razão alguma para que se negue á Prefei-
tura tal direito. Nestes têrmos sou de parecer que o Conselho conceda a 
autorização solicitada de acôrdo com o Regulamento dos Serviços de 

; 

Terras. 
(M~tito bem! Muito bem!) 
- Em discussão o parecer, é o mesmo aprovado e adotada a se-

guinte 

Conclusão 

O Conselho Consultivo aquiesce, de acôrdo com o parecer do sr. 
Werna Magalhães, á cessão gratuita de terras devolutas, as quais se 
refere a peça n. 273. 

- Remeta- se 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, discussão das peças que, 
devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria com a an-
tecedência regimental. 

- Levanta-se a sessão. 
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168.a sessão ordina'ria, aos 21 de novembro de 1Q33 
PRESIDENTE: Sr. Socrates Alvim . 
SECRÁETRIO: Sr Israel Pinheiro. 
SUlUA'HIO- Ata - Expediente - Comunicaç:lo - Parecere Finais - N. 25e 

(Pagamento de adicionais) - N . 257 (terras devoluta ) - 2". partg 
-Pagamento de arlicionais a d. Maria C. Matta Fonseca -Relatório 
e pa recer do sr. Julio Soares - Conclusil.o - Venda de terras rle-
volutas- Relató rio e parecer do sr. Israel Pinheiro - Conclusil.o-
Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os sr. Socrates Alvim, Israel 
Pinheiro, Julio Soares, Annibal Gontijo e Werna Magalhães. 

Assumindo a presidência o sr. Socrates Alvim declara aberta a ses-
são e convida para secretariá-la o sr. Israel Pinheiro. 

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

Expediente 
O Sr. Seeretárlo lê o seguinte: 

Oficio 
Do sr. P. Matta Machado comunicando que, em virtude de ter 

tomado posse de deputado a Assembléia Contituinte, encaminhou ao 
Chefe do Govêrno Provisório, por intermédio do sr. interventor Fede-
ral , seu pedido de exoneração de membro dêste Conselho.- Intei-
rado. 

Comun icação 
O Sr. Soerates A.lvlm - comunica a Casa que o sr. conse-

lheiro Lorêto de Abreu, por ligeiramente enfêrmo, deixa de compare-
cer á sessão de hoje. 

- Inteirado. 

Apresentação, aprovàção e assinat ura de pareceres finais 
O Sr. Annlbal Gontljo- apresenta e seguinte 

Parecer n. 256 
Pagamento de adicionais ao engenheiro Francisco Cantarino 

PEÇA N. 262 
Em oficio do sr. Secretário da Agricultura, foi solicitado ao Con-

selho Consultivo autorização, afim de poder o Govêrno abrir o crédito 
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especial de 1:206$000, para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 
1906, ao engenheiro José Francisco Cantarino, funcionário do Estado. 

Para se pronunciar sôbre o assunto, requereu o Conselho que lhe 
fosse presente o processo, verificando então que o dr. José Francisco 
Cantarino conta mais de 30 anos de serviço público, conforme demonstra 
a certidão passada pela Secretária das Finanças e junta ao processo. 

Considerando legítima a pretensão, opinou o Conselho favorável-
mente à abetura do crédito necessário ao pagamento da gratificação 
adicional a que, de acôrdo com a citada lei n. 425, tem direito o refe-
rido engenheiro. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 21 de Novembro de 
1933 - Annibal Gontijo- relator. 

-0 parecer é aprovado e. em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Lorêto de Abreu 

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

O Sr. Werna Magalhães oferece, tambem, o seguinte 

PARECER N. 257 
Concessão grçztuita de terrenos á munícipalidade A imorés 

PEÇA N. 273 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo exami-

nado o oficio do sr. Secretário da Agricultúra, número 1.286, de 9 do 
corrente, em que solicita a autorização para ceder, gratuitamente, á mu-
nicipalidade de Aimorés, uma área de terra com 1.999.400 metros qua-
drados, afim de constituir o patrimonio do distrito de • Resplendor• , da-
quele município e, considerando que o decreto n . 8.201 , de 1928, 
manda reservar ás povoações, as terras devolutas necessanas ao seu 
desenvolvimento; e considerando que não sobrevem razão alguma para 
que se negue tal direito àquela Prefeitura, resolve, de acôrdo com o Re-
gulamento de Serviços de Terras do Estado, autorizar o sr. Secretário da 
Agricultura e expedir o titulo de propriedade áquela Prefeitura, da area 
de terra solicitada. 

Sala das Sessões, 21 de Novembro de 1933.- Werna Magalheãs, 
relator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo voto vencedor o do sr. Lorêto de Abreu. 
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-Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. 
SecretáriQ da Agricultura. 

Segunda parte da ordem do dia 
Pagamento de adici onais á d . Maria da Conceição Motta Fonseca 

PEÇA N. 274 
Passando-se á segunda parte da ordem do dia , entra em discussão a 

peça n. 274, sôbre a qual o sr. Julio Soares apresenta o seguinte: 

Relatório 
Ao Conselho Consultivo solicita o exmo. sr. Secretário da Educação 

e Saúde Pública autorização para abrir um crédito especial, no corrente 
exerci cio, na importância de 1:577$700, afim de serem pagos, nos termos 
da lei n. 425, de 1906, os adicionais de 10°/ 0 , a que tem direito d. Ma-
ria da Conceição da Motta Fonseca, professora do grupo escolar de Ti-
radentes. 

Do processo consta uma certidão da Secretaria das Finanças, pela 
qual se verifica ter a interessada, em 31 de março do corrente ano, com-
pletado 33 anos, 9 meses e 12 dias de serviços prestados ao Estado. 

Este o meu relatório. Passo-o ao exmo. sr. conselheiro Socrates 
Alvim, 1,0 revisor 

Belo-Horizonte, 21 de Novembro de 1933.-Julio Soares, relator. 

Parecer 
O Sr . .Julio Soares diz que acompanham ao processo os docu-

mentos que provam o direito da requerente; por essa razão o seu pa- · 
recer é favorável á abertura do crédito solicitado. 

-Em discussão o parecer é o mesmo aprovado, sendo adotada a 
seguinte 

Conclusão 
O Conselho Consultivo resolve aquiescer na abertura do crédito 

especial de 1:577$700, destinado ao pagamento dos adicionais a que 
tem direito a professora Maria da Conceição da Motta Fonseca, desde 
que, ouvida a Secretaria das Finanças, responda favoràvelmente á pos-
sibilidade de abertura do mesmo crédito. 

-Remeta-se o processo ao relator para redigir o parecer final. 
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Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 275) 

Finalmente, é anunciada a discussão da peça n. 275, sendo dada 
a palavra ao relator, sr. Israel Pinheiro, que apresenta o seguinte : 

Relatório 
Pelo ofício n. 1-293, de 10 de novembro corrente, o exmo. sr. Se-

cretário da Agricultura solicita do Conselho Consultivo autorização para 
venda em hasta pública de lotes de terras devolutas, sendo cinco si-
tuados no município de Aimorés e os dois restantes nos de Caratinga e 
~ eq uitinhonha. 

Acompanha o ofício um quadro, em que são nomeados os ocupan-
tes dos lotes, bem como as áreas dêstes e os lugares e distritos em 
que estão situados. 

Um dos lotes em referência mede mais de 500 hectares, porém, 
observa o sr. Secretário que a zona a que êle pertence é pastoril e que, 
por isto, a área respectiva está de acôrdo com o previsto no art. 61 do 
decreto n. 8.201 , de 1928. 

-E' êste o objeto da peça n. 275, que, assim relatada, passo ao 
1.0 revisor sr. conselheiro Werna Magalhães. 

Belo-Horizonte, 21 de novembro de 1933.-Israel Pinheiro, re-
lator. 

Parecer 

O Sr. Israel Pinheiro salienta que, em se tratando de uma peça 
devidamente informada, é de parecer que seja concedida a referida 
autorização. 

-Em discussão o parecer, é o mesmo aprovado, sendo adotada a 
seguinte: 

Conclusão 

O Conselho Consultivo dá sua aquiescência á venda dos terrer.os 
devoluto1. situados nos municípios de Aimorés, Caratinga e Jequiti-
nhonha e descritos na peça n. 275. 

- Volta 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 próxima sessão, além da parte regimental , discussão das peças que, 
devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria com a an-
tecedência regimental. 

-Levante-se a sessão. 

169a Sessão ordina'ria aos 25 de novembro de 1933 
Presidente, Sr. Socrates Alvim. 
Secretario, Sr. Israel Pinheiro. 

SUJJA'JUO:- Ata.-Expediente. ·- Pareceres finais: N. 258, (Pagamento de adi-
cionais) . N. 259, (Terras devolutas. Peça n. 275).-Segunda 
parte.-Rescisão do contrato do serviço telefônico do Prata .- Re-
Jatório. -Parecer do sr . Lo reto de Abreu -Pedido de vista do sr. 
Socrates A! vim . -Adiamento.-Ordem do dia. 

A' hora regimental comparecem os srs. Socrates Alvim, Israel Pi-
nheiro, Loreto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo e Werna Ma-
galhães. 

Ocupa a cadeira da presidência o sr. Socrates Alvim, que convida 
o sr. Israel Pinheiro para o lugar de secretário. 

-Abre-se a sessão. 
Ata 

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

Expediente 
O Sr. Secretário traz ao conhecimento da Casa o seguinte ex-

pedi ente: 
Oficio 

Conclusão da P enitenciária Agrícola de Neves 
(PEÇA N. 276) 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior. - 25 de novembro 
de 1933 . 

Exm.0 Sr. Presidente do Conselho Consultivo. -Em cumprimento 
ao oficio que o Exm.0 Sr. Secretário das Finanças teve ocasião de di-
rigir ao egregio Conselho Consultivo, solicitando a abertura de um cré-
dito em apólices de 7° f o destinado J conclusão da Penitenciária Agri-
cola de Neves, dirijo-me a V. Excia. para trazer a seu conhecimento 



í274 CoNSÊLHO CONSULTIVO Dó 

alguns dados referentes ao grande empreendimento que representa 
aquela ·abra. 

A Penitenciária Agrícola foi iniciada em 1929, com a aquisição da 
fazenda de cultura de Mato-Grosso, com área de 350 alqueires, e ins-
talação de trabalhos, executados por administração, neles se incluindo 
a construção de estradas de automoveis, compra de máquinas operatri-
zes, materiais, etc. tendo o Estado despendido 1.200 contos de réis. 

Mais tarde, a 10 de junho de 1929, em conseqüência de concorren-
cia pública, foram as obras da construção contratadas pela firma cCa1·-
neiro de Reaende & Cia . •, desta praça, que já realizou trabalhos na 
importância de 3.100 contos, na sua maior parte pagos em apólices de 
7°/o a tipo 90. 

A importância, cujo crédito ora é solicitado, destina-se á conclusão 
de dois presídios com capacidade para 600 presos, edifícios da admi-
nistração, hospital, casinha, lavanderia, serviços gerais, instalação de 
fôrça e luz e quartel. 

Já se acham completamente concluídas as casas de residência, ser-
viço de abastecimento de água, esgoto e muralhas -

O trabalho do engenheiro fiscal, Dr. Walter Euler, de que junto 
copia, fornecerá uma oompleta descrição do projéto, assim como o me-
morial dirigido ao Presidente Antonio Carlos pelo Dr. Alcides Lins, que 
era então o engenheiro -chefe da sua construção, demonstra com clare-
za as grandes vantagens econômicas que trará ao Estado de Minas o 
funcionamento da Penitenciária Agrícola de Neves. 

As fotografias anexas fornecem uma indicação segura do que já 
está realizado. 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Excia. os protestos de subi-
da estima e distinto apreço.- O Secretário do Interior, .Alvaro Baptista. 
Cópia de um memorial apresentado ao Presidente d o Estado de 

Minas pelo Sr. Diretor de Obras justificando o f inanciamento 
da construção de uma Penitenciária Agricola. 
Sr. Presidente : 
Consoante as instruções de V. Excia. , venho apresentar-lhe as con-

siderações que se seguem, sôbre o financiamento da construção da Pe-
nitenciária Agrícola, demonstrando como, com o seu funcionamento, se 
aliviarão os encargos do Tesouro do Estado. 

Com efeito, com a manutenção dos presos, o erario público, de 
acôrdo com a tabela do orçamento, vem despendendo: 

ÉSTADO DE HINAS-GBilAIS 

1926 
Prisões .•...... .. . ... . ... . .. ....•••••••.... . ... 
Penitenciárias .. . ....... . .. . . . . ..... .. ... .. . •• 

Total .. . . .. . . . . . . .. . . . ...• . ....... 
Número de presos - 1.600 

Custo de cada preso . ... . ... . .. . . .. ... . 

192'7 
Prisões .... .. ..... ... . . . . . .. . ... . · · ···• 
Penitenciá rias . ...... . . _ .. . ... .. ...•.... .... .. . 

Total .... .. .. . .. . .. . ... . . .•.. .... .. 
Nú~ero de presos - 1.600 

Custo de cada preso. . . . . • . . . . . . . . . . . ....•.• . 

1928 
P.-isões ..... . . . . . . .. . ... . .... . ... . . .. ... •.••. 
Penitenciá rias .. . . . . . . . . .. . . . .. . ..... . .. . ... . 

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

1929 
Pri sões ..••.• . ........ . ..... ... . . . . ... . .. . . . .. . 
Penitenciárias . ......... . . .. ..... . .. . . . ... . . . . 

Total ....... . . . . ........ . . . •.. ···· · 
Número de presos - I. 800 

Custo de cada preso ... ... . . .. .. . .. .... . ..... . . 

986 :700$000 
191 : 258$000 

1 . 177 : 958~000 

736$224 

1.121 :744$000 
266 :153$600 

1.387 :897$600 

867$436 

1.671 :980$000 
281 :682$000 

1 . 953 . 662$000 

1 . 766: 700$000 
294: !!22$000 

2.061 :622$000 

1:145$346 

1275 

Es~s dados mostram que, anual e progressivamente, o custo de 
presos vem crescendo na verba orçamentária. Além disso, atualmente, 
a maioria dos reclusos constituem, economicamente, um peso morto 
para a coletividade; nada produzem, estiolam-se em inatividade ociosa 
e inutil, e, ao envez de se regenerarem, tornam-se, quasi sempre, ao 
regressarem ao convivia social, inadaptados ao trabalho permanente, 
mais prejudiciais. 

Nas penitenciárias eles se tornarão em unidades produtivas, edu-
ca r-se-ão moral e técnicamente, completarão sua instrução primária, e 
por efeito benéfico desta triplice influência regeneradora voltarão á li-
liberdade, em sua maioria, como cidadãos prestantes . 

s~rão inapreciaveis e impossíveis de uma avaliação númerica, os 
resultados dessa regeneração do criminoso. Não podemos, portanto, 
abordar êsse aspecto da questão. A sua importância, entretanto, entra 

4 
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pelos olhos de todo mundo e humanisa a reclusão dos infelizes que se 
transviaram da bõas regras sociais. 

Para o efeitos dos orçamentos da receita e despesa do Estado, 
torna-se mais facil computar o resultado da instituição da Penitenciária 
Agrícola. Vamos, assim encarar exclusivamente a face do problema eco-
n · mico e financeiro daquela instituição. 

Segundo o testemunho competente do dr. Mendes Pimentel, D. D., 
Presidente do Conselho Penitenciário do Estado, 90° I o dos nossos re-
clusos são agricultores; isto é, são homens que, na penitenciária agrí-
cola, se instruirão eficientemente para se tornarem entidades econômi-
cas uteis, quando restituídos ao seu anterior meio de vida. 

Logo depois de concluído, o presídio de Neves comportará 600 
presos, que irão trabalhar na Fazenda Mato- Grosso, com 350 alqueires 
de bôas terras agracias, sob a direção competente de mestres de cultura 
escolhidos e com a disciplina indispensavel aos estabelecimentos desta 
natureza, com os recursos mecânicos, de higiene de salubridade que o 
Estado é capaz e está na obrigação de fornecer. Estes trabalhadores, 
trabalhando nestas condições favoraveis, deverão, no mínimo e sem le-
var em conta os lucros da produção da fazenda, produzir o salário mé-
dio, nos nossos meios agric~as . de 3$500 por dia. 

Suponhamos mais, que cada recluso só trabalhe 300 dias por ano, 
ele vencerá, as im, 300 X 3$500 = 1:050$000 de salário anual. Desta for-
ma, os 600 presidiários produzirão 630:000$000 anualmente. 

O custeio dêsses homens, consumindo em grande parte a própria 
produção da fazenda, com alimentação e vestuário confeccionados in-
dustrialmente em conjunto, deverá sair mais módico para o Tesouro. 
Sem otimismo poderemos prever uma economia de 30 ° I o no custo 
anual de cada prêso para o Estado. Chegaremos. assim, á seguinte eco-
nomia global : 

Custo médio do prêso em 1929 . . . . . . . . . . . . . . . . 
30°/0 de economia ..... ..•.......... ····· .... .. · 

Custo de cada presidiário . ... . . ... ..... ....... ... . 

1:145$346 
343$603 

801$743 

De acõrdo com estas premissas o efeito do funcionamento da Pe-
nitenciária sôbre o orçamento estadual será : 

Economia de manutençao . .. . 600 x 343$603 .. . . 
Produçao dos prêsos .. .. .. .. ............... . . .. . 

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

206:161$800 
630:000$tJ()() 

836:161$800 
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A Penitenciária economiza rá 836:161$800 em um orçamento de 
2.061 contos, isto é, reduzirá de 50 ° I o quasi o que o erário estadual , atual-
mente, dispende em pura perda. 

Ela produzirá líquido, a renda de : 
Produção dos prêsos . . ....... .. .......... .... ... . 
Custo dos prêsos. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

630:000$000 
481:045$800 

148:954$200 

Tal como está orçada e contratada, vai custar ao Estado 7.944 apó-
lices de valor nominal de 1:000$000, ao juro anual de 7 °10 • A econo-
mia do seu funcionamento, de 836:161$800, será superior ao juro de 
556:080$000 das apólices. 

Além disso, o Govêrno ficará aliviado da multiplicação de cadeia 
pelo interior do Estado, da construção e conservação de tais prédios. 

Não será desprezível a economia daí resultante, porque, segundo 
os relatórios da Secretaria da Agricultura, com tais serviços, se vem 
dispendendo, anualmente, de 500 a 800 contos. 

Nos moldes em que está iniciada, projetada e contratada, a Peniten-
ciária Agrícola das Neves constituirá uma obra de que o Estado se po-
derá honrar, pelo seu conjunto, pelo seu acabamento e pela sua finalida-
de social. Ao mesmo tempo, ela irá influir, benéficamente, sôbre a nossa 
economia, e aliviará o tesouro de despesas improdutivas. 

Belo-Horizonte, 11 de agôsto de 1930.-Alci des Lins. 
-Junte~se a peça n. 276. 

Oficio 
Reparos no Instituto Raul-Soares 

(PEÇA N. 278) 

Secretaria da Educação e Saúde Pública.-Ofício n . ... -Belo-Hori-
zonte, 11 de novembro de 1933. 

Senhores Membros do Conselho Consultivo.-Por solicitação do Ins-
petor Geral de Assistência Hospitalar e de Alienados, mandei ao Insti-
tuto «Raul-Soares •, desta Capital, dois engenheiros desta Secretaria, com 
o objetivo de se certificarem da natureza e extensão de reparos urgen-
tes de que está necessitando aquele estabelecimento. 

O relatório apresentado por êsses profissionais confirma a urgência 
do pedido, e estima as obras a serem executadas afim de que se não 
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inutilize o edifício, em Rs. 150:000$000 (cento e cincoenta contos 
de réis). 

Ora, como a diretoria do Instituto •Raul-Soares• acaba de recolher 
aos cofres do Estado -por determinação do Sr. Secretário das Finanças 
-a quantia de Rs. 85:000$000 (oitenta e cinco contos de réis), prove-
niente da renda de sua secção de pensionistas, renda esta pertencente ao 
Instituto nos têrmos do artigo 1.0 do decreto n. 10.192, de 30 dezembro 
de 1931, consulto a V. V. Excias. sôbre a possibilidade de se abrir um 
crédito da referida importância para que se iniciem, com a presteza im-
precindivel, os reparos urgentíssimos de que está carecendo êsse pró-
prio estadual. · 

Atenciosas saudações. 
NMaldino Linna, Secretário da Educação e Saúde Pública do Es-

tado de Minas-Gerais. 
Aos Exmos. Srs. Membros do Conselho Consultivo do Estado de 

Minas-Gerais. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 278, distribuída aos srs. 

Julio Soares, Israel Pinheiro e Socrates Alvim, respectivamente, relator, 
1.0 e 2.0 revisores. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O Sr. JuUo Soares-apresenta o seguinte: 

PARECER N. 258 

Pagamento de adicionais a d. Maria dct Conceição L11otta Fon-
seca 

(PEÇA N. 274) 

O Conselho Consultivo de Mínas-Gerais, depois de visto e examina-
do o processo de contagem de tempo de serviços da professora Maria 
da Conceição da Motta Fonseca, do grupo escolar de Tiradentes, para 
efeito de receber os adicionais de que trata a lei n. 425, de 1906, re-
metido com o oficio n. 535, de 4 de novembro corrente, do Secretário 
da Educação e Saúde Pública, afim de se pronunciar o mesmo Conse-
lh'J sôbre a possibilidade da abertura de um crédito especial de .... ... . 
1:577$700, para pagamento áquela prefessora da aludida gratifica(iãO 
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opina favoravelmente á abertura do crédito, ouvida a Secretaria da.s 
Finanças sôbre as possibilidades do Tesoura. 

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1933.-Julio Soares, reJa-
to r. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs· 
conselheiros. 

-Devolva-se a peça, acomp:wha:b do re~ató rio e parecer, ao sr. Se-
cretário da Educação. 

O Sr. Israal Pinheiro-· apresenta tambem. o seguinte: 
PARECER N. 259 

Venda de terras devolutas 

(PEÇA N. 275) 
O Conselho Consultivo tomou conhecimento do oficio n. 1.293, de 

10 de novembro corrente, em que o Sr. Secretario da Agricultura de 
acôrdo com o dispositivo constante do art. 10, letra •e•, do decreto n. 
20.348, do Govêrno Provisório, solicita autorização para venda, em hasta 
pública, de 7 lotes de terras devolutas, dos quais cinco se acham si-
tuados no município de Aimorés e os restantes no de Caratinga e Jequi-
tinhonha. 

Apreciada convenientemente a materia, o Conselho Consultivo de-
liberou, pelos mesmos fundamentos aduzidos anteriormente em casos 
identicos, dar seu parecer no sentido de ser concedida a necessária 
aquiescencin á venda dos terrenos em apreço. 

Sala Jas Sessões, 25 de Novembro de 1933.-lsrael Pinheiro, re-
lator. 

-0 parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os srs. 
conselheiros. 

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

2: Parte da ordem do dia 
Recisão de contrato para exploração do serviço telefonico na cida~ 

de do Prata 
(PEÇA N. 272) 

E' anunciada a discussão da peça n. 272, sendo dada a palavra ao 
relator, sr. Lorêto de Abreu, que procede á leitura do seguinte: 
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Relatório sôbre a peça n. 272 

Esta peça foi anexada a de n. 204, tendo sido relatada pelo sr. Pedro 
Matta Machado que apresentou o relatório de fls. 4, e, depois o pare-
cer de fls. 6 que conclue: cE' o Conselho Consultivo de parecer que 
seja conced ida autorização ao Prefeito do Prata para promover a cadu-
cidade do contrato (para exploração de serviços tetej onicos no m 1t-

nicip'o da Prata) existente entre o município e a «Empresa Telefoni ca 
Cidade do Prata •. O Govêrno Provisório a quem encaminhando o ne-
gocio por intermedio do Govêrno Estadual «resolveu, como de sua com-
petencia autorizar a caducidade do dito contrato telefônico •, desde que 
á interessada fosse dada ampla oportunidade de defesa (fls. 36). 

Conhecida a autorização pelo sr . Prefeito do Prata, baixou êle o 
decreto n. 59 de 16 de outubro dêste ano, em o qual con iderou que 
á Emprêsa já haviam sido concedidas numerosas prorrogações de pra-
zo para o cumprimento das cláusulas 5.a e 7 8 do contrato sem que 
concluísse ela os serviços respectivos, e que á mesma já haviam sido 
impostas multas contratuais pela infração por três vezes como previs-
to na cláusula 12, de cláusulas do contrato concessor do privilégio; e 
conclui sic : c Artigo 1.° Fica declarado caduco para todos os efeitos 
o privilégio concedidQ pela Câmara Municipal do Prata á cEmprêsa Te-
lefônica Cidade do Prata de que é proprietário, etc. »... Ciente deste 
decreto o proprietário Washington de Carvalho constituiu seus procu-
radores os Advogados Salomão de Vasconcellos e Flausino Vale para 
defenderem seus direitos em qualquer juizo ou repartição (fls. 3} . 

Ditos advogados alegando apanhado de surpresa o seu constituin-
te pelo decreto de caducidade recorreram desde logo ao Govêrno 
Estadual e a êste Conselho solicitando revisão do negócio e o nosso 
novo pronunciamento, para o que ofereceram o próprio memorial a fls., 
á exposição a fl s. do interessado Washington de Carvalho e muitos 
documentos, uns juntos a esta peça e outros ainda em avulso. Ale-
gam os advogados no memorial, e a Emprêsa, na exposição, substân-
cialmente o seguinte : 

Radicalmente nulo o decreto de r;aducidade por não ouvidas, pre-
viameu te, os interessados sôbre ela, como o exige a sua defesa que é 
de direito geral e universal e o condicionou expressamente e pruden-
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temente, o Govêrno Federal em sua referida autorização despresada, 
entretanto, sob êste aspecto; 

2 
Os interessados além dele W ashington de Carvalho, já eram os 

seus filhos menores aos quais em inventário de sua mulher mãe dos 
ditos menores coube a metade dos direitos e cou as con titutivas da 
Emprêsa privilegiada; e nenhum dêle , co;-no o decl3.rante, foi ouvido 
sôbre a caducidade; 

3 

Não é vetdade haja a Emprêsa violado qualquer cláusula contra-
tual em três infrações merecedora da pena de caducidade e tipulada 
na cláusula 12.8 pois que esta cláusula 12.8 é expres a, assim, em es-
tabelecer como condição aceita pelas partes, 3 fal tas, multadas a 1."' 
com 100 e as 2 outras com o dôbro ou 200 000; e somente cde-
pois de verificada a 3.8 falta • é que teria de instaurar-se o processo 
da caducidade; 

4 

Só uma multa de 100 000 imposta á Emprêsa; e essa mesmo in-
justa, da qual interposto recurso para o Govêmo do Estado de que 
desistiu porém, á vista da intervenção de amigos, e de conseguido na 
ocasião, maior prazo ainda, as im curto para construção de novas li-
gações (fls. 16-17 e 20). 

5 

De modo nenhum, nem especialmente violada a cláusula 5." pela 
Emprêsa, a qual a obriga a fazer ligação direta entre a cidade do Prata 
e as de Uberaba e Uberlandia porque, sempre proporcionou ligações di-
retas com estas cidades por meio de linhas par~culares, sem nenhum 
prejuízo para ninguém; e ao contrário, com satisfação dos que tem se 
servido das mesmas linhas. 

6 

Já a ligação com Uberlândia está concluída; e se faz a com Uberaba 
por um novo traçado mais curto, sugerido pela Emprêsa e aceito pela 
Prefeitura para o qual não foi marcado prazo especial; e nem era possi-
vel atento o seu grande desenvolvimento e motivos de fôrça maior-con-
clui-lo no último e geral prazo concedido de quatro me es encerrado a 
11 de abril dêste ano. 
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7 
Dentre motivos de fôrça maior aponta a Empr"'sa ·-chuvas do pe-

ríodo entre fim de 1932 e principio de 1933 em que teriam de prosse-
guir os serviços das ligações, as longas distâncias e a revolução de S. 
Paulo, o que tudo dificultava e vem dificultando os transportes. 

8 
Ao envez de violadora a Emprêsa de qualquer cláusula contratual, 

a Prefeitura é que o é, duplamente: por ter construido uma linha da 
cidade do Prata ao Pôrto do Cemitério e por ter tolerado outra linha 
articular no Jardim, explorada esta por Cyrilo Alves dos Santos, tudo 
dentro do município respectivo para o qual é exclusivo o privilégio da 
Emprêsa: e com prejuízos para est:1, violada assim a cláusula 1.a do 
Contrato {fls. 9, 10, 14 e 20). 

9 
O Conselheiro do Conselho local Romeu Soares de Carvalho que to-

mou parte nas decisões contra a Emprêsa é sobrinho do atual prefeito 
Edmundo Novais e primo de outro Conselheiro, Caricio de Andrade Mel-
lo, além de desafeto do concessionário atual Washington, sendo, pois. 
orgânicamente nula a constitu'içãç do Conselho e nulas as mesmas de-
cisões {dec. 20.348 de 1931, art. 2.0 parágrafo único, B. etc). 

10 

E' atribuível a atitude do mesmo Prefeito á prevenção e persegui-
ção partidárias contra o dito concessionário segundo afirma êste, talvez 
por filiado, logo, êste ao P. P. enquanto o Prefeito é do Partido R. M. 
sendo que de procedimento sempre correto tem emprestado como indi-
víduo, como autoridade policial que já foi , em Prata, durante as últi-
mas revoluções e, ainda pela Emprêsa Telefônica, serviços ao Govêrno 
do Estado e da União. 

Com êste relatório, cujas deficiências peço sejam supridas pelos srs. 
Conselheiros Revisores, passo êstes autos ao Conselheiro Socrates AI-
vim, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 13 de novembro de 1933. - Loreto Ribeiro de 
Abreu, relator. 

Parecer 
O Sr. Lorêto de Abreu:-Passo, agora, sr. Presidente, a dar 

o meQ voto. 
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Basta, srs. conselheiros, ler como acabo de fazer, as alegações da 
cEmprêsa Telefônica Cidade do Prata•, para desde logo, se compre-
ender--·serem todas elas de irrecusável relevância; e para não ter me-
recido a decisão fulminante e fulminatória que merecerem do sr. prefei-
to dês se município -isto é, a caducidade por um simples decreto - com 
fundamentos, ao que parece, frágeis, não correspondentes, não consen-
tâneos com o que ja se pode colher dos autos. E' assim que não te-
nho como real a sua afirmação de ter havido inúmeras prorrogações de 
prazos-quando poucas houve. 

E nem tais prorrogações constituem em si, por si sós, fal tas viola-
doras do contrato. 

Sómente o esgotamento de prazos razoáveis sem ocorrência de mo-
tivos de fôrça maior aliás alegados, com visos de verdade pela con-
cessionária e, depois das três multas contratuais poderia conduzir á ca-
ducidade do contrato. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Peço ao nobre conselheiro permissão 
para interrompê-lo. O Conselho, quando deliberou da primeira vez que 
pediram semelhante autorização, estudou, se não me engano, todas as 

provas. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Não houve provas completas de três 

faltas. O Conselho, impressionado com a representação do prefeito, su-
geriu, em tese, a promoção da caducidade. 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 processo era completo. Juntaram to-
dos os documentos. Poderíamos até ver êsse processo . Nós não deci-
dimos autorizando o prefeito a iniciar a rescisão do contrato? 

O SR. LORETO DE ABREU:-0 nobre colega sabe que, no caso, 
trata-se de uma questão muito delicada, e, pelo menos, eu confesso 
isso ao Conselho, não estava bem esclarecido, quando do primeiro es-
tudo e da primeira sugestão. 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 processo não estava devidamente 
informado? 

O SR. LORETO DE ABREU:-0 processo era um pouco vago. Consta 
que só havia pareceres do Conselho local. Não havia prova alguma 
completa sôbre qualquer falta da Emprêsa. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Qual foi a conclusão do Conselho? 
O SR. LORETO DE ABREU:-A' vista das informações e do relató-

rio apresentados pelo prefeito, nós confiamos nessas informações e rela-
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tório e lavramos o nosso cveredictum » que consta dos Anais dêste Con-
sêlho e destes autos a fls. 

O SR. ANNlBAL GONTIJ0:- 0 relatório não era bastante para ser-
vir de base afim de tirarmos uma conclusão? 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 proces o está todo ai com v. exc.? 
O SR. LORETO DE ABREU:-São, apenas, pareceres sem provas 

cabais. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Pedüia ao meu colega a fineza de 

passar-me ás mãos o processo. 
O SR. LORETO DE ABREU:- Pois não. 

(Passa o processo ao Sr. Israel Pinheiro) . 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Se não me engano, nesses casos de 

violação de contratos, temos sido muito exigentes. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Não pedimos informações algumas, 

e, assim sendo, a unica base que tivemos foram as alegações do pre-
feito e os pareceres do Conselho local impondo uma só multa. 

O SR. WERNA MAGALHÃES: - Chegou a ser multada a Compa-
nhia? 

O SR. LORETO DE ABREU:-Uma vez e é justamente contra esta 
multa que houve recurso. Pode, realmente, ser uma multa injusta. 

O SR. ANNIBAL GONTIJ0:-0 prefeito construiu duas linhas, diz 
v. exc. no seu relatório. E o fez, entretanto, antes da caducidade do 
decreto? 

O SR. LORETO DE ABREU:-Acho que não foi o prefeito quem 
construiu as duas linhas. Tolerou uma delas, como se vê do relatório n. 
8; e construiu outra. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:-Foi o prefeito. 
O SR. SOC~TES ALVIM:-0 prefeito tolerou. 
UM SR. CONSELHEIR0:-0 prefeito concedeu o serviço da cons-

trução de tais linhas a duas pessoas que eram estranhas. á Companhia. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO: - Antes do decreto de caducidade? 
O SR. LORETO DE ABREU:-Foi depois da concessão ... 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Permitiu que outros construíssem. 
O SR. LORETO DE ABREU . .. quando a Companhia já tinha para 

isso privilégio. 
O SR. ANNIBAL GONTIJO: - Quém infringiu o contrato foi o pre-

feito e não a Companhia. São razões que devem ser apuradas. 
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O SR LORETO DE ABREU:- E' assim que fala, ainda, o exmo. 
prefeito em multas, no plural , quando só uma houve; e a Emprêsa, 
mesmo quanto a esta, contesta a sua jurisdicidade, e diz com razão, 
que, seria necessario ocorrer tres faltas, bem precisadas para seguir-se á 
última, a promoção da caducidade. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :- A Empre. a prova que s0 agora hou-
ve multa? 

O SR. LORETO DE ABREU: - Consta ào processo uma só mul-
ta, e já constava quando da nossa primeira deliberação. 

O SR . ISRAEL PINHEIRO : -Mas o nobre conselheiro leu, ha pou-
co. que o prefeito dissera que a Companhia tinha incorrido em tres 
multas. 

O SR. LO RETO DE ABREU : - Não ha prova<; disso O que a Em-
pri·sa provou é que houve, apenas, uma multa. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: -Não ha também provas por parte da 
Companhia? 

O SR. ANNIBAL GONTIJO:- A Companhia tem documentos no 
processo. 

O SR. LORETO DE ABREU : - As primeiras provas, relativamente 
ás tres multas, são insuficientes, pois, pelo proce sado e vê que, ape-
nas, houve ll!na multa. 

Teria sido até o caso de termos convertido êsse processo em di-
ligência para que se obtivessem melhores provas, ante da primeira de-
cisão, ainda que, em tese-em geral como fo i. 

O Sr. Prefeito se refere a inúmeras (sic) reincidencias da parte da 
Empresa, quando, propriamente, reincidencia, nenhuma constatada e 
nem precisada. 

O exmo. sr. Prefeito, para o caso, deu preferencia a um proces o 
sumaríssimo de recisão-um simples decreto-fulminatório sem a minj-
ma ressalva do direito líquido da Emprêsa a uma inderuzação em ga-
rantia do direito de propriedade e decorrente da Con titui'ção Federal, da 
legislação civiJ ordinária, da juri prudencia e dos nJssos costume . 

Toda a propriedade privada, ainda, não deixou e é de se esperar não 
deixará, no Brasil, de ser indenizavel. O contrato é a êste re peito, ex-
presso, claro, ter inante. Na cláusula terceira que trata de encampação 
e ·erve de norma para o caso de caducidade-dispondo quanto i inde-
nização: •Dez (10) anos depois (fls. 9) de instalada a linha a Câmara 
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Municipal poderá encampá-Ia, se assim julgar conveniente, mediante 
uma indenização previamen'e arbitrada além do custo da instala-
ção ela rêcle até a da ta da sua t1·ansferencia. Ainda que não ex-
pressa aí a indenização sempre devida pela legislação. 

Demais, é condição essencial da caducidade-cláusula 12 (fls. 10)-
a verificação de 3 faltas; e não está verificada, bem precisada e ampla-
mente processada uma só falta por parte da Emprêsa. 

Contra isso a Emprêsa alegou que houve, de fato, apenas, uma multa. 
Tanto que recorreu dela, sendo-lhe dado até um novo prazo para conclusão 
das ligações. Acho que, até devido a isso, a Emprêsa abriu mão do 
recurso interposto. O decreto de caducidade deve ser considerado efe-
tivamente nulo por desprezado o princípio da defesa dos interessados 
que efetivamente é cons:~.grado em numerosas cjisposiÇões dás nações 
cultas, foi prudentemente recomendado pela autorização do govêrno fe-
deral e, por completo lamentavelmente olvidado, no ato sumaríssimo da 
caducidade. 

Penso que não devemos entrar no estudo da composição do Con-
selho local porque isso não é da competencia dêste Conselho. Ao go-
vêrno dos Estados é que cabe ás nomeações para os Conselhos Muni-
cipais. 

Acho, pois, que a Casa deve abster-se de se pronunciar a respeito. 
O SR. SOCRATES AL VIM. - Não convém realmente. 
O SR. LORETO DE ABREU. .:.... Perfeita~ente. O caso é da alçada 

do govêrno estadual. Depois vem a questão da nulidade embora na mi-
nha opinião eu considere validos os a tos praticados de boa fé, a não se 
em casos regulados por lei . 

A lei sobre organização judiciária anula toda a decisão do juri desde 
que o jurado não preste juramento. 

Pelo menos era assim em meu tempo. 
No caso porém, de que tratamos, não se applica o preceito geral. 

Eis porque en+endo, seria melhor o Conselho abster-se de tomar conheci-
mento da composição do Conselho local. 

O SR. ANNIBAL GONTUO. - Não está na nossa alçada. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO. - E nem provado foi. 
O SR. LORETO DE ABREU. - Não está provado o parentesco ale-

gado . 
O SR. ISRAEL PINHEIRO. - Alegações só. .. 
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O SR. LORETO DE ABREU. - Não ha provas suficientes do paren-
tesco. Continuando a expôr o m"!u voto, devo dizer que não ponho em 
duvida a afirmação do concessionário embora não provado de já ter fa-
lecido a sua conjuge; e, neste caso, por fôrça de lei, a sua parte na co-
munhão sempre presumível dos bens do casal, se transmitiu a seus fi-
lhos - dados na exposição como menores - cujas audiencias- assisti-
dos ou representados por seu tutor,nato e talvez por um curador se hou-
ver interesses antagônicos foi e é coasiderada essencialissima para a va-
lidade de um ato qualquer que lhes afete e portanto para a validade do 
decreto de caducidade do privilégio que, por aquisição,- causa-mortis-
tambem lhes deve pertencer. Pode ser assim obrigató ria e de prudência 
a intervenção do juiz de órfãos, em se tratando de negócio de menores. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO. -0 Govêrno Provisório já baixou um de-
creto com condições estipuladas para que fosse feita a rescisão, dando 
á parte o direito de defesa. Disseram, porém, que não cabia á parte esse 
direito de defesa, e que s' ao Conselho competia chamar a atenção d~ 
Prefeito para esse ponto, isto é, mandar executar o decreto que não fo 1 

executado. 
O SR. LORETO DE ABREU. -0 decreto ficou de pé. 
O SR. ISRAEL PIN!-IEIR0.-0 Prefeito é obrig.:tdo a intimar a parte . 

Mas quem vai julgar essa defesa? O mesmo Prefei to 7 
O SR. LORETO DE ABREU. - A defesa da parte ... 
O SR. ISRAEL PINHElR0.-0 Govêrno Provisório manda que se 

dê :.. parte o direito de defesa, mas quem vai julgar 7 
o SR. LORETO DE ABREU. - O Governo Pr~)Vi sório não desceu 

a precisar formulas, nem forma de juizo. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO. - Mas, nós temos que decidir prelimi-

narmente; quem vai julgar? 
O SR. LORETO DE ABREU. - Como disse, o Govêrno Provisório 

não desceu a essas minucias de estabelecer formulas que podem ser arni-
gaveis, por arbitramento ou mesmo perante juizo ordinàr!o. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO. -Para decretar a caducidade o juizo or-
dinário não precisa de licença do Govêrno Provisório? 

O SR. LORETO DE ABREU. - Não. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO. -Acho que o Govêrno Provisórío dá di-

reito á Cia. de se defender, mas repito, quem vai julgar essa ddesa ? O 
Prefeito, o Governo do Estado ou o Conselho Consultivo ? 



i288 êC'"SELHO CONSULTIVO i>ó 

O SR. LORETO DE ABREU -Acho perigoso, tratando-se de uma 
questão importante como a de que nos ocupamos, se facultar a um 
Prefeito a execução de um decreto de caducidade. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Perigo7.issimo. Trata-se de um caso 
sobre o qual o Co nselho já deliberou. Devemos, por isso, proceder de 
maneira que não haja incoerencia. 

O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 Conselho não deu parecer autori-
zando a rescisão? 

O SR. LORETO DE ABREU:-Sim, porém, sem descer a detalhes, 
a formulas. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Essa formula é que não sei qual 
seja. 

O SR. LORETO DE ABREU:- 0 Prefeito como poude baixar o 
decreto de caducidade, póde tambem chamar as partes para uma cam-
po ição amigavel. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Em tése, o meu voto é porque o Pre-
feito execute o decreto do Govêrno Provisório, de acôrdo com os 
termos dêsse mesmo decreto, dando á parte o direito de defesa . Mas 
o Prefeito pôde perr·untar: como se dá êsse direito de defesa? Quem 
vai julgar? 

Nós, o Prefeito ou o Govêrno Provisório? 
O SR. LORETO DE ABREU:-A defesa se faz sempre em cada 

processo de caducidade. 
O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 Govêrno Provisôrio baixou um de-

creto autorizando a rescisão, mas dando tambem á parte o direito de 
defesa. Mas, quem vai julgar isso? 

O SR. ANNIBAL GONTUO:-Nós. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Não somos competentes, porque, para 

se dar direito á parte, é preciso que se ouçam os advogados dela e aqui 
não temos nada disso . Nem provas, porque tudo é alegação. No pro-
prio oficio em que o dr. Secretário da Interventoria enviou a peça a esta 
Casa, ele apenas dis e que o fazia para que o Conselho emitisse seu 
parecer a respeito. 

O SR. ANNIBAL GONTU0:-0 Conselho já emitiu parecer man-
dando manter o contrato com a Companhia. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Temos aqui um ca o similhante (-moB-
trando um prncesso); é o caso de Paraguassú . Nesse caso, o pare-
cer do Conselho foi o seguinte (lê): 

Parecer n. 196 

Rescisão de contrato entre a Camara Municipal de Paraguassú 
e José Li sboa de Paiva 

O Conselho Consultivo depois de examinar devidamente uma re-
presentação que lhe foi presente e em que o r. Prefeito de Paraguas-
sú pede que seja rescindido um contrato a sinado entre a Camara 
Municipal daquela cidade e o sr. José Lisboa de Paiva, para o serviço 
telefônico quer da cidade propriamente dita, quer de ligações nos mu-
nicípios vizinhos: 

Considerando que, de fato , não existe serviço telefônico na referi-
da cidade e que o concessionário não cumpre nenhuma das clausulas 
firmada ; mas, considerando, por outro lado, que se trata de um con-
trato e que não ha no processo nenhuma prova de falta de cumprimen-
mento das clausulas por parte do concessionário, nem prova de ne-
nhuma interpelação judicial ou administrativa, pondo o concessionário 
em móra pela falta das obrigações assumidas em virtude do mesmo 
contrato, e que qualq ~1er ato administrativo deve ser bem examinado 
em todas as suas faces e estudado em todos os seus detalhes, para que 
dêsse aLO não resultem possíveis ações de indenização contra o Poder 
Público: 

E' de parecer que se promova a rescisão do contrato existente entre 
a municipalidade de Paraguassú e o sr. José Lisboa de Paiva, fazen -
do-se antes a interpelação judicial para prova do não cumprimento do 
referido contrato, não só com referência ao primitivo concessionário e 
aos seus herdeiros, como ao atual concessionário e de conformidade com 
o art. 11, letra • c•, do Codigo dos Interventores». 

O SR. SOCRATES ALVfM-Esse deve ser o nosso voto, segundo 
me parece. 

O SR. LORETO DE ABREU-Essa interpelação judiciária nem sem-
pre é boa, porque nela marca-se um prazo, nem sempre razoavel, e no 
caso presente, acho isso violento. 
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Na minha opinião, havendo um decreto de caducidade, precisa êle 
er revogado, ser anulado, porque foi expedido sem se ouvir a uma 

parte que está reclamando, que está já recorrendo. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-De acôrdo. Está nula a recisão do 

contráto. Pergunto, porém, a v. excia., ainda se póde apelar para o de-
creto do Govêrno Provisório? 

O SR. LORETO DE ABREU-Podemos sim, apelar para um novo 
decreto. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Está nulo o processo pelo modo por-
que o Prefeito o instaurou 7 

O SR. LORETO DE ABREU-Parece ser nulo. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Em resumo: esse é um caso jurídico e 

nós não somos juizes para julga-lo. 
O SR. LORETO DE ABREU-Nunca tive em minha vida judiciá-

ria um caso desses. Sou leigo na questão, para ir além do que tenho 
dito. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-V. exc. foi desembargador. 
O SR. LORETO DE ABREU-Mas apenas na Camara Criminal, que 

não decide questões de caducidade. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO....,...o Conselho póde considerar insubsis-

tente o aio do Prefeito 7 
O SR. LO RETO DE ABREU - Acho que não. Devemos dar o nosso 

parecer de acôrdo com o decreto do Govêrno Provisório. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Não tendo sido executado o decreto do 

Govêrno Provisório como êle foi publicado, acho que deve ser anulado 
o ato do Prefeito para que, de acôrdo com o referido deqreto e cum-
pridas todas as suas formalidades, o Prefeito do Prata promova a reei-
são do contrato. 

O SR. LORETO DE ABREU - Perfeitamente; esse é o meu voto, 
mas a competencia para anular o ato é do Govêrno Provisório, como juiz 
do recurso. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Mas, aí o prefeito póde dizer que para 
promover judicialmente a recisão não precisa de parecer do Conselho. 

O SR. LORETO DE ABREU-E' este também o meu modo de ver. 
O SR. ANNIBAL GONTijO-No processo o prefeito justifica, com 

base, as suas alegações para a recisão? 
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O SR. LORETO DE ABREU-Há, apenas, alegações e prova de 
uma só multa. 

O SR. ANNIBAL GONTUO-Então devemos manter o contrato. 
O SR. LORETO DE ABREU-Penso que seria mais eficaz que este 

processo fosse enviado ao Govêrno Provisório, porque vindo de lá uma 
deliberação, o prefeito, por certo, a obedeceria;e nem ficaria melindrado 
com uma decisão regular de acôrdo com o aparte do sr. conselheiro 
Annibal Gontijo. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO-Até isso voltar seria capaz de ... 
O SR. LORETO DE ABREU-Não tenho, pois, duvidas em dizer 

que, por estas e outras razões, que seria desnecessário expender, o 
Conselho deve opinar: 

1.0
} quanto á alegação contra a composição do Conselho Munici-

pal, o Conselh'J Estadual dela não deve conhecer, por não ser da sua 
competencia envolver-se na mesma composição; 

2.0
) e quanto á nulidade do decreto de caducidade, que voltem 

os autos ao Govêmo Provisório para decretá-la, como exige o caso 
vertente e ordenar que seja essa caducidade promovida mediante pro-
cedimento, não sumaríssimo como houve, mas ordinário,-imposto pela 
relevância das allegações dos interessados e até pelo valor da questão, 
sendo que o próprio contrato de 1918 lhe deu o valor de 8:000$000 
que deve, atualmente, ser bem maior, salvo sempre o acôrdo das 
partes. 

Sou, pois, pela manutenção do contrato, o que resulta de todo meu 
voto. 

São éstas as considerações que, na qualidade de relator da peça, de-
sejava fazer á Casa. 

(Muito bem I Muito bem I) 

Pedido de vista 

O Sr. Soerates Alvlm-Na qualidade de 1.0 revisor que sou do 
processo em debate, peço vista do mesmo, afim de estudá-lo com mais 
atenção e emitir meu voto com segurança. 

(Muito bem I) 

-Deferido o pedido, fica adiada a discussão da matéria. 



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

próoxima- sessãC'J·: contiimação da díscussão da peça n. 272 (rescisão do 
contrato telefônico do Prata) e das demais peças que, devidamente re~ 
latadas e revi9tas, fo11em enviadas á Secretaría com a antecedência re~ 

gimental. 
-Levanta.-se· a. sessão. 

170a Sessão ordinaria, aos 28 de novembro de· 1933 
I 

Presidente-Sr. Socrates Alvim. 
Secretário· - Sr. Israel Pinheiro, 

SU!\!JUUO - Ata - Expediente-......€omunicaçOes-FaUa! de n.úmeno. 

A.' hma regimental, acham~se presentéo:s o• srs. Socrates A.lvim, 
Israel Pinheiro, Lo reto de Abreu e W erna Magalhães. 

A convite do sr. Presidente, o<l:upa a cadeio11a de secretário, o sr. 
Israel Pinheiro. 

-Abre~ se a sessão. 

, Ata 
Lida a ata da sessão anterior, fica sôbre a mesa para ser aprova-

da quando houver número legal. 

Expediente 
O sr. Sec'l'etário lê o seguinte exp·emente: 

Oficio 
Equiparação de venCimentos de funcion:arios da Escola Normal 

de Jui z de F'6ra 
(PEÇA N. 279) 

Secretaria da Educaçã@ e Saude PáoliGa.-Ofício n. 339. Expedido 
pela 9.a Secção. Belo~Horizonte, 21 de novembro de 1933. 

Sr. Presidente, 
Transmito a V. EJEcia. o requerimento- junto em que os funcionários 

da Escola Normal de Juiz de Fóra pedem a equipaPaçãa: de seus ven-
cimentos aos da Escola Normal da Capital. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha alta estima e distinta 
consideraçã'o. 

1 

\ 
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Noroldino úima, Secretário da Educação e Saúde Pública. 

Ao exmo. sr. Presidente do Conselho Consultivo-Capital. 
Requerimento que acompanha o o jício supra 

Exmos. Srs. Drs. Membros do Conselho Consultivo do Estado de 
Minas~Gerais. 

Os abaixo assinados, pequenos funcionários da Escola Normal de 
Juiz de Fóra, lutando com sé.nias difiouldade da vida caríssima nesta 
Cidade, igual ou mais do que em Belo~Horizonte, vêm pedir mui res~ 
peit?samente aos corações de VV. Excias. a sua equiparaÇ;ão aos 
vencimentos dos da Escola Normal de Belo-Horizonte. 

Es_peramos justiça. 

Juiz de Fóra, 13 de novembro de 1933. 
Carlos Gom~s Junior, porteiro. 
Pedro Kaghat, servente. 
José Schopp, servente. 
Miguel Gonçalves, servente. 
Thereza Pereira Nunes, servente. 
Perpetua Nunes Ferreira, servente. 
Anna Braga, servente. 
Joaquim Martins da ·silva, servente. 
Clarinda de Assis, 'servente. 
'Hercilia 'Gomes, servente. 
Egidio Leite ·de ·Oliveira, -servente. 

P . deferimeato 

-0 processo passa a coQstituir a peça n.0 280, distribuida aos srs. 
Israel Pinheiro, Lorêto de Abreu e Socrates Alvim, respetivamente, re~ 

lator, 1.0 e ·2.0 ·revisores. 
Oficio 

Credito para liquidação .de compromíssos da .Secer.taria 
da .Agricztltura 

PEÇA N. 280 
Gabinete do Secretário da Agricultura do Estado de Minas~Gerais. 

-Belo~Horizonte, 27 de novembro de 1933 .-N · 1.460 . 
Exmo. Sr . Presidente d@ tConseHto -Consultivo do Estado . - Tendo 

esta 'S€cretatia compromissos que se ·elevam a 6.234:106 010 (seis mil 
duzentos e trinta e quatro contos cento e seis mil e dez réis) para 
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cuja liquidação não dispõe de dotação orçamentária, consultou a das 
Finanças sõbre a possibilidade de abertura de um crédito suplementar 
a diversas verbas. para, assim, se habilitar a satisfazer ás obrigações 
assumidas. 

Em resposta, aquela repartição informa, segundo consta do proces-
so junto, que, não possuindo o Te ouro do Estado o numeraria preciso, 
o expediente será • negociar-se previamente uma operação de crédito, 
autorizada a emissão de titulas da Divida Pública Interna, para serem 
dadas em caução ». 

Como as despesas, em sua maioria, se referem a exercícios an-
teriores, devendo sua liquidação, portanto, fazer-se no mais curto espa-
ço de tempo possível, solicito a V. Excia. se digne de submeter a êsse 
Conselho o pedido, que por intermedio de V. Excia. lhe dirijo, de auto-
rização para abertura do crédito daquela quantia, nas condições sugeri-
das pela Secretaria das Finanças . 

Apresento a V. Excia. a segurança de minha alta estima e subida 
consideração . -Carlos Lua, Secretário da Agricultura . 

• Imformação do Sr. Secretário das Finanças 
' Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Sr. Secretario. Em 

resposta ao ofício que V. Excia. me dirigiu a 14 do corrente, consultan-
do sobre a possibilidade de que se abra um crédito suplementar de ..... 
6.324:106$010, cumpre-me dizer-lhe que, conforme é do conh-:!cimento 
de V. Excia ., o Tesouro não dispõe de nenhum recurso para a abertu-
ra de créditO!; . 

Caso seja absolutamente necessária a abertura dos créditos suple-
mentares de que trata o processo, a solução será, pois, procurar recur-
sos em uma operação de crédito, que seria garantida por títulos da 
Divida Interna. Haverá mistér tambem de que se emitam êsses títulos 
destinados a caucionar a aludida operação . 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a V. Excia. os protestos 
de minha elevada estima e consideração.-José Bernardido Alves 
Junior, Secretário das Finanças. 

Ao Exmo. Sr. Secretário da Agricultura. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 279, distribuída aos 

srs. Werna Magalhães, Socrates Alvim e Julio Soares, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores . 

_. I • 

ESTADO DE MINAS - GERAIS 1295 ; 

Comünicações 
O Sr. Weraa MagalhAes, comunica que o sr. Annibal Gon-

tijo, por motivo de viagem, deixa de comparecer a algumas sessões-
Inteirado. 

O Sr. Israel Pinheiro comunica que o sr. •Julio Soares, por 
·motivo justo, deixou de comparecer á presente sessão-Ciente. 

Falta de num~ro 
O Sr. Presidente-Não havendo número para o prosseguimen-

to de nossos trabalhos, declaro encerrada a sessão, continuando para a 
próxima a mesma ordem do dia, acrescida das peças que, devidamente 
relatadas e revistas, foram enviadas á Secretaria do Conselho com a an-
tedência regimental. 
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171." Sessão ordinarla, aos 2 de dezembro de 1933 

PRESIDENCIA DOS SRS:-Socrates Alvim e Israel Pinheiro. 

SUUA'RIO-Ata -Expediente- Eleição de presidente do Conselho -Agradeci-
• mento do sr. Israel Pinheiro- 2.8 parte- Serviço telefônico da cida-

de do Prata- Discurso do sr. Socrates Alvim - Diligência - Ordem 
do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os sr. Socrates Alvim, Israel 
Pinheiro, Lorêto de Abrêu, Julio Soares e Werna Magalhães, faltando 
com causa justificada o sr. Annibal Gontijo 

-Abre-se a sessão. 

Ata 

E' lida e aprovada, sem observações, a ata da anterior e bem assim 
a da 169.8 sessão ordinária. 

Expediente 

O Sr. Secretario-procede á leitura do seguinte expediente: 

Oficio 

Pagamento de adi cionais a R i cardo de Souza Cruz 

PEÇA N. 281 

Secretaria da Educação e Saúde Pública. Ofício n. 558. Expedido 
pela 6.8 Secção. Exmo. Sr. Presidente. Remetendo a V. Excia. o pro-
cesso junto, consulto-o sôbre a abertura de um crédito especial, na 
importância de 440$000 (quatrocentos e quarenta mil réis), a favor do 
diretor do grupo escolar de Santa Quitéria, Ricardo de Souza Cruz, que 
fez jús aos adicionais de que trata a lei 425, de 1906. 
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Reitero a V. Excia. meus protestos de alta estima e distinta con-
15ideração. 

N oraldino Lima: -L-Secretário da Educação e Saúde Pública. 
Ao exmo. sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. 

Requerimento a que se refere o ofício supra 
Exmo. Sr. Dr. Secretário da Educação e Saúde Pública. O abaixo-

assinado, diretor do Grupo escolar • Visconde de Caeté•, de Santa-Qui-
téria, apresentando, com êste, a inclusa certidão de contagem de tem-
po de serviços prestados ao Estado, requer a V. Excia se digne: 

a) aprovai-a; 
b} conceder-lhe, a partir de seis (6) de março do corrente ano, os 

vencimentos de que trata a lei 425, de 17 de Agôsto de 1906. 
Nestes têrmos, 
P. a V. Excia. deferir na forma requerida. 
E. R. M. Santa Quitéria, 8 de novembro de 1933. Ricardo de 

Souza Cruz. 
-0 procésso passa a comtiluir a peça n. 281, distribu'ida aos 

snrs. Lorêto de Abreu, Socrates Alvirp e Werna Magalhães, respectiva-
mente, relator, 1.0 e 2. o revisores. 

Oficio 

Abertu1·a de credito suplementm· 

PEÇA N. 282 

Secretaria da Educação e Saúde Pública off. n.0 201. 
Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

Tenho a honra de vir solicitar a vossa anuência e dos demais membros 
do Conselho Consultivo para que se possa abrir um crédito suplementar 
de 3.990:661$900, destinado ao pagamento das seguintes despezas do 
corrente exercício: 
Vencimentos dr professoras de escolas rurais, restauradas de acôr-

do com o Dec. 10.641. . . . . . . . . . . . . . • ... . · · .............. . 
Para compra de livros. móveis e objet<;>s didático~ .... . . . ... .• . .. 
Despesas com construção e reconst~u çao _de préd.ws escolares · .. . 
Material para a Inspetoria de Ass1stênc1a Hospitalar e de Alie-

nados ....... . ... .. ..... . .. · ··············· ·· ·······•······· 
Despesas nos Hospitais ·Raul Soares• de Oliveira e de Patos, em 

452 :700$000 
70:966$400 

2.785:295$500 

4:0005000 

• 
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razão de aumento do numero de doentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188:700SOCO 
Manutenção de leprosos na Colonia Sta. Isabel, cu jo numero ex-

cedeu de muito o da verba orçamentária. .... . . . ...... . ...... 489:000SOOO 

SOMA.......... . ...... .. ........ . ....... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.990:661$900 

Cumpre-me dizer-vo, que, consultado préviamente, como determina o 
art. 17 da lei n.0 1012, o sr. Secretário das Finanças declarou que pre-
sentemente o Tesouro não dispõe de recursos para a abertura de cré-
ditos, sendo pois preciso recorrer-se a uma operação de crédito, que 
seria garantida por títulos da divida interna a serem emitidos opor tu-
namente. 

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar-vos os protesto de meu 
elevado apreço. 

NfM. Noraldino Lima, Secretário. 
-0 processo passa a constituir a peça n.0 282, distribuida aos 

snrs. Werna Magalhães, Socrates Alvim e Julio Soares, respectivamen-
te, relat or, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Pagamento de adicionais ao sr. Francisco Fel.i.cissimo 

PEÇA N. 283 

Secretaria cas Finanças do Estado de Minas-Gerais. Belo-Hori-
zonte. Em 28 de Novembro de 1933. N. 330. 

Senhor Presidente do Conselho Consultivo. Tenho a honra de 
remeter a V. Excia. o processo formado em torno do requerimento 
em que o funcionário Francisco Felicíssimo, da Imprensa Oficial, pede 
lhe sejam concedidos os adicionais a que tem direito a partir de 6 de 
junho de 1932. 

Solicito a V. Excia. a fineza de obter o pronunciamento dêsse 
Egrégio Conselho sôbre a abertura do crédito especial de que hã mis-
tér para êsse fim e comunico-lhe que, sendo pequena a importância 
do mesmo, o Tesouro está em condições de fazer face à despêsa. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha elevada estima e con-
sideração. 

José Bernardino Alves Junior, Secretãrio das Finanças. 
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Ao Excelentissimo Senhor Presidente do Conselho Consultivo do 
Estado. 

Requerimento a que se ref ere o ofício supra 
Exmo. Sr. Secretário das Finanças do Estado de Minas-Gerais. 
O abaixo assinado, chefe de Secção do serviço diurno da Impren-

sa Oficial, contando mais de 3o anos de serviços prestados ao Estado, 
conforme prova com a certidão junta, pede a V. Excia. se digne con-
ceder-lhe os adicionais a que se julga com direito em face da lei n. 425, 
de agôsto de 1906. Solicita igualmente providencias no sentido de ser 
aberto o necessá rio crédito 

Pede deferimento 
Belo-Horizonte, 9 de Setembro de 1933. 
Francisco Felicissimo 
O processo passa a constituir a peça n. 283, distribu'ida aos snrs, 

Socrates Alvim, Werna Magalhães e Julio Soares, respectivamente, re-
lator, 1.0 e 2°. revisores. 

Eleição de Presidente do Conselho 

O Sr. Socrates Alvim : _:____Como está determinado em nossa 
ordem do dia, vamos proceder hoje à eleição para presidente do Con-
selho, na vaga aberta pela renúncia do nosso ex-companheiro dr. No-
ronha Guarany. Vamos, portanto, dar começo à elei ção que, pelo Re-
gimento, deve ser secreta. Convido os srs. conselheiros a preparar 
suas cédulas. 

Procedendo-se à eleição, são recebidas e contadas 5 cédulas que, 
apuradas, dão o seguinte resultado; 

Israel Pinheiro- 4 votos. 
Socrates Alvim - 1 voto. 
O Sr. Socrates Alvim : - Está eleito Presidente desta Casa 

o sr. Israel Pinheiro, nosso distinto companheiro. 
Ao proclamá-lo eleito Presidente do Conselho Consultivo do Esta-

do de Minas-Gerais, tenho o prazer de felicitá-lo pela elevada prova 
de confiança que acaba, com muita justiça, de receber da parte de 
seus colegas do Conselho. 

Ao mesmo tempo, me congratulo com a casa pela acertada es-
colha, chamando para o posto de direção de seus trabalhos um com-

ESTADO DE MINAS -GERAIS 1303 

panheiro digno e capaz, de cujo concurso muito devemos esperar 
para o bom encaminhamento dos nossos trabalhos, no momento exa-
tamente em que a administração pública tanto precisa da cooperação 
do Conselho Consultivo. 

Congratulando-me, pois, com o Conselho pela acertadissima es-
colha que acaba de ser feita, convido o conselheiro Israel Pinheiro 
para assumir a presidencia. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Agradeci menta 

O Sr. Israel Pinheiro (ao ocupar a cadeira da presidencia): 
-Tenho que agradecer, inicialmente, as benevolas palavras que aca-
bam de ser proferidas pelo nosso digno colega sr. conselheiro Socrates 
Alvim a meu respeito ... 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Muito sinceras e merecidas. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO . . . e que traduzem a amizade e senti-

mento de benevolencia que sempre o caracterizaram. 
Em seguida tenho a agradecer aos srs. conselheiros, muito sensi-

bilizado, essa prova de confiança . .. 
Voses- Muito merecida. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO ... que se traduz na minha escolha 

para Presidente do Conselho Consultivo do Estado, honrosa distinção 
que eu não esperava. 

Distinguido com uma tão cativante prova de consideração, eu aceito 
essa delegação na esperança de que o que me faltar em competencia, 
procurarei suprir pelo esfôrço e dedicação, tendo como único objetivo o 
de bem servir ao interêsse da coletividade, de modo a corresponder à 
generosa confiança dos srs. conselheiros. 

(Muito bem! Muito bem !) 

Finalizando, eu proporia ainda ao Conselho que se votasse uma mo-
ção de agradecimento e de aplausos ao sr. conselheiro Socrates Alvim, 
pelo cabal desempenho e dedicação com que se conduziu no cargo de 
presidente desta Casa. (Muito bem! ) 

O SR. LO RETO DE ABREU: -Desempenhou sempre o mandato 
elevadamente (Apoiados gerais~ 
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O SR. SOCRATES ALVIM: -Muito grato fico pela consideração. 
Entretanto, nada fiz que justifique tão honrosa homenagem do Conselho . 

Segunda Parte da ordem do dia 

Resci8ã do contrato para a esplor tçã~ do serviço telejonico 
d o Prata 

(PEÇA N. 272) 

E' anunciada a continuação da discussão da peça n. 272, sendo dada 
a palavra ao sr. Socrates Alvim, 1.0 revisor, que sobre a mesma pe-
diu vista. 

O Sr. Socrates Alvbn:-Sr. Presidente, tendo pedido vista do 
processo, tive ocasião de examiná-lo detidamente, e como se trata de 
um caso de certa gravidade e importância, caso sobre o qual o Conse-
lho já teve ocasião de se pronunciar, eu me convenci de que seria con-
veniente que nós convertessemos o processo em diligência, para que 
seja êle enviado ao Sr. Advo~ado Geral do Estado, afim de que sôbre 
o mesmo se pronuncie. 

Desse modo o Conselho agirá com maior segurança em sua delibe-
ração. E' o que requeiro a v. excia., sr. Presidente, pedindo-lhe con-
•mlte a Casa a respeito. 

(Muito bem I Muito beml) 

Diligência 

Sendo a Casa consultada a respeito da proposta feita, é a mesma 
aceita, pelo que o processo vai ser enviado ao sr. Advogado Geral do 
Estado para sobre o mesmo emitir o seu parecer. 

Ordem do dia 
Nada mais havendo a se tratar, o sr. Presidente declara que a ordem 

do dia para a proxima sessão será, além da regimental, discussão das 
peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secreta-
ria co Conselho com a antecedencia regimental. 

Levanta-se a sessão. 

,, 
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172.a Sessão Ordlnaria, aos 5 de Dezembro de 1933 
PRESIDENTE :-Sr. Israel Pinheiro. 
SECRETÁRIO :-Sr. Socrates Alvim. 

SUl\IA.IUO :-Ata -Posse do sr. Oliveira Andrade-Saudaçilo do sr. lsrael Pinheiro 
-Agradecimento- Expediente-Nova d istribulçilo - Comunicaçáo ·-Se-
gunda parte :-Equipa ração de vencimentos de fu ncioná rios da Eo;co-
la Normal de juiz de Fóra- Relatório-Parec r do sr. '-""r~-: :.>rr .. 
lhães-Conclusilo-Ordem do dia . 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Israel Pinheiro . So-
crates Alvim, Lorêto de Abreu e Werna Magalhães, faltando, com cau-
sa justificada, o sr. Annibal Gontijo. 

-Abre-se á sessão. 

Ata 
E' lida e fica sobre a mesa para ser aprovada quando houver nu-

mero, a ata da sessão anterior. 

Posse do sr. Oliveira Andrade 
O Sr. Loreto de Abreu - fazendo vêr achar-se na ante-sala o 

sr. desembargador Manoel Vieira de Oliveira Andrade, recentemente no-
meado membro do Conselho Consultivo do Estado, requer a nomeação 
de uma comissão que o acompanhe ao recinto, afim de se empossar . 

São nomeados para essa comissão os srs. Loreto de Abreu e Wer-
na Magalhães. 

Convidado pela mesma comissão, dá ingresso no recinto o novo 
conselheiro, que, dirigindo-se á mesa, presta o compromisso regimental 
e ocupa em seguida a sua cadeira, sendo acolhido por uma prolonga-
da salva de palmas. 

O Sr. Israel Pinheiro :-Eu me congratulo com os srs. con-
selheiros pela nomeação do sr. desembargador Oliveira Andrade para 
membro desta Casa. 

A sua competência e o seu carater, comprovados em mais de 30 
anos de serviços na magistratura mineira (ap oiados f} IYI"ais), tornam a 
sua presença honrosa para nós, constituindo, além disso, para o Esta-
do de Minas, uma garantia de que os trabalhos do Conselho, as nossas 
discussões e os problemas que teremos de resolver serão fei to3 com 
maior eficiencia . 

O SR. LORETO DE ABREU:-Muito bem! 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO:-E', pois, com a maior satisfação que 
o acolhemos nesta Casa, certos de que muito proficua será para o Es-
tado a colaboração de s. exc. nos nossos trabalhos. (Muito bem! Mui-
to bem)! 

Agradecimento 
O SR. OLIVEI RA ANDRADE:-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE:-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Agradeço as honroas referências ... 
VOZES:-Muito justas e merecidas. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE ... -feitas á minha pessôa pelo digno 

Presidente desta Casa, apesar de, como sempre, serem exclusivamente 
devidas á sua generosidade e não ao meu próprio merecimento (não 
apoiados gerais) . 

Venho para aqui trabalhar, e procurando corresponder á confiança 
que em mim depositou o Chefe do Govêrno Provisório, não pouparei 
esforços para prestar ao Estado de Minas os serviços que estiverem ao 
meu alcance. (Muito beml Mui to bem!) 

Verificação de numero 

-Tendo se verificado número com a posse do sr. Oliveira Andra-
de, é aprovada a ata. 

Expediente 
O SR. SECRET ARlO-traz ao conhecimento do Conselho o se-

guinte expediente: 
Oficio 

Serviço de iluminação pública no municipio de Aimorés 
(PEÇA N. 284) 

Secretaria de Estado dos Negócios do lnterior.-Em 4 de Dezem-
bro de 1933.-Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.-Para o 
fim de ser submettido ao exame dêsse Conselho, remeto a ·v . Excia. 
em nome do sr. Secretário, o incluso processo de recisão de contrato, 
pleiteada pela prefeitura de Aimorés. 

Renovo a Vossa Excelencia os protestos de minha alta estima e 
distinta consideração. 

Pelo Diretor da Justiça, Evaristo Svlomon. 
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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA Á SEDE 
DO DISTRITO DE RESPLENDOR, QUE FAZ O DR. ADHELZIRO 
DA ROCHA LIMA COM A CAMARA MUNICIPAL DE AIMORES, 
NA FORMA ABAIXO. 
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de mil e novecentos 

e vinte e nove, nesta secretária da Camara Municipal de Aymorés, Es-
tado de Minas-Gerais, ao meio dia, presente o Dr . Waldemar Alv s 
Pequeno, presidente da Câmara o diretor da Secretaria, adiante nomea-
do e as testemunhas Antonio Libeiro Bessa e Sebastião Feijó, a tudo 
presentes, compareceu o Dr. Adhelziro da Rocha Lima, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, industrial, residente no distrito de Resplendor. ne te 
município, reconhecido pelo próprio das testemunhas referidas , perante 
as quais por êle foi dito que em virtude do de pacho proferido no seu 
requerimento de hoje, vinha assinar o presente contrato de fo rnecimen-
to de iluminação pública á séde do distrito de Resplendor, dê te muni-
cípio, obrigando-se a cumprir as clausulas que se seguem: 

Primeira:-0 contratante, nêste áto tarnbem denominado-A Em-
presa•, se obriga a in talar postes e lampadas nos lucrares indicado pelo 
Pre idente da Câmara, além dos que já existem e pelos menores preços a 
que se refere a clausula segunda. 

Seguncla:-0 contrato será nos precisos termos do artiao quarto, 
co mbinado com o artigo quinto da lei municipal n. 135, de 14 de maio 
de 1929 nas seguintes alíneas: 

a)-A Cârr.ara pagará cinco mil réis mensais de cada poste de cin-
coenta velas, não podendo os postes ter entre si di tancia inferior a 
cincoenta metros. 

b)-Se nalgum poste porém, por conveniencia do ervic:o, coloca-
das lampadas, de modo que seja ultrapa sado o número de cincoenta 
velas por poste, a Camara pagará mais cincoenta réis por vela exceden-
te e por mês. 

c)-A Empresa fornecerá postes, suportes tampadas e qualquer ou-
tro material, sempre que se inutilize o que estiver empregado, bem como 
fornecerá gratuitamente iluminação para os edificios públicos. 

d)-Nos lugares onde houver conveniencia a distancia entre os pos-
tes poderá ser alterada. 

Terceira:-0 pagamento da iluminação pública se fará na Tesou-
raria da Camara, mediante atestado do Fiscal do Distrito, do qual cons-
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tarão as interrupções de luz ou faltas que, por qualquer motivo, se ve-
rificarem. 

Quarta:-Para o fornecimento de luz e fôrça a particulares serão 
obse rvadas as seguintes condiQões: 

a)-A Empreza se obriga a satisfazer todos os pedidos de luz e 
fôrça feitos por particulares aos seguintes preços:-Luz $200 {duzentos 
réis) por vela-mê , sendo o consumo mínimo por mês, de dez mil 
réis. Quando o fornec:mento for feito por medidor, o preço será de um 
mil réis por kilowatt e a contribuição mínima de quinze mil réis por mês· 
As instalações para iluminação particular que forem feitas por quem 
não seja eletricista da Empreza, só serão aceitas se os serviços tiverem 
sido fiscalizados pela Empreza. Se o consumidor fechar sua residência 
ou, por qualquer motivo, não se utilisar da iluminação sem ter pedido 
previamente o desligamento, será obrigado a pagar o mínimo estabele-
cido. As instalações são pagas em separado -Força-Ao consumidor 
da fôrça motriz incumbe a compra do transformador de força para a 
energia de que precisar e pagará o con umo á razão de $750 (setecemos 
e cincoenta réis) por kilowatt . As instalações de fôrça são pagas em se-
parado e se forem feitas pelo consumido~ só serão aceitas depois de ins-
pecionadas pela Empresa. 

b)-A Empreza poderá exigir do consumidor de luz, adiantada-
mente, o preço do fornecimento correspondente a um mês de consumo, 
sendo os subsequentes pagamentos f itos no escritorio da Empreza até 
o dia 5 de cada mêf, ou, depois desse dia, por cobrança a domicilio 
com o acrescimo de 10 por cento sôbre a importància devida. A Em-
preza poderá privar de luz o consumidor que não efetuar o pagamento 
que lhe for exigido a domicílio, mas a luz será imedü:ltamente restabe-
lecida se o pagamento se realizar. 

c) Os pagamentos dos fornecimento3 de fôrça motriz poderão ser 
feitos por quinzena ou por mês findo sendo facultado á Empreza exigir 
do consumidor um depósito não superior a 30$000-por HP, que con-
tar do motor. Estes pagamentos serão feitos no Escritório da Empreza 
até o terceiro dia util depois de finda a quinzena ou quinto depois de 
findo o mês. No caso de ser feita a cobrança a domicílio os respecti-
vos preços poderão ser acrescidos de 10 por cento e se, apezar de 
exigido, não for feito o pagamento, a Empreza poderá cortar as liga-
ções de fôrça que, em todo caso, serão imediatamente restabelecidas 

• 
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após 0 pagamento. Toda instalação de força terá um medidor fornecido 
pela Empreza que poderá cobrar sôbre o mesmo o aluguel mensal de 
cinco mil réis. Si o medidor for fornecido pelo consumidor, este não 
poderá, sob pretexto algum, tocar no aparelho sob pena de lhe ser cor-
tado o fornecimento de energia, perdendo ainda o deposito feito . 

QUINTA:-Pela interrupção da iluminação até 15 dias por motivo 
de força inevitavel a Camara pagará o fornecimento com os descontos 
proporcionais, nada tendo a pagar se a interrupção fõr por maior espaço 
de tempo no mez. As faltas verificadas por negligencia ou cul~a da 
Empreza, serão punidas com multa de 10$000 por poste e por dia de 
interrupção, podendo ser o contrato rescindido, se a interrupção for por 
mais de um mês. 

SEXTA:-A iluminação das ruas será feita das 18 horas ás treis da 
manhã e o fornecimento de fàrça motriz das 11 ás 17 horas. 

SETIMA:-0 município poderá encampar a concessão que faz 
objeto dêste confrato pagando no prazo de noventa dias a importância 
em que forem avaliadas as óbras já efetuadas· 

OITAVA: - Precedendo licença do Prêsidente da Câmara a Em pre-
za poderá transferir o pres~nte contrato obrigando o con cessionário pela 
observância das suas clausulas. 

NONA:-Para os efeitos fiscais dá-se o valor de rs . 30:000$000 
(trinta contos de réis) ao presente contrato. 

DECIMA:-E' eleito o foro da Comàrca de Aimorés para toda e qual-
quer ação judicial que for intentada por motívo de inobservancia de 
obrigações do presente contrato. 

Foi pago 0 impôsto de novos e velhos díreitos na Coletoria Esta-
dual. desta cidade, como se faz certo pelo talã1> n. 30, de hoje, no valor 
de rs. 270$300 e que fica arquivado. Foram entreaues três estampilhas 
do sêlo federal, no valor coletivo de 60$000 que adiante serão coladas 
e inutilisadas. . . 

E para firmeza se lavrou êste que, lido e achado conforme, fot ace1~0 
e vai assinado. Eu, Antonio Eugenio de Mattos, diretor da Secretana 
da Camara o escrevi. 

Acham-se coladas três estampilhas do Tesouro Federal, (Coletorias 
Federais do Interior) na importância de 20$000 cada uma e inutilisada1 
da seguinte forma:-Aymorés, 18 de setembro de 1929. 
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a) Waldemar Pequeno. (Fóra das estampilhas). a) Adhelziro da 
Rocha Lima. Está apenso o talão n. 30 do Estado de Millas~Gerais na 
importancia de 270$300 provÉmiente de novos e velhos direitos e outros. 

E era o que continha a fôlhas 23-24-25 e 25 verso do livro de Re-
gistro de Contratos desta Municipalidade. 

Eu, Francisco Carlos Gomes, Secretário da Prefeitura, fielmente 
dactilografei e assino. Aimorés, 25 de outubro de 1933 . -Francisco Car-
los Gomes. 

Visto-Americo Martins da Costa, Prefeito do Município. 

Municipio de Aimorés 
LEI N. 135 DE 14 DE MAIO DE 1929 

Autoriza o a uxili o de 1:000$000, por quilometro de estradas de rodagem e dá 
outras providências 

O Presidente da Camara Municipal de Aimorés : 
Faço saber que esta decretou e eu sanciono a seguinte lei : 
Art. 1.° Fica o Presidente da Camara autorizado a auxiliar com a 

quantia de um conto de réis, por kilometro a todo o empreendimento 
de construção de estradas de rodagem no município, destinadas ao 
transito públi co. 

§ 1. 0 ) A chapa de rodagem das estradas não poderá ter largura 
inferior a 3 metros. 

§ 2. 0
) Fica criada a taxa de cincoenta réis por metro corrente, digo : 

§ 2. u) As pontes e pontilhões tambem terão a largura de 3 metros. 
Art. 2.0

) Fica criada a taxa de cincoenta réis por metro correspon~ 
dente, que se cobrará, anualmente, a titulo de conserva, sôbre proprie~ 
dades rurais atravessadas por estradas de rodagem. _ 

§ 1.0
) No corrente exercício a taxa a que se refere este artigo será 

arrecadada até o fim do mez de Março. 
§ 2. 0 ) O lançamento se fará pelas medições das estradas, feitas 

pelos construtores, e constará de um registro especial, organizado na 
Secretaria. 

Art. 3.0 ) Fica o Presidente da Camara autorizado a vender o mate~ 
rial aproveitado de uma pequena casa que se demoliu á Rua da Igre-
jinha, e outros materiais de que a administração não tiver necessidade. 

Art. 4.0
) Fica o Presidente da Camara autorisado a contratar com o 

cidadão Ascendi no Cypriano da Silva, ou em preza que organisar, a ilumi~ 

• 

) 

1 

2sTADO DE MINAS-GERAIS 1311 

nação pública do distrito de Alto Capim, mediante o pagamento de cinco 
mil réis de cada poste de cincoenta velas, não podendo os postes ter 
entre si distância menor de 50 metros . 

§ 1.0
) Si nalgum poste forem, por conveniência do serviço, coloca~ 

das lampadas, de modo que seja ultrapassado o núméro de cincoenta 
velas por poste, a Camara pagará mais cincoenta réis por vela exceden-
te e por mez. 

§ 2.0
) O contratante fornecerá postes, suportes, lampadas e qual-

quer outro material, sempre que se inutilise o que estiver empregado· 
bem como fornecerá gratuitamente iluminação para os edifícios púb]jcos. 

§ 3.0 Nos Jogares onde houver conveniência a distancia entre os 
postes poderá ser alterada. 

Art. 5.0
) Nas mesmas condições do artigo antecedente o Presidente 

C amara poderá contratar a iluminação pública das sédes de outros di tritos. 
Mando portanto a quem o conhecimento e a execução desta lei 

pertencer que a cumpra e a faça cumprir tão inteiramente como nela se 
contem. 

Paço da Camara Munjcipal da cidade de Aimorés, em 14 de maio 
de 1929. (assinado) Waldemar D. Alves Pequeno. Antonio Eugenio 
de Matos. E' o que consta do autografo que fica arquivado, cujo teôr 
fiz transcrever para aqui, conferi e achei conforme. 

Secretaria da Ca mara Municipal da cidade de Aimorés, em 14 de 
maio de 1929. 

O Diretor (a) Antonio Eugenio de Matos. 
E' o que contem o livro n. 2, de registo das leis mumc1pai a fls. 

4 e 5, verso, por mim fielmente datilográfada e que vai assinado. 
Aimorés, 25 de outubro de 1933.-Francisco Carlos Gomes, Secreta~ 

rio da Prefeitura. Visto- Americo Martins da Costa-Prefeito. 
- O processo passa a constituir a peça n. 284, distribuída aos srs. 

Oliveira Andrade, Werna Magalhães e Israel Pinheiro, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Serviço telefonico do município do Prata 

(PEÇA N. 272) 

Secretaria do Interior do Estado de Minas.-Sr . Presidente do Con-
selho Consultivo.-Afim de que se digne esse Conselho de emitir seu 
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parecer a respeito, encaminho a V. Excia., em nome do Sr. Secretário, 
o incluso processo em que o Sr. Washington Carvalho, recorre do a to da 
prefeitura do Prata que declarou caduco o privilegio concedido á s ua 
empreza pela extinta Camara daquele município. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha alta estima e distinta co. -
sideração. 

Pelo Diretor da Justiça, Evaristo Salornon. 
-Junte-se á peça n. 272, afim de ser encaminhado ao sr. Advo-

gado Geral do Estado. 
Oficio 

Prefeitura de Belo-Horizonte. - Belo-Horizonte, 4 de Dezembro 
de 1933. 

Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro, M. D. Presidente do Conselho Con-
sultivo- Acuso o recebimento do ofício n. 362, desta data, no qual 
me cc:>municais haverdes sido eleito para o cargo de Presidente do 
Conselho Consultivo dêste Estado . 

Muito g rato pela gentileza da comunicação, sirvo-me do ensejo 
para a prc enta r-vos prote tos de estima e consideração- O cta v :o P en a 
Prefeito. 

-Inteirado. 
Telegrama 

Do Prefeito do Prata, pedindo ao Conselho aguardar remessa de 
documentos para serem juntos à peça n. 272. 

- Idêntico despacho. 
Nova distribu,ição 

(PEÇA N. 266) 
Achando-se sôbre a mesa, para nova distribui"ção, a peça n. 266 

da qual era relator o sr. Noronha Guarany, o sr. presidente design~ 
para ocupar o lugar dêste o sr. Julio Soares, primeiro revisor, que e 
substituido pelo sr. Socrates Alvim, segundo revisor, sendo nomeado, 
para completar a revisão o :;r. Oliveira Andrade. 

Comunicação 
O Sr. Soerates A.lvim comunica que, por motivo justo, dei-

xa de comparecer a presente sessão o sr. Julio Soares. - Inteirado. 
Nada mais havendo na primeira , passa-se a 
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Segunda parte da ordem do dia 
(PECA N. 279) 

i3-i3 

E quiparação de vencimentos pleiteada por funci onarias da Es-
, cola Norn~al de Juiz de Fora 
E' anunciada discussão da peça n. 279, sendo dada a palavra ao 

relator, sr. Werna Magalhães, que procede á leitura do seguinte 

Relatorio 

O sr. Secretário da Educação em oficio n. 399 de 21 de novem_ 
bro, passa ao conhecimento do Conselho Consultivo, um requerimento 
firmado pelo porteiro, continuo e nove serventes, todos funcionários 
da Escola Normal de Juiz de Fóra, pleiteando a eqüiparação dos ven-
cimentos aos dos funcionários de igual categoria da Escola Normal 
da Capital. 

Assim relatado, passo o processo ao exmo. sr. conselheiro Socra-
tes Alvim, 1°. revisor. 

Belo-Horizonte, 2 de dezembro de 1933 - Wm·na Magalhães-
relator. 

Parecer 
O Sr. Werna Magalhães- Sr. PreFidente: Sôbre êsse pro-

cesso, penso que o Conselho como órgão simplesmente consulti-
vo, não tem poderes para resolver pedido. Entretanto, o sr. Secretário 
da Educação, encaminhou ao nosso conhecimento a representação dos 
funcionários subalternos da Escola Normal de juiz de Fora. Além do 
oficio, não há outra informação da Secretaria; apenas à margem do 
requerimento, como que consubstanciando as razões apresentadas pelos 
serventes da Escola, notam -se algumas linhas firmadas pelo sr. Re-
peto que presumo seja o diretor daquele estabelecimento de en-
sino nestes têrmos : •A pretenção dos peticionários é bastante razoà-
vel e justa. Se dependesse do signátario, seriam plenamente aten-
didos ». 

Faço minhas suas palavras; se dependesse de minha pessoa, a 
solução seria favoravel. Alegam aqueles servidores do Estado que as 
conduções econômicas de vida naquele centro, não diferem das da 
Capital do Estado, no que estou de acôrdo. 
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Por outro lado, as atribuições dos cargos que ocupam, correspon~ 

dem às mesm<:s que são conferidas a funcionários de igual categoria da 
Escola Normal de Belo~Horizonte; assim suponho. 

Se pois as responsabilidades e as exigências de meios de subsis-
tência se equilibraram, os vencimentos também devem se equilibrar. 

E se nos faltam poderes e elementos para julgar do mérito da ques~ 
tão, penso que poderemos deixar ao critério do Govêrno a solu?ão, _da 
mesma, na certeza de que esta será feita de acôrdo com os pnnciptos 
da justiça, podendo mesmo ser incluída no orçamento vindouro a quo~ 

ta correspondente à equiparação. E' êste o meu modo de pensar · 
(Muito bem; Muito bem !) 
-Submetido o parecer à discussão, depois de algumas obser~ 

va ~ões dos srs. Oliveira Andrade, Israel Pinheiro e Socrates Alvim, é 
adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho Consultivo, não tendo elementos para juJgár 
rito da questão de que trata a peça n. 279, resolve deixar ao 
do Govêrno do Estado a solução da mesma. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

Ordem do dia 

do mé~ 
critério 

Nada mais havendo a se tratar, o sr. Presidente designa para a pró~ 
xima sess3o a realizar-se sábado, 9 do corrente, a seguinte ordem do 
dia: 

PRIMEIRA PARTE :-A regimental. 
SEGUNDA PARTE :-Discussão das matérias que, devidamente re~ 

latadas e revistas, forem enviadas à Secretalia do Conselho com a an~ 

tecedência regimental. 
-Levanta~se a sessão. 

ESTAbO DE MINAS-GERAIS 1315 

173.a Sessão Ordina'ria, aos 9 de Dezembro de 1933 
PRESIDENTE :-Sr. Israel Pinheiro. 
SECRETÁRIO :-Sr. Socrates Alvim. 

SUll i\ 'Jt lO- Ata-Expediente-Comunicação - Parecer final.-2.a parte--Pagamen-
to de adicionais ao sr. Ricardo de Souza Cruz- Adiamento--Paga-
mento de adicionais ao sr. Francisco Felicissimo-Relatório e pare-
cer do sr. Socrates Alvim- Discursos dos srs . Oliveira Andrade e Is-
rael Pinheiro-Conclusão-Rescisão de contrato de fornecimento de 
luz no distrito de Resplendor-Relatório e parec r do sr. Oliveira 
Andrade--Conclusão-Ordem do dia. 

A' hora regimental acham- e presente os srs. I rael Pinheiro, So~ 
crates Alvim, Julio Soares, Werna Magalhães e Oliveira Andrade, fal~ 
tando com causa particidada o sr. Annibal Gontijo. 

-Abre~se a sessão. 

Ata 

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

Expediente 

O Sr. Secretário traz ao conhecimento da Casa o eguinte ex~ 
pediente: 

Oficio 

Serviço de fô•rça e luz no municipio ele .1/n·e~Campo 

(PEÇA N. 285) 

Secretaria de Estado dos Negócios do lnterior.-Belo~Horizonte , 27 
de Novembro de 1933. 

s.a-19.754.- Remete um pedido de rescisão de contrato (município 
de Abre~Campo).-Senhor Presidente.-Afim de que se digne êsse Con-
selho de emitir seu parecer a respeito, transmito a Vossa Excelência o 
incluso processo referente a uma rescisão de contrato pleiteada pelo 
prefeito de Abre~Campo . 

Sirvo~me do ensejo para representar a Vossa Excelência os meus 
protestos de estima e elevado aprêço. 

O Secretário do Interior, Alvà1·o Baptista de Oliveira. 
Ao Conselho Consultivo do Estado.-Capital. 
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- 0 processo consta de numerosos documentos, entre os quais os 
seguintes : . . 

Abre-Campo, 14 de Outubro de 1933.-Exmo. Sr. Dr. Secr~tar10 

do Interior do Estado de Minas-Gerais.-Rogo a V. Excia. encammhar 
ao Exmo. Sr. Dr. Interventor Federal do Estado o incluso pedido de res-
cisão de contrato do serviço de fôrça e luz dêsta cidade. 

Como existe nessa Secretária e subordinado á repartição dos Ne-
gócios Municipais, um processado com o histórico de ~od~ a questão. e 
no qual se encontram fartos elementos para sua aprec~açao, _Peço vema 
a v. Excia. para lembrar-vos a conveniência de ser êste ped1do apenso 
ao mesmo. 

Aproveito a oportunidade para levar a V. Excia. os protestos de 
minha elevada estima e inteira consideração. 

Sertorio de Amorim. e Silva, Prefeito Municipal. 
Abre-Campo, 14 de Outubro de 1933.-Exmo. Sr. Interventor Fede-

ral do Estado.-0 infra assinado, prefeito do município de Abre-Campo, 
depois de esgotar t9dos os recursos possíveis ~ara um acôrdo ~om o 
atual empresario do serviço de O rça e luz da ctdade, v~m pedir a ~· 

excia., no alto interesse do seu progresso e desenvolvimento econo-
mico digne-se decretar a rescisão do contrato pelo mesmo celebra do 
com a extinta Camara Municipal, em 25 de setembro de 1916, anulan-
do, outrossim a lei n. 221 de 16 de setembro de 1916, cujo texto vae em 
apenso e da qual o mesmo nasceu . 

Passo a indicar as serias razões que o levam a pleiteiar esta solu-
ção. 

A população da cidade de Abre-Camp~ é d.e tres mil a tres mi.l e 
quinhentas almas, mais ou menos. Seu chma e temperado. Ele e~tá a 
565 metros acima do nível do mar e é servida por optima agua potavel. 
Entretanto, é, por assim dizer, uma cidade sem vida . 

o número de casas de 1916- época do contrato-para cá, não au-
mentou nem a proporção de tres por ano. Parou, quasi, no que estava. 
Não errará quem vir neste fato a influência direta da at~ação que os 
Jogares visinhos, servidos, por uma bôa organização de fôrça e luz, exer-
cem sôbre os capitais e correntes imigratorias de outros centros. 

Na verdade, Abre-Campo, pela clausula 4.a do contrato lavrado 
com José Ernesto Komel, teria!de suportar uma usina de vinte kilowatts 
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durante dez anos-energia insuficiente para mover um maquinismo de 
beneficiar café ou arroz, de proporções medias. 

Aqui na zona, existem muitas propriedades agrícolas que despendem 
com energia eletrica propria, muito mais do que isto. 

E Abre-Campo suportou a insignificante instalação durante dez anos, 
não com os vinte kilowa~s do contrato, e sim com sete e oito até. 

n 
Em 1926 a usina deveria ter sido substituída por outra de oitenta 

kilowats no mínimo . Não n'o foi porém. 

Existia, é certo, uma ação de rescisão contra o empresario; ela, 
entretanto, foi liquidada, por acôrdo como se dirá, adeante, em maio de 
1931 e até hoje o empresario continça a aniquilar o progresso de Abre-
Campo com a sua insuficientissima instalação de vinte kilowats. 

III 

A prova mais frisante dêsta alegação se encontra em que durante 
16 anos, pelo menos, de funcionamento da referida usina, não foi pos-
sível instalar-se maquinismo algum nesta cidade, movido por energia 
eletrica. 

Ao contrário, um ou outro cidadão industrioso, residente aqui e 
cheio de possibilidades para o desenvolvimento de sua atividade, vae 
procurar, nas quedas dagua aproveitadas pelas propriedades agrícolas 
'Lisinhas, a energia que o sr. José Komel não lhes pode fornecer. 

Isto se deu, entre outras pessoas, com o sr. Moysés Alvaro de Lanna 
que foi obrigado a levar sua otima fabrica de moveis para uma fazenda 
distante meia legua de Abre-Campo-a do sr. Adolpho Alcides de 
Souza. 

Ha pouco foi instalada, dentro da cidade, uma bôa Maquina de be-
neficiar café . Movida de que maneira? 

A' vapôr, produzido por um locomovel, cuja potencia é maior do 
que. a usina em questão. 

E' bradante e clamaroso que uma cidade, servida por três cachoei-
ras situadas a menos de um quilômetro de distancia, tenha necessidade 
de recorrer ao vapôr, muito l1lais caro e descõmodo para movimentar 
suas indústrias. 
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IV 

Esta situação, si não fôr modificada por uma medida pronta, conti-
nuará iufelicitando o município, e, principalmente a cidade de Abre-Cam-
po, por oito longos anos ainda! 

Será ruína ine itável quando bôas esperanças sorriem ao nosso des-
envolvimento. 

Poder-se-ia recorrer ao Judiciário. Mas o risco de a pendência dar 
o mesmo resultado da ação que fóra proposta em 1926, tira ao adminis-
trador a coragem de fazê-lo 

v 
Efetivamente. Depois de haver gasto quasi dez contos de réi s para 

rescindir o contrato e tendo a seu favor todas as decisões proferidas na 
causa (duas sobre a preliminar de- prescrição e uma obre a ação) quan-
do se esperava, dentro de poucos dias, o Acordam do Tribunal da Re-
lação sobre a pendência, uma situação campo ta de indivíduos inescru-
pulosos, á frente dos quais se postou o ex-prefeito Trajano de Melo Mo-
rais, entrou em composição com o emprezá rio José Ernesto Komel. 

Deram-lhe tudo. Desistiram da a r:ão, pagaram-lhe o que ele quiz re-
ceber. anularam todo o anterior sacrifício da Camara e senténciaram á 
morte a cidade por muito tempo. 

VI 

A resc1sao ora pleiteada cabe dentro das normas das leis, que e 
acham em vigor no Brasil desde outubro .de 1930 para cá. 

Foi prevendo a ação que os governos iriam ter no ajustamento de 
muitas situações aparentemente jurídicas com os mais re. peitáveis in-
teresses públicos que o decreto 19.348, de 11 de novembro oe 1930 in -
tituíndo o Govêrno Provisório, estabeleceu, no art. 7.0 a possibilidade 
de negar-se vigõr aos direitos e obrigações resultantes de contratos e 
concessões, desde que, submetidos á revisão, se evidenciasse contravi-
rem êles o interesse público . 

Esta salutar medida foi ruproduzida pelo decreto estadoal n. 9.847 
de 2 de fevereiro de 1931 , art. 37, que autorizava os proprios prefeitos 
a anularem os contratos celebrados pelos municípios, desde que contra-
riassem o interesse público . 
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VII 

No regimen do direito anterior a 1930 afirmav·a-se tambem perfeita 
admissibilidade de decretar-se a anulação dos contratos lesivos ao in-
terêsse público, ex-proprio Marte: 

O dr . Mendes Pimentel estudando esta que tão, minuciosa e pro-
fundamente, chegou á conclusão de que é autorizada a revogação de 
um privilegio: cquando uma medida verdadeiramente de ordem pública 
a aconselha• R. For. vol. 25, pags. 12 e 13. 

Jair Lins - em parecer publicado na mesma Revista (vol. 45, pag. 
9) subscreveu tal valiosa opinião afirmando que o decreto de rescisão 
só poderia dar lugar á indenização, si a conces ionária não houvesse 
concorrido para que a revogação fosse ditada por êssa medida verda-
deiramente de ordem pública . 

E' o caso, data venia, de Abre-Campo. 
«Não há, na verdade, medida mais legitimamente de ordem públi-

ca que aconselhe a revogação de um privilegio do que esta: inidonei-
dade e incapacidade material do cco·nessionario acarretando a 
paralização total do desenvolvimemto industrial da cidade•. 

Não se crêa nenhuma indústria; não se monta uma só oficina; nem 
gabinetes, nem fabricas porque o concessionário privilegiado não lhes 
pode fornecer força e o fornecimento não se faz por outras usinas por-
que ... o privilegio o impede. 

Segundo o testemunho do referido Jair Lins, pelo cahier des char-
ges type-francês-especialmente com relação ás concessões privile-
giadas de distribPi'ção de energia eletrica esta é a medida que, por ex-
celência, -dita a necessidade da revogação. E cita o art. 13 do mesmo 
que diz: 

«Si, no prazo de um ano após contestação da insuficiência da 
energia disponível, o concessionário não se habilitou a fornecer 
toda a corrente que é pedida, a cláusula relativa ao privilegio de 
distribuição de energia eletrica será abrogada de pleno direito. 
(Pandectes Française, suplemento v. Eletricité, n. 189.) 

VIII 
Acresce que o contrato lavrado entre o ex-presidente da Câmara e 

o sr. José Ernesto Komel infrigiu, evidentemente, a delegação que lhe 
deu o legislativo municipal como teve oportunidade de prov~ o advo-

/ 
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gado daquela, nas razões que, data venia, o abaixo assinado junta a 
êste pedido. 

IX 

Um último aspecto da questão é o decorrente da intransigência do 
concessionário para qualquer composição amigavel que ponha fim à 
pendência. 
~ ·'; Chegou esta prefeitura a lhe propor até 65:000$000 com direito do 
mesmo, de retirar uma quarta de terras junto à usina na qual estão 
alguns maquinismos seus, para Hquidar-se a questão. 

Ele pediu 80:000$000, verbalmente. Exjgiu-se que fizesse a pro-
posta por escrito, para exame. Até hoje não deu soluç~o alguma 

X -
Esta situação ou não deve e nem pode permanecer ou a cidade 

de Abre-Campo terá de ver estacionado o seu progresso e o seu des-
envolvimento durante mais oito anos - o que será uma clamorosa 
injustiça, para com êste laborioso e ordeiro povo. 

Pagar ao concessionário os absurdos que êle deseja, seria lesar o 
município de Abre-Campo e o supliçante, filho desta terra não contri-
buirá, de forma alguma para um golpe tal, em sua economia, que 
comprometeria duas gerações no mínimo, seus habitantes. 

E' por isto que, confiado no alto patriotismo de V. Excia. vem pe-
dir o decreto de nulidade do contrato e da lei n. 221 de setembro de 
1916 em virtude do qual êle foi lavrado, ficando o município de Abre-
Campo obrigado a pagar ao concessionário, apenas, as mensalidades 
atrazadas e os juras da móra não prescritos sôbre elas e a adquirir• 
se lhe convier, por arbitramento ou por entendimento direto, ao con-
cessionário, sua instalação de fôrça e luz, nos têrmos, da contra pro-
posta já enviada à Secretaria do Interior, 

E. R. Mcê. 
Dr. Sertorio do A.morim e S ilva, 

Prefeito Munici pal. 
Ainda fazem parte do processo os seguintes documentos: 
1.0

) Cópia da eta da 27 reünião do Conselho Consultivo Municipal 
em que foi discutido o processo. 

2.0
) Razões do Advogado da Câmara Municipal, dr. José Grossi. 

I' 
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3.0
) Parecer do Advogado Geral do Estado, de 22 de outubro de 

1932. 
4.0

) Parecer do Secretário do Interior e despacho do sr. Presidente 
do Estado. 

5. 0
) Parecer do auxiliar do Advogado Geral do Estado, de 19 de 

setembro de 1932 . 
6.0

) Processo civil perante o dr. Juiz de Direito de Ab. -Cü... po. 
7.0

) Exposição do concessionário de Fôrça e Luz ao Sr. Presiden-
te do Estado . 

8.0
) Certidão do Escrivão de apelações da Relação . 

9.0
) Vários exemplares de jornais locais. 

10) Razões apresentadas por José Ernesto Komel. 
11) Cópia do contrato celebrado entre a Câmara Municipal e José 

Ernesto Komel. 
12) Cópia do aditamento feito ao mesmo contrato. 
13) Parecer do auxiliar do Advogado Geral do Estado, de 17 de 

novembro de 1931 . 
-O processo passa a constituir a peça n. 285, distribuída aos sr . 

Socrates Alvim, \Verna Magalhães e Julio Soares, respectivamente, re -
lator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 

Doação de prédio pleiteada pela Maternidade Terezinhn de Jesus 
de J uiz de F ora 

{PEÇA N. 286) 

Secretaria da Educação € Saúde Pública.- Oncio n. 594.-Expedi 
do pela 10.8 Secção. 

Belo-Horizonte, 2 de dezembro de 1933. -Sr. Presidente.-Reme-
tendo ao Conselho Consultivo do Estado, do qual é V. Excia. digno 
Presidente, o processo junto, solicito a esclarecida opinião do Conselho 
sôbre o objeto dêle constante, afim de encaminhá-lo, em seguida, ao 
Exmo. Sr. Interventor. 

Renovo a V . Excia. meus protestos de estima e alto aprêço. 
Noraldino Lima, Secretário da Educação e Saúde Pública. 
Ao Ex mo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. -

Capital. 
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Requerimento anexo ao ofício supra 
Maternidade T erezinha de Jesus 

.Juiz de Fora, 9 de maio de 1933. limo. e Exmo. Sr. Dr. Noral-
dino Lima. 

M. D. Secretário da Educação e Saúde Pública do Estado de Mí~ 

nas-Gerais . 
Atenciosas audações:-A Maternidade Terezinha de Jesus, desta 

cidade, representada pelos seus diretores abaixo assinados, vem respei· 
tosamente peran te V. Excia. pleitear a transferência para o seu domí-
nio como doação do Estado e em plena propriedade, o prédio da rua 
S. Mateus, 690, próprio Estadual, a essa institu"ição cedido a titulo pre-
cário e pela mesma ocupado desde os primeiros me es do ano àe 
1931. 

E' de grande interêsse material e financeiro para essa institu"ição a 
transferência que vimos solicitar a V. Excia. • a íim de que a mesma 
possa desenvolver os seus serviço de assistência aos pobres fazendo 
com opo1iuaidade as obras que para tal forem exigidas de acôrdo com 
os recursos que houver; por isso mesmo, esperamos de V. Excia. a sua 
costumada boa vontade dando despacho favorável á nossa pretensão 
que presumimos ser justa. 

No prédio em aprêÇ'o a Mate rnidade gastou em obras de adapta· 
ção e mobiliário a proximadamente 40 contos de réis, (todas as suas 
reserva ·) e quanto ao seu estado e serviços prestados desde a sua fun~ 
dação, juntamo a cópia de Relatório pelo qual V. Excia. melhor julga-
rá o desenvolvimento que temos procurado imprimir a essa casa de ca-
ridade hoje de utilidade pública. 

Respeitosamen e P. e E. Deferimento. 
Pelo presidente Dr. Augusto Botelho Junqueira-Alfredo Bastos. 
Alfredo de Souza Araujo-Secretário. 
Augusto Gonçalves da Silva-tesoureiro. 
Dr. Dirceu de Andrade-Diretor técnico. 
Dr. Olavo Lustosa. 

EXPOSIÇÃO 

M aterni da de • Terezinha de Jesus • 

Rua de São Mateu -690-Juiz de Fora Est. de Minas . 

y .. 
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Fundada em dezembro de 1926, e inaugurada em janeiro, dia 1.0 

de 1927. 
Fundadora D. Analia de Campos Carvalho, hoje d. Analia de Cam-

pos Monteiro da Silva e outro . 
Diretoria atual: 

Presidente:-Dr. Augusto Botelho Junqueira. 
Secretário:-Cel. Alfredo de Souza Basto . 
Tesoureiro:-Augusto Gonçalves da Silva . 
Diret. Técnico:-Dr. J. Dirceu de Andrade. 
Chefe do serviço de crianças (Pediatria). Dr Olavo Lusto a. 
Movimento do servíço de obstétricía a cargo Dr. J. Dirceu de An-

drade, desde a fundação: 
Enfermaria Geral: 

Partos normais . . . . . . . . . .. 
Intervenções cirúrgicas de diversa 

Ambulatório: 
Gestantes matriculadas 
Consultas~ Total. . . . . . . 

naturezas .. . 

Fornecim nto de medicamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 
InjeÇ' ões aplicadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . .. .. . 
Pequenas intervenções de amb.0 . . • . ...•.•.•.• . . . 

Exames de urina (pesquisas de alb.) . . . ... .. . . - . . .. .. . - . . .. . 
Serviço de Pediatria a cargo do Dr. Olavo Lustosa: 
Crianças matriculadas durante a gestão do Dr. Navantino Al-

ves, até 1928 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Daí por diante até á presente data sob a dire ão do dr. Olavo 

Lustosa, crian 
Total de consultas 
Injeções aplicadas 

as com ficha individual .. .... . 

Medicamentos distribuídos . - .. . 
Pequenas intervenções de ambulatório . .. . . . ..... . . ... . 

Enfermaria Geral: 

1.319 
!54 

1 . 732 
2 875 
1.512 
4 .722 

58 
1.320 

1 . 025 

5 .541 
12 .519 
10 .325 
4 .594 

194 

Esta enfermaria tem 12 leitos, para gestantes pobres, dos quais no 
momento estão 10 ocupados. 

As doentes são rodeadas do devido conforto e convenientemente 
medicadas, distribuindo-se à sua saída roupinhas para as cr1anças das 
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necessitadas. E' feito também por conta da Maternidade o respectivo 
registro civil dos nascituros. 

Enfe rmarias Clínicas: 
A Maternidade dispõe de 2 quartos de primeira classe e 3 de ter~ 

ceira, tendo os mesmos pequena freqüência no momento, apesar de mó~ 
dicas as suas contribu"ições. 

Aparelhamento Cirúrgico: 
E' deficiente o que possuímos, por falta de recursos; não obstan· 

te dispomos dos mais necessários ao nosso serviço e que vão prestan~ 
do os serviços de nossa especialidade, até que possamos melhorá-lo. 
Essa deficiência é suprida com os ferros de uso particular do Dr. J. 
Dirceu de Andrade. 

Sala de Operações: 
A Maternidade dispõe de uma bem regular e com a respectiva sala 

de antisepcia, com autoclave, janela com tela de arame, etc. aonde se 
pode operar a qualquer hora do dia ou da noite. Temos também a 
competente mesa de operações e luz diurna. 

lnstalaçõE:s Sanitárias: 
O prédio tem 4 Water Closet,s, dos quais 1 com banheira esmal~ 

tada, bidet, lavatório, etc, para primeira classe,-1 dito nas mesmas con~ 
dições para indigentes (enfermaria Geral) e 2 fora do prédio para doen-
tes dos ambulatórios e empregadas. 

Obras de Adaptação no Predio : 
Foram fe itas pela Maternidade com autorização do Govêrno Esta-

dual, no mesm:> ofício de cedência do predio a «titulo precário », e mon-
taram em Rs. 33:343$720, conforme comunicação feita ao Exmo. Sr . 
Dr. Secretário da Educação e Saúde Pública, em data competente. 

Mesa Administrativa atual: 
Dr. Augusto Botelho Junqueíra, Presidente 
Cel. Alfredo de Souza Bastos, Secretario 
Augusto Gonçalves da Silva, Tesoureiro 
Dr. J. Dirceu de Andrade, Diret. Técnico 
Dr. Olavo Lustosa, Chefe do serv. de crianças 
(Pediatria) 
Isolamento: 

A Maternidade, além dos comodos já enumerados e outros neces~ 
sarios:_dispõe também de um isolamento para as puerperas pobres de 
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molestia contagiosa sendo de assinalar que apenas houve 4 obitos de 
adultos, _até hoje. 

Eis os informes que nos cumpre prestar, dos serviços prestados 
por essa instituição, para cujo progresso e engrandecimento, temos 
empregado os nossos melhores esforços e bôa vontade, procurando 
sempre mitigar os sofrimentos das pobres que a ela ocorrem pedindo 
seus serviços. 

Juiz de Fóra, 1 de maio de 1933. 
Analia de Campos M. da Silva, Fundadora 
Augusto Gonçalves, Presidente 
Alfredo de Souza Bastos, Secretário 
Augusto Gonçalves da Silva, Tesoureiro 
Dirceu de Andrade, Diret. Técnico 
Olavo Lastosa, Chefe dos serviços de crianças 
(Pediatria) 

- O processo passa a constituir a peça n. 286, distribuída aos 
srs. Socrates Alvim, Annibal Gontijo e Julio Soares , respectivamente, 
relator, 1°. e 2°. revisores. 

Oficio 
Liquidação de vales ela E. F. Oeste de Jfinas 

(PEÇA N. 287) 

Gabinete do Presidente do Estado de Minas - Belo-Horizonte, 7 
de dezembro de 1933. 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. - De acõrdo com o 
que sugere o Sr. Advogado Geral do Estado em seu parecer de 5 
do corrente, aqui junto, tenho a honra de encaminhar a V. Excia., 
para que se digne submete~Ia novamente ao exame do Conselho Con-
sultivo, a peça n. 196, referente liquidação dos creditas de portadores 
de vales da E. F. Oeste de Minas, pelo pagamento dos quais o Esta-
do se responsabilizou por ocasião da gréve de operarias da mesma 
Estrada, em 1900 

Além do parecer acima citado, acompanha a referida peça um re~ 

querimento, datado de 1°. deste mês, em que o advogado dr. Manuel 
Lagoeiro, representante de Angelo Florentino e outros, pede restituição 
de procurações. 
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Reite ro a V. Ex ia meus protestos de alto apreço e distinta con-
sideração. 

A lvaro Baptista de Oliveira, Secretário do Interior, em comis-
são , enca rregado de despachar o expediente da interventoria Federal 
do Estado de Minas-Gerais . 

Parecer 
Gabinete do Advogado Geral do Estado, Belo-Horizonte, 5 de de-

zemb ro de 1933. 
Exmo. Sr. Interventor Federal: -Devolvo a V. Excia. o processo 

relativo ao acôrdo entre o Estado e os portadores de vales da Oeste 
de Minas. 

Como onsta do processo, já foi realizada a transação entre o 
Estado e aqueles portadores que, em juizo, defenderam seus direitos, 
- tudo em conformidade com o despacho de V. Excia. e com o pa-
recer do Conselho Consultivo. Dessa maneira , estão satisfeitas as re-
clamações daqueles portadores que poderiam facilmente obter a decla-
ração judicial de eus direitos, por terem tido seus nomes incluídos 
na lista oficial organizada pelo Estado e por haverem pleiteado em 
juizo o pagamento contra o qual, assim, não seria alegavel a pres-
crição . 

Estamos, agora, numa nova fase do processo. Outros portadores 
de vales existem, que não figura ram na lista oficial e que não com-
pareceram em juizo. E também estes p retendem ser pagos, sob o fun-
damento de que, desde a greve de 1900 na Oeste de Minas, o Estado 
reteve em seus co ires, descontando-a da garantia de juros devida á 
Companhia, a importancia necessaria para esse pagamento. 

Sôbre essa matéria emiti o parecer de 25 de Abril do corrente 
ano. Submetido o caso ao Conselho Consultivo, deliberou êste o se-
guinte: •a) não autorizar pagamento de quaisquer dividas prescritas; b) 
e, quanto ás dividas não prescritas, converter o julgamento em dili-
gência para que os respétivos titulares façam pedido formal, devida-
mente instruído, de acôrdo com a praxe e o direito, sendo os autos, 
antes de voltarem ao Conselho, submetidos a novo e necessário pare-
cer do Sr. Advogado Geral do Estado. 

Data venia, creio que não foi bem compreendido o meu parecer 
de 25 de abril, e ess~ crença resulta do debate havido no Conselho e 
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reproduzido nas notas taquigráficas constantes dos autos . Para maior 
esclarecimento, aqui transcreve o referido parecer, em sua parte prin-
cipal: 

•Peço venia, entretanto, para solicitar a atenção de V. Ex. para as 
reclamações complementares formuladas pelo dr. Manoel Lagoeiro, pro-
curador de varios interessado . Alega esse ilustre advogado que, para 
custear o resgate dos vales emitidos pela Companhia Oeste de Minas, o 
Estado reteve certas somas das importancia devidas á referida Com-

' panhia a titulo de garantia de juros . E ente11de que, endo es as somas 
dinheiro de terceiro retido para determinado fim, não deve o Estado 
com elas locupletar-se. Nessas condições, pleitêa o pagamento aos por-
tadores de vale em geral, ainda que não tenham demandado com o 
Estado (estando por isso prescrito o seu direito) e que não constem da 
lista oficial organizada, logo depois da greve de 1900, pelo engenheiro 
Eduardo Porto. 

De acordo com o parecer que emiti e que teve a aprovação do egre-
gio Conselho Consultivo, o fundamento do direito reconhecido pelo Su-
premo Tribunal a Ancrelo Raphael Florentino contra o Estado era, o-
bretudo, a circunstancia de e ta r o nome dele na lista oficial. E, como 
dos as istentes na ação de Angelo Raphael muitos estavam em condi-
ções identicas, pois haviam interrompido a prescrição e tinham seus 
nomes na lista , com esses se fez o acôrdo para que fossem pagos das 
quantias principais reconhecidas, uma vez que, proposta por eles ação 
contra o Estado, se. ia de se prever a condenação dê te. Assim, 0 

acôrdo veio prevenir um litigio de probalidades desvantajosa para 0 
Estado. 

Quanto aos demais portadores, porém, a situação ê diferente. Uns 
ha que não demandaram e deixaram prescrever o seu direito. E o.utro:s , 
embora tenham demandado e possam vir demandar de novo, todavia 
não têm iguais possibilidades de êxito, pois, não tendo os seus nomes 
na lista oficial, a eles falta essa importante circunstância que prepor:lde-
rou na solução judicial no caso de Angelo Raphael Florentino. 
· Alega, porém, o Dr. Manoel Lagoeiro que o Estado reteve, das 

somas devidas á então Companhia Oeste de Minas. a título de garantia 
de juros, certas importancias que se destinavam precisamente ao rescrate o 
dos vales da Oeste, e não é justo que o Estado conserve em seu po-
der essas importancias que se destinavam precisamente ao resgate dos 
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vales ela Oeste, e não é justo que o E tado conserve em seu ponder 
essas importancias que não lhe pertencem. Antes, razoavel e justo lhe 
parece que com elas e resgatem os vales ainda existentes e que re-
presentn:-:1 desembolso de seus portadores. 

Embora jurídica nente o Estado possa recusar essa pretensão (quanto 
a uns portadores, alegando prescrição, e quanto a outros, alegando que 
não foi regular a cessão dos vales a eles feita), parece-me que ela me-
rece ser examinada do ponto de vista de equidade. Realmente, não deve 
o Estado reter quantias que vierem aos seus cofres para determinado 
fim, si esse fim é realizavel. Mas tambem é de observar que não pode 
o Estado deliberar o pagamento pleiteado, porque ele poderá exceder a 
quantia retida. 

Pode ser adotado, á vista do exposto, o seguinte alvitre: Fa r-se-á a 
verificação da im po rtância exata que ficou retida das garantias de juros 
devidas á Oeste de Minas. Dela se descontará toda a importância que 
para pagamento dos vales já teve aplicação. E, si houver resto, poderão 
ser chamados tod os os portadores de vales ainda existentes, para serem 
pagos de seus créditos, sem juros, totalmente ou em rateio , até a concor-
rência do resto verificado. Essas verificações poderão ser feitas nas Se-
cretarias das Finanças, e da Agricultura, onde se devem encontrar os 
elementos necessarios. No proprio processo junto, porém, já se encon-
tram subsídios para elucidação do caso, como se vê do dec. n. 10, nos 
Jogares por mim assinalados á margem,- . 

Como se vê, o que aí se pedia ao egregio Conselho Consultivo era 
uma norma ge ral a seguir pela Administração. Inverteu-se o processo 
proposto no parecer. Entendera eu que, primeiro, dever-se-ia apurar o 
saldo, existente nos cofres do Estado, da quantia retida para pagamento 
aos portadores de vales da Oeste de Mi!1as. Si verificada a existencia 
do saldo, qual devE-ria ser a conduta da administração? Apoderar-se 
dele, ou aplicá-lo ao fim para o qual fora retido? 

E' evidente que uma deliberação sobre tal assunto póde indepen-
der de requerimento da parte. A' propri a Administração póde interessar 
a iniciativa de regularizar de vez o caso, que, como observou o pro-
prio Conselho, ha longos anos se vem arrastando do Executivo para o 
Judiciario. Note-se que o parecer não propunha desde logo fosse feito 
qualquer pagamento, a este ou aquele credor, representado por este ou 
aquele procurador. Sugeria ele se adotasse um criterio para o caso . . De-
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pois disso: ~ evidente que os pagamentos se realizariam segundo as re-
gras do d1re1to e as exigencias da praxe administrativa, isto é: seriam 
pagos os credores que exibissem os documentos regulares e, si compa-
rec~sse qualquer procurador, dele se reclamaria a necessaria documen-
taç~o do mandato. Pagar sem essas formalidades seria, no mínimo, uma 
leviandade, em que ninguem pensou. E elas são invariavelmente um 
pre~uposto de qualquer pagamento, sempre reclamadas e atendidas nos 
guwhets da tesouraria. 

Feitas A essas observações, parece-me que, para · definitivamente se 
resolver sobre o caso em exame, dever-se-á proceder pela seguinte 
forma: 

1) manda~ verificar, _pelas Secretarias das Finanças e da Agricultu-
ra, o saldo eXIstente da Importância retida para pagamentos aos porta-
dores de vales da Oeste de Minas,-saldo êsse que se obterá pela di-
ferença entre a soma retida da garantia de 1·uros e a de todos _ 

t 
. . a1· os paga 

men os Ja re tzados; 
2)-re.meter o processo ao Conselho Consultivo, para que se ado-

te a_ respeJto do assunto um critério geral a ser seguido pela Adm. · _ 
traçao; IDJS 

,. 3)-~ erificada a exü;:tência de saldo e se for deliberado 0 pagamen-
to, poderao os credores, na forma da deliberação adotada, ser :::onvo-
cados dentro de certo prazo para se apresentarem com seus documen-
tos. Formar-se-á o processo de liquidação, com 0 cálculo do rateio do 
sald_o entre o~ credo:es, caso não possam ser êstes pagos integralmente, 
ouvmdo-se arnda, sobre o final pagamento, 0 Conselho Consulti 

A "t vo. prove1 o a oportunidade para renovar a V E · · · 
t t d 

· xc1a. os meus pro-
es os e estima e distinto aprêço. 

Mi lton Campos, Advogado Geral do Estado. 
- 0 proce~so passa a. constituir a peça n. 287, distribuÍda aos srs. 

Werna ~agalhaes, Israel Pmheiro e Socrates Alvim, respectivamente re-
lator, 1. e 2.0 revisores. ' 

Oficio 
Venda de te'rras devolutas 

PEÇA N. 288 
-Secretaria da Agricultura do Estado de Minas-Gerais, Belo-Hori-

zonte, 7 de dezembro de 1933 No 1411 E o s p · . · · · xm. r. res1dente do Con-
selho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

3 
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Os processos da relação inclusa se relerem a terras que o Estado 
mediu, com- o intuito de vende-las em hasta pública. 

Vedando, entretanto, a letra a do art. 10 do decreto n.o 20.348, de 
29/8/31, a venda de lotes cujas áreas ultrapassem a 100 hectares, sem 
prévia autorização do Conselho Consultivo do Estado, venho solicitar 
dêsse Conselho aquela autorização, antes de levá-los a hasta pública. 

Os lotes ocupados por Rufino José Damaceno e Manoel Teixeira 
de Souza, no município de J equitinhonha, estão situados em zona pas-
toril e, por isso, as suas áreas não excedem à máxima para criação de 
que trata o art. 61 do dec. n.0 8.201, de 1928. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Excia. meus pro-
testos de elevada estima e distinta consideração. 

Carlos Luz, Secretário da Agricultura . 

SECP"ETARIA DA AGRICULTURA 
DIRETORIA GERliL 

Inspetoria de Concessões e Fiscalização de Contratos 
Relação dos terrenos devolutas a que se refere o oficio n. 1.411, expedido ao 

Conselho Consultivo do Estado em 7 de dezembro de 1933 

Nomes 
Distrito Município A' r e a dos Lugar 

Ocupantes ' 
----- - - ----- ---

Rufino José Da-

maceno .. . .... .. Lagôa-Nova S. / Joào da 

Vigia Jequitinhonha , 5 .166.000,00m2 

Orna! do Homero .. CorrefO Limoeiro Indiana T. Otoni 4.520.000,00m2 

Manuel Teixeira de 

Souza ...... . .. . Rio Jequitinhonha Sal to-Gran -

de Jequitinhonha 
I 

6.814.000,00m2 

Inspetoria de Concess~e~ e Fts~ahzaçào d.e Contra tos, 4 de D~zembro de 1933. 
-Benjamin Ferrei ra, 2.0 ohcwl.-Vtsto, Washmgton W. do Nasctmento, Chefe de 
Secçao.-Visto, Alfredo Lobo, Inspetor. 

-0 processo passa a constituir a peça n. 28_8, díStribui<:fa aos srs, 
Werna Magalhães, Israel Pinheiro e Socrates AlVlm, respectivamente 
relator, 1.0 e 2,0 revisores. 

ES'Í'ADÕ DÉ MINAS - GIDWS 

Oficio 
Serviço telefônico da cidade do Prata 

(PEÇA N. 272) 

i33t 

Prefeitura Municipal do Prata.-Estado de Minas-Gerais.-N. 563.-
Em·6 de Dezembro de 1933.-Exmos. Srs. Presidente e Membros do 
Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais. 

Belo-Horizonte.-Confirmando o meu telegrama de 2 do corrente, te-
nho o prazer de passar ás mãos de V.V. Excias. a contestação que esta 
Prefeitura faz ao relatório apresentado pelo sr. Wasghington de Carva-
lho proprietário da Empresa Telefônica desta cidade. 

Reitero a V.V. Excias. os protestos de elevada estima e distinta 
consideração. 

Saude e Fraternidade.-0 Prefeito, Edmundo de Novaes. 

Contestação 
Prefeitura Municipal do Prata.-Estado de Minas-Gerais. 
Exmos. srs. Presidente e Membros do Conselho Consultivo do Es-

tado.-Tendo ciência por ve-Ios estampados no cMinas-Gerais •, edição 
de 29 de novembro ultimo, do relatório e parecer do ilustre Conselhei-
ro Dr. Loreto de Abreu, sôbre a peça 272, baseados nas alegações da 
Empresa Telefônica deste município, no recurso contra o decreto n. 
59, de 16 de outubro de 1933, desta Prefeitura, e da discussão a res-
peito suscitada no seio desse insigne conclave, vem o abaixo assina. 
do, data venia de V. V. Excias e na qualidade de Prefeito deste municí-
pio, contestar, como contesta, item por item, as referidas alegações, 
que não foram nem podiam ser aprovadas. 

Nesse escopo, vem expor-lhes o que se segue: 
1.0 

Alega o recorrente, de inicio, a surpreza com que recebeu o de-
creto declarando caduco o privilegio concedido á empreza de que é 
proprietário, para a exploração do serviço telefônico neste município, 
baixado por esta Prefeitura em data de 16 de outubro p. p. 

Antes de mais, não houve, como não podia haver, surpreza al-
guma para o recorrente. 

E isto porque, quando o Conselho Consultivo do Estado. em data 
de 10 de junho de 1933, autorizou o Prefeito deste município, median-

BIBLIOTECA 
ARQUIVO PU~LICO Ml ... f!IRO 
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te determinação do Exrno sr. Dr. Chefe do Govêrno Provisório. a pro-
mover a caducidade do contrato de que gozava, ato de que teve o re-
corrente ciência pelo •Minas-Gerais ». requereu ele, imediatamente, cer-
tidões varias á Prefeitura, constituiu advogado nesta capital ao sr. dr. 
Salomão de Vasconcellos, que juntou documentos á peça ora discuti-
da, etc. 

Em agôsto p. p., quando de sua estadia em B. Horizonte, teve o 
abaixo a sinado oportunidade de dizer ao mencionado procurador do 
recorrente que em absoluto não desejava ao mesmo prejuízo algum, 
mas que faltava ao dito recorrente idoneidade financeira para cu_mprir 
0 contrato que tinha para com esta Prefeitura. O Sr. dr. Salomao de 
Vasconcellos, para cuja honestidade apela o suplicante, lhe declarou 
que iria aconselhar o seu constituinte, por carta, a transferir ~ seu 
contrato a uma pessoa capaz de cumpri-lo, o que de fato fez. Tats fa-
tos eram mais que suficientes para por de sobreaviso o recorrente 
contra a decretação da referida caducidade, para que esta Prefeitura já 
havia recebido a devida autorização. 

Desde julho dêc;te ano, com eteito, estava realmente a Prefeitura 
dêste município com essa autorização. Não obstante, só depois de es-
gotados todos o recursos para dar ao assunto uma solução . amig~
vel, só a 16 de outubro último foi baixado decreto referente a aludt-
da caducidade. Esperou em vão esta Prefeitura, durante êste tempo 
todo, que o recorrente chegasse a um ácôrdo com alguns dos diversos 
pretendentes, que se apresentaram para sucede-lo no contrato questão. 
Urgia, contudo, no interêsse público, dar a solução devida ao caso. 
Deu-a o decreto n. 59, de que ele recorreu. 

Surpreendida, em verdade, foi esta Perfeitura com a juntada de 
documentos e apresentação de alegações imediatamente em instancia 
julgadora, em flagrante desrespeito ao preceituado no art. 18, § 2°. do 
decreto estadual n. 9.847, com cerceamento, na verdade, da sua defe-
sa, 0 que não se deu com o recorrente. Não é o recurso, por êle in-
terposto, um meio legal para se defender? 

Alega ainda o recorrente, para inquinar de nulo _o decreto de que 
recorreu, de que há interessados menores na emprêsa, com menoscabo 
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de cujos direitos foi a questão resolvida. Esta alegação tambêm não 
procede. 

Não só a Prefeitura dêste município nunca teve ciência dessa trans-
missão causa-mortis como tambêm, sempre que o recorrente se diri-
giu à esta Prefeitura, o fez em seu nome próprio e exclusivo (reqs. ns, 
1, 2, 3 e 4). Demais a mais, há a considerar-se, no caso, que o re-
feridos menores podem ser interessados ou condominos dos apare-
lhos e pertences da emprêsa mas não são, como o recorrente, conces-
sionários do privilégio cuja caducidade se decretou. 

Alega nesse itens o recorrente que não violou por três vezes o 
contrato que tinha com esta Prefeitura . Na verdade se poderia dizer 
que êle o violou uma vez sómente, desde que o assinou até ser 
êle declarado caduco; eis que até hoje, apesar de decorridos mais de 
15 anos, não cumpriu êle, como devia, as suas obrigações contratuais, 
como exuberantemente se provou quando esta Prefeitura pediu a êsse 
ilustre Conselho permissã•> para a caducidade recorrida, como confessa 
o próprio recorrente e como adiante ainda se verá. 

A alegação de que a cláusula 12a. do contrato se refere a 3 
faltas multadas é de todo improcedente . Tal cláusula se refere à hi-
pótese da caducidade depois de 3 faltas, pura e simplesmente . 

E' verdade que esta Prefeitura não impôs ao recorren e senão uma 
multa, para não afligir ao aflito. Em vista da dificuldade financeiras 
do recorrente e da não indispensabilidade da multa para resalva dos 
direitos da Prefeitura, decorrente do contrato (pois a ausencia de re-
pressão nãó exime o culpado), não se impgz ao recorrente senão a 
multa de que como disse em seu recurso não recorreu em vista da 
intervenção de amigos e de ter conseguido, na ocasião, maior prazo 
ainda para a construção de ligações •, confessando ele aqui, destarte, 
mais uma vez, que a Prefeitura deste município, condessendente, ainda 
lhe dava, em 1932, prazo para cumprir obrigações contratuais que se 
deviam satisfazer em 1818 !. .. 

so. 
Alega ainda o recorrente. nesse item, não ter violado a cláusula 

quinta do contrato, quando em seguida confessa que csempre propor-
cionou ligações com Uberaba e Uberlândia por meio de linhas particu-
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lares, com satisfação dos interessados» ! Diz, pois, que não e que sim, 
improcedendo, por êsse efeito, a sua alegação. 

Demais a mais, a cláusula sétima do mesmo contrato, que é um 
complemento da referida cláusula quinta, diz: «Os centros de ligação 
em Uberaba e Uberabinha ficam obrigados a transmiti r os despachos 
telegráficos, de que trata a cláusula antecedente, cobrando únicamente 
a taxa telegráfica, assim como gratuitamente farão a transmissão, para 
esta cidade, do conteúdo dos telegramas oficiais, dirigidos às autori-
dades do município», 

Como pois, poude o recorrente, sem infringir os têrmos claros aas 
disposições contratuais, servir-se das linhas particulares para a sua sa-
tisfação? 

6o. 

Não é verdade, com disse o recorrente, no item sexto que a liga-
ção telefônica dessa cidade a Uberabinha esteja concluída. 

Sugiro, para verificar essa inverdade alegada, que o ilustre Con-
selho socilite do Exmo. sr. Interventor Federal a vinda do engenheiro 
do Estado residente em Uberaba a essa cidade, para constatar a não 
existência da anunciada lígação. 

Chega a ser audacioso afirmar, com efeito, que a dita ligação está 
concluída, quando quem o afirma confessa, em documento escrito 
(requerimento n°. 4} que •foi obrigado a arrancar o arame e tira r os 
isoladores de jardim {linha de Urberlândia) para o centro de Verissimo • 
{linha de Uberaba}. 

Mais uma confissão, em março de 1933, de que recorrente não cum-
prira o que devia ter feito em 1918! ... Mirabile dictu I 

7o. 

As chuvas e a revolução de São Paulo 'já se foram hà muito ... 
as linhas continuam no mesmo estado. 

8". -
Admíravel é a alegação de que a Prefeitura dêste município é que 

seja a violadora do contrato que manteve com o recorrente. 
A linha telefônica construída desta cidade ao pôrto do Cemitério 

é de concessão estadual e pertence ao proprietário da estrada, que a 
construiu e cedeu ao recorrente postes na distância de 25 quilômetros, 
para que neles o recorrente colocasse o princípio de sua linha para 
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Uberaba que ainda não está colocada . Nem com êsse auxliio pondera-
vel poude esta linha ser concluída . 

A linha de propriedade do s r. Cyrilo Alves dos Santos já existia 
antes da concessão do privilégio à Empresa Telefônica dêsse município 
e dela se serviu o recorrente, durante algum tempo, para nos por em 
comunicação telefónica com Uberlandia, iludindo assim;ao então Agente 
Executivo Municipal. 

Depois, entrando em desinteliaências com o sr. Cyrilo Alves dos 
Santos, viu-se o recorrente privado dessa linha particular com que, 
com satisfação d os i n teressados, podia cumprir, a seu modo, uma 
das obrigações de seu contrato. 

No item quinto, o recorrente confessa que se serviu dessa e de 
outras linhas particulares. No oitavo, vem acusá -las de perturbadoras 
de !leus direitos, a elas que favoreceram ao recorrente, extrct contra-
tu, o cumprimento de uma de suas obrigações. 

go, 

O alegado no item nono está prejudicado pelo parecer do Con-
selho, em 29 de novembro de 1933. 

lQO. 

No decimo item, levou o recorrênte á apreciação dêsse Conselho 
considerações de ordem política que nem são _verdadeiras nem: em ab-
soluto interêssam ao abaixo ass inado. 

Deixa êle, portanto, de demorar-se em responde-las. 
Refutadas as alegações do recorrente, apresentadas a êsse Con-

·selho por seu procurador, vem agora o abaixo assinado, em defesa do 
já citado decreto n. 59, desta Prefeitura, aduzir as razões abaixo. 

A autorização do Govêrno Provisório se fez necessá ria, depois que 
o Conselho Consultivo do Es tado se manifestou favoravel à caducida-
de do privilégio, • para rescindir ou declarar» a dita caducidade por ato 
administrativo do Prefeito, sem interpelação judicial (dec. n . 20.348, do 
Govêrno Provisório, de 29 de Agôsto de 1931, artigo ll, letra c) e não 
para promovê-Ia em juizo, para o que, aliás, tem o Prefeito plena com-
petência, independentemente daquela autorização pelo disposto claro e 
preciso no art 12, n. Xlli do decreto estadual n. 9.847, de 2 de feve· 
reiro de 1931. 
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Assim, não houve da parte de~ta Prefeitura desrespeito ou desvir-
tuamento do decreto do Exmo. Sr. Dr. Chefe do Govêrno Provisório. 

Como consideração final, julga ainda o abaixo assinado que o juiz 
dos atos desta Prefeitura é o Exmo. Sr. Dr. Interventor Federal (citado 
decreto estadual n . 9.847, artigo 18, e acatará qualquer decisão quer seja 
do sr. Interventor, quer seja do Govêrno Provisório; deseja apenas que 
seja dada uma solução ao caso em aprêço. Solicita mais, caso o nobre 
Conselho resolva manter o contrato, sejam indicadas as providências 
que esta Prefeitura deva tomar para que o povo dêste município não 
fique pri~ado do serviço telefônico inter-municipal a que tem incontes-
tavel direito. 

São êstes os esclarecimentos que deseja apor ao relatório da Em-
prêsa Telefônica «Cidade do Prata». 

Prata, 3 de dezembro de 1933. 
Edmundo de Novaes,-Prefeito Municípal. 
-Junte-se à peça n. 0 272. 

Ofício 
Credito para o prosseguimento das obras da P en itenciáritl Agrico~ 

la d e N eves 

PEÇA N.0 276 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais. Belo-Horizon-
te, 9 de dezembro de 1933. N. 235. Senhor Presidente do Conselho 
Consultivo do Estado. Em aditamento ao ofício que enviei a V. Excia . 
expondo a necessidade de que fosse feita uma operação de crédito para 
permitir o prossf~guimento das obras da Penitenciária Agrcíola de Ne-
ves, em Pedro-Leopoldo, tenho a honra de comunicar a V. Excia. que 
a Caixa Econômica Federal sàmente recebe as apólices, em caução, na 
base de 70°/ 0 do valor de sua cotação. Nessas condições, caso êsse 
Egrégio Conselho dê parecer favoravel a emissão a fazer-se para aque-
le fim, a mesn ..... deverá ser de 6.500 contos e não apenas de 6.000 
contos. 

Reitero a V. Excia. os protestos de minha elevada estima e con· 
siderdção. 

José Bm·na1·dino .Alves Jnnior, Secretário das Finanças. 
- Junte-se à peça n.0 276. 

•' 

~. · .. ~-
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Ofícios dirigidos cw dr. I; rael 'Pinheiro agradecendo a comunica-
ção po1· ele f eita de haver assumido a presedencia do Conselho 

Do Palácio do Govêrno: 
-Em nome do sr. Interventor Federal, interino, tenho a honra de 

acusar o recebimento do ofício n .~ 362, de 4 do corrente, em que V. 
Excia. lhe comunica haver sido eleito Presidente do Conselho Consul-
tivo do Estado, na vaga aberta pela renúncia do Dr. Cincinato Gomes 
de Noronha Guarany. 

Agradecendo a gentileza da comunicação e felicitando-o pela honro-
sa investidura, apresento-lhe meus antenciosos cumprimentos. 

Lafaiete Brandão, Sec. da Presidência. 
Da Secretaria do Interior: 

-Dando recebido vosso ofício n. 0 372, de ontem, agradeço-vos 
com felicitações cordiais, a gentileza da comunicação de terdes sido 
eleito Presidente do Conselho Consultivo do Estado . 

Atenciosas saudações, o Secretário do Interior, Jo é Bernct1'di no 
Alves Junior. Da Secretaria das Finanças: 

Agradeço a gentileza que teve em comunicar-me a ua posse no 
cargo de Presidente do Conselho Consultivo do Estado, aproveitando o 
ensejo para lhe desejar felicidades no desempenho das funções do novo 
cargo. 

Cordiais cum(lrimentos, José Bernardino Alves Junior. 
-Acabo de receber vosso prezado ofício n.0 362 de hoje, em que 

me com unicais haver sido eleito presidente do Conselho Consultivo do 
Estado, na vaga que se verificou pela renúncia do Dr. Noronha Gua-
rany. 

Agradecendo-vos a gentileza da comunicação, apresento-vos os 
meus sinceros parabens pela escolha do vosso nome para tão honroso 
cargo. 

Sirvo-me do momento para hipotecar-vos os protestos de minha 
alta estima e distinta consideração. 

Candido Naves, Diretor Geral do Tesour-o. 
Da Secretaria da Educação e Saúde Pública, Belo-Horizonte, 6 de 

dezembro de 1933: 
Prezado amigo Dr. Israel Pinheiro, Saudações cordiais. 
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Agradeço-lhe cordialmente a gentileza da comunicação feita por oficio 
de 4 dêste, de haver sido o amigo eleito Presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado. 

Felicito-o sinceramente pela alta investidura para que foi mereci-
damente escolhido pelos seus colegas do Conselho e desejo-lhe todas 
ao felicidades no exercício de suas funções. 

Com aprêço e consideração, am. o at. o adm. 0 r. .YortJ, ldino Lima. 
Da Secretaria da Agricultura do Estado de Minas-Gerais : 
Exm.0 Sr. Dr. Israel Pinheiro da Silva, D. D. Presidente do Conse-

lho Consultivo do Estado. 
Acuso o recebimento do vosso atencioso ofício de 4 do corrente 

mês, em qu~ me comunicais vossa eleição para o cargo de Presidente 
do Egrégio Conselho Consultivo do Estado. 

Agradeço-vos a gentileza da comunicação e apresento-vos sinceras 
felicitações, desejando-vos felicidades no exercício do alto cargo para o 
qual fôstes acertada e merecidamente eleito. 

Reitero-vos os meus protestos de elevada estima e muita consi-
deração. 

Carlos L~tz, Secretário da Agricultura. 

Do Tribunal da Relação 

Agradeço a V. Excia. a comunicação, feita em oficio de 2 do cor-
rente, de haver sido eleito presiden~e do Conselho Consultivo do Es-
tado, na vaga abe. ta pela renúncia do dr. Cincinato Gomes de Noro-
nha Guarany. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. os meus protestos 
de elevada estima e distinta consideração. 

Rodrigues Campos, presidente. 

Da Procuradoria Geral do Estado 

Agradecendo a V. Excia. a comunicaç!:)o de haver tomado posse 
do cargo de Presidente do Conselho Consultivo do Estado, apraz-me for-
mular votos de felicidades no desempenho das atribuições nesse eleva-
do posto. 

Yalho-me do ensejo para apresentar a V. Excia. os protestos de es-
tima e alta consideração. 

O Procurador Geral, A. Villas Bôas. 
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Da Imprensa Oficial 
Acuso recebido o seu oficio n. 362, de 4 do corrente, comunicao· 

do-me que, em data de 2 do fluente, foi eleito Presidente do Conselho 
Consultivo do Estado, na vaga aberta pela renúncia do sr. dr. Cinci-
nato Gomes de Noronha Guarany. 

Agradeaendo-lhe a atenção do comunicado, formulo os melhores 
votos pela sua felicidade no desempenho das elevadas funções cum que 
acaba de ser distinguido pela confiança do Conselho Consultivo do Es 
ta do. 

Saudaçõés cordiais. 
José Moura Filho, pelo Diretor da lmprensa Oficial. 

Da Diretoria de Saúde Publica 
Acusando o recebimento da comunicação sôbre a vossa eleição 

para o lugar de presidente do Conselho Consultivo do Estado, apresen-
to-vos com prazer minhas felicitações. 

Neste ensejo, renovo protestos de estima e consideração. 
Ernani Agri~ola, Diretor de Saúde Pública. 

Da Ass. Com. de Minas 
Temos o grato prazer de acusar o recebimento de seu atencioso 

ofício sob n. 362, àe 4 do corrente, em que V. Excia. teve a mimia gen-
tileza de comunicar a sua acertada eleição para o alto cargo de Presi-
dente do Conselho Consultivo do Estado de Minas· Gerais, na vaga 
aberta com a renúncia do Sr. Noronha Guarany. 

Augurando a V. Excia. uma feliz gestão, o que é justo esperar, ten-
do-se em vista o seu grande amor à causa do ~ Estado e a sua indis-
cutível competência, valemo-nos do ensejo para apresentar-lhe nossos 
protestos de alta estima e grande consideração. 

Pela ~ssociação Comercial de Minas-Theodulo Leão, Presidente. 

Oficio 

Prefeitura Municipal de Contagem. Ao 1 de dezembro de 1933. 
Exmo. Sr. Dr. Presidente do Conselho Consultivo. Venho agrade-

cer a V. Excia. a gentileza da remessa à esta Prefeitura de exemplares 
dos •ANAlS• do egrég\o Conselho, relativos aos mêse~ de abril, maio 
e junho do corrente ano. 
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Cordiais saudações. 
José da Rocha, Prefeito. 
Inteirado. 

Telegrama 
Dr. Israel Pinheiro, Presidente do Conselho Consultivo. Belo-Hori-

zonte. Agradeço comunicação haverdes sido eleito 0 resi:iente Conse-
lho Consultivo dêsse Estado, em cujo honroso posto lhe prestarei s os 
melhores serviços. Saudações cordiais. 

Antunes Maciel, Ministro da Justiça. 
Inteirado. 

Comunicação 
O Sr. Soerates .A.Ivim comunica que o sr. conselheiro Loreto 

de Abreu deixa de comparecer à presente sessão, po r estar ligeiramen-
te adoentado. 

- Inteirado. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres 
finais 

O sr. Werna Magalhães apresenta o seguinte 

Parecer n. 260 
Equiparação d e ven cimentos de f uncionarias da Escola Normal 

de Juiz de F 6ra 
(PEÇA N. 279) 

O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo exami-
nado a peça n. 279, em que funcionários subalternos da Escola Normal 
de Juiz de Fóra, pedem equiparação de vencimentos aos funcionários 
de igual categoria da Escola Normal de Belo-Horizonte, reconhecendo 
não dispôr de elementos para julgar do mérito da questão, resolve deixar 
ao critério do Govêrno do Estado a solução. 

Sala das Sessões, 9 de Dezembro de 1933. 
Werna Magalhães, relator. 
O parecer é aprovado, e, em seguida, assinado por todos os srs. 

conselheiros presentes, sendo também voto vencedor o do sr. Loreto de 
Abreu. 
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Devolva-se a peça, acompanhada do relatório e parecer, ao sr. Se-
cretário da Educação. 

Segunda parte da ordem do dia 
Pagamento de adicionais a R icardo de Souza Cruz 

(PEÇA N. 281 ) 
Não se achando presente o sr. conselheiro Loreto de Abreu, rela-

tor da peça n. 281, sôbre pagamento de adicionais a Ricardo de Souza 
Cruz, fica a discussão da mesma adiada para a sessão seguinte. 

Pagamento de ad icionais a Francisco Felicíssimo 
(PEÇA N. 283) 

E' posta em discussão a peça n. 283, sendo dada a palavra ao rela-
tor, sr. Socrates Alvim, que procede à leitura do seguinte: 

Relatório 
O sr. Secretário das Finanças encaminha ao Conselho, pelo ofício n. 

330, de 28 de novembro findo, o processo relativo ao pedido de adicionais 
de 10 ° f 0 , da lei n. 425, de 1906, feito pelo sr. Francisco Felicíssimo, fun-
cionário da Imprensa Oficial do Estado, que se julga com direito aos di-
tos adicionais, visto contar mais de trinta anos de serviços públicos 
prestados ao Estado. 

S. excia. , o Sr. Secretário das Finanças, declara que o Tesouro está 
aparelhado para o dito pagamento e pede o pronunciamento do Conse-
lho sôbre a abertura do crédito especial a êsse fim necessário. 

Consta do processo certidão de tempo de serviço, pela qual se v~

rifica que o peticionário conta, realmente, mais de 30 anos de serviços 
públicos. 

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

Belo-Horizonte, 4 de dezembro de 1933.-Socrates Alvim , relator. 

Parecer 
O Sr. Soerates .A.Ivim:-0 meu parecer é o seguinte: 
Como se vê da leitura do processo, ele se acha devidamente docu-

mentado, do mesmo constando a certidão de tempo de serviço relativa 
ao peticionário, sr. Francisco Felicíssimo, que conta mais de 30 anos de 
servi~os públicos prestados ao Estado. 
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Consta também a declaração da Secretaria das Finanças de que o 
Tesouro está habilitado a fazer face ao dito pagamento. 

Nestas condições, meu parecer é para que o Conselho aquiesça ao 
pedido relativo á peça n. 283, dentro das possibilidades do Tesouro. 
(Muito bem! Muito bem!). 

Discussão 
O Sr. Israel Pinheiro:-Está em discussão o parecer. 

!ator da peça n. 283. 
O Sr. Oliveira Andrade:-Peço a palavra. 
O SR. ISRAEL PINHElRO:-Tem a palavra o nobre conselheiro . 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Sr. Presidente, o parecer do relator 

da peça em debate, opinando pela abertura do credito, em vista da Se-
cretaria das Finanças ter informado que o Tesouro está habilitado a fa-
zer tal pagamento, parece-me não estar no caso de ser aprovado. 

Diz o art. 13 do Codigo dos Interventores, no seu n. 1.0 : . 

As despesas autorizadas nas leis orçamentárias ou resultantes de 
créditos extraordinários, suplementares ou especiais, não deverão 
exceder a receita ordinaria, orçada para o exercício. Os créditos 
extraordinários, suplementares ou especiais não deverão exceder 
ao saldo da receita arrecadada sobre a receita orçada ». 

Em vista de semelhante disposição, o Conselho só póde aprovar 
créditos extraordinários, especiais ou suplementares, dcr.tro do saldo 
da receita arrecadada sobre a receita orçada. 

De maneira que, diante das disposições do artigo que acabei de ler, 
o Conselho não está suficientemente habilitado para opinar pela abertura 
do crédito de que se trata, por ignorar se . existe ou não saldo neste 
exercício, pelo qual possa ser paga a despesa solicitada. 

· Nestas condições, poderemos converter o julgamento em diligen-
cia e pedirmos esclarecimentos ao Tesouro sobre se existe ou não saldo 
orçamentário proveniente da arrecadação no atual exercício, ou então 
opinar pela não abertura de semelhante crédito, visto estarmos no fim 
do ano e termos ainda de tratar do orçamento para o proximo ano, 
dentro do qual poderá vir o crédito ora solicitado. 

Com a aceitação da idéa de não se abrir agora o crédito, o caso 
seria resolvido com mais presteza, o que me faz preferir este alvitre. 

Muito bem! lJ1uito bem I) 
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O Sr. Is rael Pi.Jiheiro:-Devo informar ao nobre colega que o 
Conselho já tem seu ponto de vista firmado com relação á matéria de 
que se trata, uma vez que no decurso de suas sessões tem tido oportu-
nidade de se pronunciar sobre numerosos casos propugnando medida 
identica á consubstanciada na peça em debate. 

E' justa a objeção do nobre conselheiro e deveremos incluir no or-
çamento do ano vindouro uma verba que nos proporcione os recursos 
necessários para atender ao pagamento dos adicionais que serão natu-
ralmente reclamados pelos funcionários que completem mais de 30 anos 
de serviços e que, por lei, têm aos mesmos direito. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-A providência seria essa. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A providência deverá ser esta para o 

futuro exercício. Entretanto, precisamos não esquecer que o direito 
desses funcionários, direito que lhes é assegurado por lei, não poderá, 
evidentemente, ficar á mercê de saldos aleatório&. que por ventura se 
venham a verificar no orçamento. 

Ora, se o Conselho, no ano anterio r, não tomou a providência a 
que me refiro , penso que deveremos aprovar o parecer do relator, no 
sentido de serem pagos ao peticionário os adicionais que reclama, isso 
de acôrdo com os precedentes reiterados da Casa, tanto mais quanto o 
sr. Secretário das Finanças declara no processo que o Tesouro se acha 
aparelhado para o respectivo pagamento e solicita o parecer do Conse-
lho sobre a abertura do crédito especial para esse fim . 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Acho que o Conselho não póde 
votar sinão de acôrdo com o Codigo dos Interventores. 

O SR. ISRAEL PINHElRO:-V. exc. focaliza a questão apenas pelo 
seu aspecto jurídico. Mas ao Conselho também é lícito, em suas delibera-
ções, examinar as questões, tendo em vista os motivos de equidade, e 
com relação ao assunto de que se trata, a norma invariavel aqui segui-
da tem sido sempre a de se aquiescer ao pedido de abertura .. de crédito 
para pagamento de adicionais. Não seria justo colocarmos êsse fundo~ 

nário em situação inteiramente dessemelhante da de todos aqueles que 
aqui tem vindo solicitar favor idêntico. 

Para o exercício vindouro, então, poderemos votar uma verba que 
necessàriamente terá de oferecer uma tal ou qual amplitude para dentro 
dela se enquadrarem os pedidos dessa natureza. Quanto ao caso atual, 
porém, penso que deveremos resolvê-lo do mesmo modo que o têm 
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sido os outros similares, praticando, assim, um ato de equidade e de 
justiça, sem de nenhum modo prejudicar interêsses diretos do Estado, 
que não se acham em jôgo nesta questão. 

Voto, por isso, com o sr. relato r, (Muito bem! Mtâto bern! ). 
O sr . Socrates A.lvbn:-Peço a palavra. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Vou ler, sr. Presidente, a parte da in-

formação da Secretaria das Finanças sôbre o crédito em debate. 
E' a seguinte (lê): 

•Solicito a v. exc. a fineza de obter o pronunciamento dêsse 
Egrégio Conselho sôbre a abertura do crédito especial de que ha 
mister para esse fim e comunico-lhe que sendo pequena a impor-
tância do mesmo, o Tesouro está em condições dP fazer face à des-
pesa». 

Acho que diante do que acabei de ler e de acôrdo com as decla-
rações que me parecem ju tas do nosso presidente que, ao menos por 
um princípio de equidade e de coerência, devemos resolver favoravel-
mente o presente pedido, bem como todos aqueles da mesma natureza 
que aqui ainda possam aparecer até 6 fim do ano. 

Estamos nos últimos dias de exercício, pelo que devemos ser tole-
rantes e equanimes. Para o ano que vem, sim, acho que se poderà es-
tabelecer o critério proposto pelo nobre conselheiro Oliveira Andrade. 

Entendo que não devemos interromper a praxe por nós e pelos nos-
sos ilustres antec~ssores seguida, até agora, em relação a um ou dois 
peilidos de crédito especial, que nos venham ás mãos nestes últimos 
dias do ano. Desde que o govêrno declara que está o Tesouro em con-
dições de fazer face a tais despesas, depreende-se que assim acontece 
por haver o necessário saldo de verba. 

Demais suponho que seria dificil obter-se do govêrno informações 
exatas sôbre a existência ou não de saldos de verbas orçamentárias. 

Seria um trabalho irrealizavel pela Secretária das Finanças, que não 
estará em condições de prestar êsses esclarecimentos dentro de alguns 
meses, quanto mais dentro de alguns dias. 

Com êsse ponto de vista, acho que deve o Conselho aquiescer ao 
pedido de autoriza ão para a abertura do crédito especial em aprêço 

'• 
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Assim sendo, mantenho o meu voto, embora reconheça que o ponto 
de vista do nosso prezado e ilustre companheiro sr. conselheiro Oliveira 
Andrade .seja prudente e jurídico. 

Assim sendo, mantenho meu parecer. 
(Mttito bem! Muito bem!) 
O Sr. Presldente:-Qual o voto do sr. 1.0 revisor? 
O SR. WERNA MAGALHÃES:-De acôrdo com o relator. 
O SR. PRESIDENTE:-E o sr. 2.0 revisor? 
O SR . JUUO SOARES:-Acompanho o relator. 
O SR. PRESIDENTE:-Nesse caso, declaro aprovado o parecer, 

contra o voto do sr. conselheiro Oliveira Andrade e adotada a se-
guinte: 

Conclusão 
O Conselho Cor.sultivo é de parecer pue seja aberto o crédito espe-

cial de 1:318 300, para pagamento de adicionais da lei n. 425, de 1906 
ao sr. Francisco Felicíssimo, funcionário da Imprensa Oficial, de acôrd~ 
com as possibilidades do Tesouro. 

Volta o processo ao relator para redação do parecer final. 

Rescisão de contrato de i luminação pública no distrito de Res-
plendor 

(PEÇA N. 284) 
Finalmente entra em discusão a peça n. 284, sendo dada a pala-

vra ao relator, sr. conselheiro Oliveira Andrade , que procede á leitura 
d~ seguinte: 

Relatorio 
Com o ofício de 4 do corrente, foi em nome do sr. Secretário do In-

terior, encaminhando a êste Conselho o peilido de autorização que faz o 
prefeito de Aimorés, para promover a rescisão do contrato de ilumina-
ção pública do distrito de Resplendor, feito com a firma A . R. Lima, 
afim de que a respeito, emita o Conselho o seu parecer. 

Age o referido prefeito com fundamento no artigo 11 , letra c), do 
decreto n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, e alega como motivo da 
rescisão pretendida a falta de cumprimento do contrato por parte da 
firma concessionária dos serviços, que se acha em estado de falência 

4 
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judicialmente declarada desde 3 de abril de 1930, e que desde maio do 
corrente ano (1933) deixou de fornecer luz ao distrito, por completa 
paraJização do serviço. 

Instruem o pedido os seguintes documentos: 
Certidão de que foi decretada pelo juiz da comarca a falência da 

firma A. R. Lima, em 3 de abril de 1930; cópia do contrato de forneci-
mento de iluminação pública ao distrito de Resplendor, entre o dr. Adhel~ 
ziro da Rocha Lima e a Camara Municipal de Aimorés, contrato em que 
se prevê a sua rescisão (cláusula 5.a). e a sua transferência a terceiros 
(cálusula 8.a); cópia da lei municipal que autorizou o mesmo contrato; 
declaração das autoridades distritais (juiz de paz e subdelegado de po-
lícia) de se achar o distrito de Resplendor completamente sem a luz con-
tratada desde maio dêste ano; vistoria feita por uma comissão nomeada 
pelo juiz d~ paz do distrito, a pedido do prefeito, da qual se conclue que 
a usina de eletricidade da firma A. R. Lima não está em condições de 
funcionar, por ~ imprestabilidade de alguma de suas peças, como sejam a 
turbina, o eixo de conjugação, mancais e luvas, e finalmente o parecer 
do Conselho Con ulti\'O do município, opinando pela rescisão do contrato. 

Assim relatado, pa ·so o processo ao sr. con ·elheiro V.Terna Maga~ 

lhães, 1.0 revisor. 
Belo-Horizonte, 7 de Dezembro. de 1933.-0liveira Andrade, re-

lator. 
Parecer 

O Sr. OIRvei:Nl .&ndrade:-E' o seguinte o meu parecer: Tra-
ta~se, no caso, de imple pedido de autorização por parte da Prefeitura 
de Aimorés para promover pelos meios legais a rescisão do contrato de 
fornecimento de i:uminação pública ao distrito de Resplendor a cargo da 
firma A. R. Lima, provavelmente, sucessora do primitivo contratante dr. 
Adhelziro da Rocha Lima, autorização sem a qual ela não pode agir em 
vista do que dispõe o artigo 11, letra «C > do decreto n. 20.348, de 29 de 
agôsto de 1931. 

Assim sendo, e atendendo que pelos documentos oferecidos e que 
instruem o pedido, já indicados no relatório que acabei de ler, parece 
assistir a dita Prefeitura justa razão para pleitear a rescisão de que se 
trata, o meu voto é para que se opine pela concessão da autorização 
para rescisão do contrato pelos meios legais. 

(Mui to bem! JJ, u i to bem!) 
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Discussão 

O Sr. Israel Plnhelro:-Está em discussão o parecer. Como 
vota o sr. 1.0 revi!lor? 

O SR. WERNA MAGALHÃES:- Voto de acôrdo com o parecer do 
relator . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- A conclusão do voto é no sentido do 
Conselho cpinar pela conces ão da autorização para promover~se a 
rescisão? 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-0 pedido não é explícito, mas pelo 
que se infere do processo o que o Prefeito quer é promover a rescisão. 
Como, entretanto, não pode fazer sem licença do Govêrno Provisório-
que é o·competente para concedê~la, pediu essa autorização ao Presi-
dente do Estado, razão pela qual está sendo ouvido o Conselho Con. 
·ultivo. Para fundê.mentar o seu pedido o Prefeito juntou documentos 
que provam que o ~ontrato não está sendo cumprido. E' verdade que 
êsses documentos não constituem provas plenas. Em todo caso para a 
simples concessão da autorização para ir a juizo ou amigavelmente res-
cindir o contrato, tais documentos constituem prova suficiente. 

O SR . ISRAEL PINHEIRO:-Pelo que depreendi da leitura do rela-
tório, o Prefeito poderá promover judicialmente a rescisão do contrato e 
neste caso entendo que se torna desnecessária a autorização do Con~ 

sel ho, pois, desde que uma parte falte á execução do contrato, o Prefeito 
pode requerer em juizo a anulação do mesmo contrato. 

Essa a nulaçúo de que trata o artigo do Código e para a qual é ne-
cessário o pronunciamento prévio do Conselho, é de caráter ditatorial, 
extra~judicia l , quando mesmo a parte não tenha incorrido em nenhuma 
cláusula de anulação. Este ponto já foi debatido no Conselho e con-
sultamos ao sr. Advogado Geral do Estado, pedindo seu parecer a res~ 

peito. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Fazendo a dis tinção? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Sim; pois, quando o contrato é nulo 

por infração de cláusulas, não é necessário autorização do Govêrno. 
Provisório; por isso mesmo dispensavel o pronunciamento do Conselho 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Isso é que eu acho que não pode, 
de acôrdo com o artigo 11 do Código dos Interventores que diz (lê): 

; 
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«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: c) Rescindir 
ou declarar a caducidade de qualquer contrato ou concessão 
que venha a ser reconhecida ilegal, ou contrariar ao interêsse pú-
blico ou à moralidade administrativa • . 

O SR. ISP.AEL PINHEIRO:-Está de acôrdo com o meu ponto de 
vista. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE.-Mas êle pede, com os documentos 
que apresentou, autorização para promover judicialmente e eu dei pare-
cer que judicialmente pode fazê-lo. . 

O SR. lSRAEL PINHEIRO:-Nesse caso não é necessária autoriza-
ção do Conselho; é um direito que lhe assiste. 

O SR. OUVEIRA ANDRADE:- ·O que êle prova é que a firma está 
falida. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Vossa Excelência acha que êle judicial-
mente pode rescindir o contrato? 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Pode, se provar em juizo o que 
alegou e o meu parecer conclue parq que se promova a rescisão pelos 
meios legais. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Perfeitamente, estou de acôrdo. Julgo 
apenas desnecessário o pronunciamento do Conselho. 

(Muito bem! M~tito bem!) 
O Sr. Soer·a tes .Aivlm:-Peço a palavra. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR SOCRATES ALVIM:-Sr. Presidente, entendo que, não ha-

vendo, como não parece haver, inconveniente. o Conselho deve dar 
autorização ao sr. Prefeito para promover a rescisão. 

O Conselho deve opinar por que se conceda a autorização pedida, 
desde que . . . 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Pelos meios legais. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Perfeitamente. Nisso estou de acôrdo, 

achando no entanto desnecessário o nosso parecer a respeito. 
O SR. SOCRA TES ALVIM:-se promova a rescisão pelos meios le-

gais, garantida à parte ampla defesa. 
E' êste o meu voto. 
(Muito bem! Muito bem!) 
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-Não havendo mais quem tome a palavra, é encerrada a discus-
são do parecer, sendo o mesmo aprovado e adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja autorizado o Prefeito de Aimo-
rés a promover, pelos meios legais, a rescisão do contrato de forneci-
mento de luz ao distrito de Resplendor. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

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

próxima sessão, aiém da parte regimental da ordem do dia, disc:.tssão 
das peças que, devidamente relatadas e revistas, forem enviadas à Se-
cretaria com a antecedência regimental. 

-Levanta-se a sessão. 

174a. sessão ordinária, aos 12 de dezembro de 1933 
PRESIDENTE:-Sr. Israel Pinheiro. 
SECRETÁRIO: -Sr. Socrates Alvim. 

U\UÁ.IUO:-Ata-Expediente-Declaração-Comunicação - Pareceres ~nais.- N. 
261 (Adcionais ao sr. Ricardo de Souza Cruz).-N. 262 (Serviço de luz 
no distrito de Resplendor).-2.a parte:-Peça n. 281-Relatório- Pare-
cer-Conclusão- Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os srs. Israel Pinheiro, So-
crates Alvim, Julio Soares, Lorêto de Abreu, Annibal Gontijo e Oliveira 
Andrade. 

- Abre-se a sessão. 

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

Expediente 
O Sr. seeretarfo:-traz ao conhecimento da Casa o seguinte 

expediente: 
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Ofício 
Pagamento de adicionais ao tenente-coronel José Prancisco da 

Fonseca 
(PEÇA N. 289) 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior.-Em 9 de dezem-
bro de 1933.-C./20.160. 

Sr. Presidente e demais membros do Conselho Consultivo.-Enca-
minhando a êsse Conselho o incluso processo, venho consultar a Vossas 
Excelências sõbre a possibilidade da abertura de um crédito especial de 
1:103$700 (um conto cento e tres mil e setecentos réis), para pagamen-
to de adicionais ao senhor tenente-coronel José Francisco da Fonseca, 
de · conformidade com o dispositivo da lei 425, de agôsto de 1906, du-
rante o período de 26 de março a 31 de dezembro do corrente ano . 

Apresento a Vossas Excelencias protestos de elevado apreço e dis-
tinta consideração.- 0 Secretário do Interior, José Be1·nardin o Al·ves 
Junior. 

Requerimento anexo ao oficio supra 
Exmo. Sr. Dr. Interventor Federal do Estado Minas-Gerais.-0 abai-

xo assinado, tenente-coronel do Q. S. da Fôrça Pública do Estado, jun-
tando a esta uma certidão da Secretaria das Finanças, pela qual se ve-
rifica contar o requerente trinta anos, dois mêses, e vinte e sete dias de 
exercício líquido na F. P., vem solicitar digne-se V. Excia. ordenar as 
devidas providências para que lhe sejam pagos os véncimentos adicio-
nais da lei n. 425, de 1906.-Nestes têrmos.-Pede deferimento. 

Belo-Horizonte, 10 de outubro de 1933.-Te . Cel. José F 1·an cisro 
da Fonseca. 

-O processo passa a constituir a peça n. 289, distribuída aos srs. 
Annibal Gontijo, Werna Magalhães e Israel Pinheiro, respectivamente , 
relator, 1,0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Aberlu1·a de créd ito suplemenla1· 

(PEÇA N. 290) 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior.-Em 9 dezembro de 
1933.-C/20.161. 
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Exmos. Sr. Presidente e demais membros do Conselho Consultivo. 
-Encaminhando a êsse Conselho o incluso processo, venho consultar a 
v. V. Excs. sôbre a possibilidade da abertura de um crédito uplementar 
de 107:874$500 e 65:000 000, respectivamente, ás verbas lO-Serviço de 
Investigações-A- Pessoa!- 3- Diárias- b) a investigadores, em via-
gem e 12-Deleg acias d e P olir·in- -,\ - Pe:,:fi::l- 2 Diárias- h) a dele-
gados especiais. 

Apresento a V. V . Excelencías protestos de elevado apreço e dis-
tinta consideraç!lo. 

O Secretário do Interior, J osé B ernm·di n Alves JMn-ior. 
Exposição 

Secretaria de Estado dos Negocias do Interior . -Demonstração do 
estado da verba 10-Serviço de Investigações-A Pessoal-3-Díárías-
b) A investigadores em viagem. 
Dotaçao. 
Pagamento requisitado. 

Saldo. 
Deficit da verba em 16 do corrente, conforme nota 

da tesouraria desta Secretaria. 
Importância necessária para ocorrer a despesas 

em novembro dêste ano . 
CRE'DITO SUPLEMENTAR 

Necessário á verba. 

150:000$000 
75:0(Xl$()(:0 

127:874$500 

55:000$0011 

182:874$500 

75:000$0V0 

107:874$500 

182:874$500 

Contabilidac·.e da Secretaria do lnterior, em 18 de novembro de 1933. -Igna · 
cio Seixas, guarda livros. . . . . 

Visto-Adamastor Osorio Timburibá, chefe de contabilidade . - V1sto-Carlo.:. 
M. Prates, director. 

Demonstração do Estado da verba 12-Delegacias de Policia-A-
Pessoal-2 Diárias-h) A Delegados Especiais. 
Dotação. 
Importancia já requisitada . 

Saldo 
Importancia necessária para ocorrer a despesas 

com o pagamento de diárias a delegados es-
peciais, até o fim do exercício. 

Crédito Suplementar necessário á verba. 

] 80:000$000 
175:85] $000 

65:149$000 

65:149$000 

149$000 

65:000$000 

65:149$000 

Contabilidade da Secretaria do Interior, em 18 de novembro de 1933 .-lgna-
cio Seixas, guarda livros. 

Visto-Adamastor Osorio Timburibá, chefe de contabilidade. -Visto-Carlos 
M. Prates, diretor. 
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- O processo passa _a constituir a peça n. 290, distribuída aos srs. 
Julio Soares, Oliveira Andrade e Socrates Alvim, respectivamente, relator , 
1. o e 2. o revisores. 

Oficio 

Contagem ele fernpo ao cel. José Gabriel Marques 

(PEÇA N. 291) 
- Secretaria de Estado dos Negócios do lnterior.-Em 9 de De-

zembro de 1933.-3.a/20.165.-Exmo. Sr. Presidente do Conselho Con-
sultivo.-Passo ás mãos de Vos[a Excelência o incluso processo, refe-
rente a um pedido feito pelo Sr. Cel. José Gabriel Marques, no senti-
do de lhe ser contado, para fins de reforma e gratificação adicional (lei 
425), o tempo durante o qual esteve á djsposição do Govêrno Federal 
no Estado do Amazonas, afim de que êsse egregio Conselho se digne 
de pronunciar-se a respeito . 

Prev&leço-me da oportunidade para renovar a V. Excia. protestos 
de real estima e distinto apreço. 

O Secretário do Interior, José, Bernardino Alves Juni or. 

Requerimento anexo ao oficio supra 
Exmos. Srs. Presidente e Membros do Conselho Consultivo do E -

tado de Minas-Gerais. 
Diz o abaixo assinado, coronel da Fôrça-Pública de Minas-Gerais• 

que contando mais de trinta anos de serviços, por haver se alistado em 
29 de julho de 1903 e havendo a Secretária das Finanças, na liquida-
ção de seu tempo para fins de reforma e de adicionais glosado o pe-
riodo de 10 de novembro de 1924 a 20 de novembro de 1925 em que 
esteve á disposição do Govêrno Federal no Estado do Amazonas, vem 
solicitar dêsse Egregio Conselho_ que lhe seja contado aquele tempo 
para os fins já mencionados. 

Em abono á sua pretenção, alega já haver precedentes, como se 
evidencia da lei n. 1.210, de 18 de outubro de 1930, públicada no órgão 
oficial do Estado, de 19 do referido mês . 

Nestes termos, pede e espera.-Deferimento. 
Belo-Horizonte 1 de Dezembro de 1933-Cel. José Gabriel i11a1·~ 

ques. 
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-0 processo passa a constituir a peça n. 291, distribuída aos srs. 
Oliveira Andrade, Annibal Gontijo e Israel Pinheiro, respectivamente, re-
lator, 1. o e 2. 0 revisores. 

Oficio 
I senção de impostos sobre a exportnção de mincrios rle fer'ro c 

manganês 
(PEÇA N. 292) 

Secretaria das Finança do Estado de Minas-Gerais.-Belo-Horizon-
te.-11 -dezembro-933.-N. 236.-Sr. Presidente do Conselho Consulti-
vo.-Tenho a honra de encaminhar a êsse Egregio Conselho o processo 
em que os srs. A. Thun & Cia pedem prorrogação da isenção de impostos 
sôbre a exportação de minerios de ferro e manganês, con edida pelo 
decreto n. 10.408, e a Companhia Santa Matilde solicita o benefício da 
mesma concessão legal. 

Considerando que persistem as causas que levaram o Govêrno do 
Estado a expedir o decreto n. 10.408, de 15 de julho de 1932, e o de 
n. 10.707, que o revigorou por um ano, isto é, que permanece a crise 
que afetou a indústria extrativa de minérios a ponto de, para não deixa-
la desaparecer e evitar a dispensa de numerosos operários, ter sido pre-
ciso isenta-la de impostos de exportação, a administração e tá disposta 
a prorrogar, por mais um ano, a concessão feita pelos citados decre-
tos. 

Solicito, pois a V. Excia. se digne de obter o pronunciamento dêsse 
Egrégio Conselho sôbre a matéria. 

Reitero-lhe os protestos de mjnha elevada estima e consideração. 
José Bernardino .Alves J1.mior, Secretário das Finança . 

Alguns documentos constantes do processo 
Exmo. Sr. Dr. Secretário das Finanças do Estado de Minas-Gerais. 
-A Thun Cia. Ltda., sociedade comercial e industrial com séde na 

Capital Federal e exploração de minérios de ferro e manganês nesse 
Estado, por seu bastante procurador com outorga arquivada nesta Se-
cretaria, vem pedir a V. Excia. as providências necessária para a prorro-
gação da isenção dos impostos de exportação, prevista sabia e patrioti-
camente concedida por êste Estado, pelo decreto n. 10.408 de 15 de ju-
lho de 1932. 
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As condições depressivas do mercado mundial de minérios conti-
nuam endo as mesmas sob cujo influxo o govêrno de Minas-Gerais 
houve por bem, facilitando a conquista dos mercados e amparando os 
seus produtores, decretar a isenção dos impostos em apreço. 

Entretanto sob o amparo das sabias medidas protetoras dêste Esta-
do, a suplicante tem conseguido, atravês grandes dificuldades, embora 
com as restriçõe , que o momento ecônomico impõe, manter os seus 
serviços e tem intensificado a propaganda esperando obter contratos de 
maior vulto que normalizem a situação do comércio dos minérios con-
tando para atingir êsse importante desideratum ecônomico com a co-
operação e auxilio decisivo do Govêrno do Estado. 

Nestes têrmos.-P. deferimento. 
Beio-Horizonte, 18 de Novembro de 1933.-P. P.-Benjamim de 

Lima. 
Memorial 

Exm.0 Sr. Dr. Secretário das Finanças do Estado de Minas-Gerais. 
A A. Thun Cia. Ltda. apresenta á lucida apreciação de V. Excia. 

êste memorial para que reconhecida a urgência do assunto, sejam to-
madas as providências que a sabedoria do govêrno julgar acertadas 
!Jara que seja prorrogado o decreto que isentou do imposto de exporta-
ção os minérios extraídos nêste Estado mediante condições exaradas na 
mesma lei: 

A Suplicante durante o corrente ano desenvolveu grande atividade 
e fez custosa propaganda para introduzir nos mercados do exterior o 
minério de ferro brasileiro e incrementar a colocação dos minérios de 
manganês e está certa que estarão vencidos os maiores obstáculos dêsde 
que venltarn a tempo as medidas de amparo e isenção que o nobre go-
vêrno de Minas tem até agora prestado á industria extrativa evitando 
o seu desaparecimento. 

Os embarques de minério efetuados pela Suplicante no corrente 
ano com destino á Europa e a America do Norte fizeram com que as 
mais importantes emprezas Siderurgicas se interessassem por êsses 
nossos produtos. A qualidade é reconhecidamente boa; e não estives-
sem os stocks de minérios acumulados nas usinas de outras procedên-
cias e já nos teriam sido feitas vultosas encomendas. Esses stocks, com 
a maior produção de ferro e a ço que se nota especialmente na Ingla-
terra e até certo ponto tambem nos Estados Unijos vão sendo consu-
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midos rapidamente, de modo que as grandes usinas não podem deixar 
de fazer muito em bréve as suas compra para que não se rebaixe o 
nivel dos stocks de sua principal matéria prima. Os nossos emissários 
estão em contato com essas emprezas siderurgicas para no m'lmento 
oportuno lhes entregar propostas firmes, mas também os emissários de 
nossos concorrentes estão vigilantes e dispo tos áté a fazer sacrifício" 
quanto ao preço com o intento de não permitir que os minérios brasi-
leiros conq7tistem os 'mercados. 

Estamos na phase decisiva dessa gloriosa campanha em prol da 
exportação dos minérios de Minas-Gerais principalmente do seu miné-
rio de ferro. Ou venceremos agora oferecendo aos compradores o me-
nor prec;o possível, e que não possa sêr, de modo algum, mais caro 
do que o preço dos minérios russos ou suecos ou seremos vencidos 
pelos nossos concorrentes e perdido esiarão os esfórços ingente que 
o nosso saudoso Chefe Sr. A. Thun empregou com incansa el energia 
e fôrça de trabalho, enormes sacrifícios pecuniários, resultando sem 
efeito uma das mais fecundas iniciativa pela grandeza e expansão eco-
nômica de Minas-Gerais. 

Ora, como será possível calcular o preço minimo sem a ba e ne-
cessária para êsse calculo urgente e principal ? 

As flutuações da libra e do dolar são causas perturbadouras. ma 
universais, que não se podem eliminar no momento, mas que tanto afe-
tam a nç>s comv aos nossos concorrentes. O fato, porém, de não sa-
bermos no momento quanto nos vai custar a tonelada de minério ex-
portada depois de 1.0 de janeiro de 1934, na própria moeda do país, 
torna ilusórios os nossos esfôrços em introduzir êsse produto no mer-
cado extrangeiro. 

O Conselho Consultivo do qual depende o assuntu pode aprovar a 
isenção mas também tem o arbítrio de negai-a, tolhendo ação e bõa 
vontade do govêrno na sua ampla e previdente ação em prol da indus-
tria extrativa e do trabalho de inumeraveis operário . 

Assim como poderá a Suplicante correr o risco de exportar o mi-
nério de suas jazidas da Casa de Pedra, por exemplo, nesta fase decisi-
va em que as emprezas siderurgicas começam a lazer as suas primei-
ras compras, depois de u!ll longo periodo de estagnação e quando p 'l.ra 
conquistar o mercado contando corn a isenção dos impostos de ex-
portação teremos de vender com um lucro reduzido, insignificante que 
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apenas nos equilibre as despezas de produção para os embarques de 
19347 Nestas condições atuais, torna-se urgente e necessário uma de-
liberação imediáta do govêrno prorrogando o decreto de isenção ou que 
o govêrno garanta a Suplicante a isenção dos impostos de exportação 
para todo o minério vendido antes de 31 de dezembro de 1933; e dês-
te modo será pos~ i ·.rel calcular os preços e oferecer os minérios numa 
base segura e firme, sem surprezas desalentadoras, sem receio de pre-

, juizos, dando-se definitiva solução do assunto dentro da pontualidade e 
oport•Jnidade dos negócios comerciais e industriais. 

Confiamos no esclarecido critério e patriotismo do govêrno do Es-
tado, para a urgente e imediata deliberação definitiva a respeito. 

B~lo-Horizonte, 27-11-33:-P. p. Benjamim de Lima. 
--0 processo passa a constituir a peça n. 0 292, distribuída aos snrs. 

Werna Magalhães, Israel Pinheiro e Socrates Alvim, respectivamente 
relator ).0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Prefeitura Municipal de Januaria -Estado de Minas-Gerais n.o 76 

Em 30 de novembro de 1933. Exmo. Sr. Secretário do Conselho Consulti-
vo do Estado.- Agradeço-lhe a gentileza da remessa, por essa Secre-
taria, dos Anais do Conselho Consultivo do Estado, referentes a abril 
de ano em curso. 

Apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração. 
Thomaz Alves da Silva- Prefeito. -Inteirado 

Oficio 
Sociedade Mineira de Agricultura, Belo-Horizonte, 10 de Dezembro 

de 1933. 
Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro D. D. Presidente do Conselho Con-

sultivo do Estado. Atenciosas Saudações. - Acusamos o recebimento do 
oficio em que V. Excía. nos comunica a sua eleição para presidente 
do egregio Conselho Consultivo do Estado. 

Agradecendo a gentileza dessa comunicação, apresentamos a V. 
Excia. os nossos efusivos parabens pela alta e muito merecida prova 
de consideração que lhe foi conferida pelos seus ilustres pares e con-
gratulamo-nos com o povo mineiro por esse feliz acontecimento. 

Valemo-nos do ensejo para assegurar-lhe os protestos do nosso 
elevado apreço e distinta consideração. 
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Sociedade Mineira de Agricultura - João Jacqu,e M ontandon-
Presidente. 

-Inteirado 
Declaração 

O Sr. Annibal Gontijo -Aproveito o ensejo do expediente, 
para fazer a seguinte declaração: se e tivesse presênte a sessão em 
que e realizou a eleição para presidente deste Conselho, teria sufra-
gado, de coração, o nome de V. Excia. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO- Muito agradecido. 
O ANN1BAL GONTUO- Ainda aproveitando o ensejo congratu_ 

lo-me com o Conselho pela posse de nosso colega Oliveira Andrade 
(Muito bem! Muito bem!) 
Inteirado. 

Conclusão 
O Sr. Annibal Gontljo comunica que o sr. conselheiro Werna 

Magalhães faltará à presente sessão, por motivo ju to. 
Inteirado. 
Apresen tação , aprovação e assinatura de pareceres finais 
O Sr. Soerates Alvlm- apresenta o seguinte parecer (lê): 

Parecer n. 261 
Pagamento ·d e adicionais ao sr. Francisco Feli císsimo 

(PEÇA n. 283) 
O Conselho Consultivo do Estado, depois de considerar e debater 

convenientemente o processo constante da peça n. 283, referente ao 
pedido de adicionais de 10°/0 da lei n 425, de 1906, feito pelo sr. 
Francisco Felicíssimo, funcionário da Imprensa Oficial, que conta mais 
de trinta anos de serviço publico prestado ao Estado; considerando 
que se acha comprovado esse direito do peticionário, por certidão cons-
tante do processo; considerando mais que o Tesouro Estadual está em 
condições de atender a despêsa resultante do crédito solicitado pelo di-
to funcionário, conforme declaração expressa do sr. Secretário das Finan-
ças, tambem constante da peça em apreço, - resolve aquiescer ao pe-
dido de abertura de um credito especial de um conto e trezentos e 
18 mil e trezentos réis, para ocorrer ao pagamênto dos referidos adicio-
nais, crédito que será aberto dentro das possibilidades do Tesouro. 
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Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, em Belo-Horizonte, 11 de dezembro de 1933. Socrates Alvim -
relator . 

O parecer é aprovado e, em seguida, assinado por todos os s r . 
Conselheiros presente ·. 

-Devolva-se a peça, acompanhada do relataria e parecer, ao s r. 
Secretário das Finanças. 

O Sr. Oliveira Andrade apresenta tambem o seguinte pare 
cer (lê}: 

Parecer n. 262 
Resci são ele contrato de f ornecimento de luz ao dist1·ito de Resplendor 

(Peça n. 284} 
O Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, tendo em vis-

ta os papéis constituitivos da peça n. 284, que lhe foram enviados peln 
Secretaria do Interior, tratando da rescisão do contrato dç iluminação 
pública do distrito de Resplendor, município de Aimorés, depois de 
bem examina-los e dis utir devidamente a matéria, é de parecer una-

ním_ !U e se conceda ao Prei~ito de Aimorés autorização para promo-
er, pelos meios legais, a rescisão do contrato de iluminação pública 

do distrito de Resplendor, a cargo da firma A. H. Lima. 
Trata-se no caso, de si mples pedid, de autorização por part~ da 

Prefeitura de Aimor .:.s para promO\ er, pelos meios de d!i'eito, isto é , 
judicial oü amigavelmente, a rescis - o do ontrato de fornecimento de 
luz ao dist rito de Re plendor, a cargo da fi rma A R. Lima, provavel -
mente sucessora do primitivo contratante, dr . Adhelziro da Rocha Lima . 

E' isto o que se infere não só do motivo alegado para a rescisão 
-(falta de cumprimento do contrato)-e· dos documentos apresentados, 
como por ser isso justamente o que constituiu objeto do parecer do 
Conselho Consultivo do município, co~forme se vê da certidão da ata 
da sessão de 15 de setembro de 1933, junta ao· processo. 

Para a rescisão do contrato por êsse meio, há quem sustente não 
ser necessária a autorização solicitada, por se referir a alínea cc• do 
art . 11, do dec. n. 20.348, de 29 de agôsto de 1931, apenas à resci-
são, por ato exclusivo ou ditatorial da autoridade pública, dos contratos 
maculados em sua origem com os vicias da ilegalida de, ofensa ao in-
terêsse público, ou à moralidade administrativa, mas isto não impede 

/ 
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que a autorização seja concedida em outros casos, desde que é solici-
tada e nenhum inconveniente há na sua concessão, como se dá na 
espécie. 

Belo·Horizonte, 12 de dezembro de 1933.- 0liveira And1·ade, 
relator. 

- 0 parecer é aprovado e, em séguida, assinado por todos os 
.consel heiros presentes. 

rs. 

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

Segunda parte da Ordem Dia 
Pagamento de adicionais ao sr. Ricardo d e Souza Cruz 

(PEÇA N. 281) 

E' anunciada a discussão da peça n. 281, sendo dada a palavra ao 
relator, sr. Lorêto de Abreu, que procede a leitura do seguinte: 

Relatorio 
Em ofício n. 558, de 27 de novembro p. passado, o exmo. sr. Se-

cretário da Educação e Saúde Pública solicita dêste Conselho autoriza-
ção para abrir, no corrente exercício, um crédito especial na importân-
cia de quatrocentos e quarenta mil réis (440$000), a favor do diretor 
do grupo escolar de Santa Quiteria, sr. Ricardo de Souza ruz, que fez 
jús aos adiciouais de que trata a lei n. 425, de 1906. 

Acompanha o dito ofício uma certidão passada pela ecção 'om-
petente da Secretaria das Finanças, provando que o s r. Ric~rdo de Sou-
za Cruz completou a 25 de março dêste ano, 30 anos de serviços pres-
tados ao Estado. 

Com êste relatório passo o processo ao exmo. sr. con elheiro So-
crates Alvim, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 11 de dezembro de 1933.-Loreto de Ab1·et1, re-
lator. 

Parecer 

O Sr. Loreto de Abreu :-Conforme se vê do relatório que 
acabei de ler, o tempo do exercício do peticionário foi devidamente apu-
rado -mais de 30 anos. 
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O pedido é baseado na lei muitas vezes aqui citada-o. 425, de 
1906,-que estendeu os adicionais da magistratura a todos os funcio-
ná rios públicos do Estado. 

De acô rdo com a praxe uniformemente seguida pelo Conselho. sou 
de parecer que devemos autorizar a abertura do crédito especial sem 
dependência de qualquer outra diligência. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE.- Continuo no meu ponto de vista-
vencido. 

Acho que o Conselho não pode autorizar semelhantes despesas sem 
saber se há saldos orçamenátrio . 

Eis porque nessas condições, me considero vencido. 
O SR. LORETO DE ABREU.-Mas êsse caso de conhecimento de 

saldos orçamentários foi sempre considerado de verificação quasi im-
possível por parte do Conselh9, que não tem meios de verificar se de 
fato existe ou não êsse saldo. 

Depois ha até os casos em que o Govêrno tem necessidade de 
abrir créclitos sem o pronunciamento do Conselho Consultivo. 

No caso, por exemplo, de um surto repentino de epidemia, o Govêrno 
é obrigado a lançar m~o, com urgência, de meios para debelá-la; e, por 
isso e para isso terá de abrir créditos extraordinários independentemente de 
consulta previa ao Conselho Consultivo. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Estou de acôrdo. Acho entretanto 
que o Conselho não pode autorizar tais despesas sem ser nos termos 
estabelecidos pelo Codigo dos Interventores. O Govêrno pode até abrir 
crédito contra a opinião do Conselho, mas êste é que não pode opínar 
por eles, fóra da letra da lei 

O SR. LO RETO DE ABREU:-Temos entendido que se trata de pre-
ceito de prudencia deixado ao critério dos govêrnos estaduais e Pre-
feitos- estabelecido no art. 13, n. 1, do Codigo dos Interventores, que 
diz (lê); 

Art. 13. A administração dos Estados e dos Municípios obedecerá 
aos seguintes preceitos, mantida a legislação em vigor, que os não con-
trariar: 

1. 0 -As despesas autorizadas nas leis orçamentarias ou resul-
tantes de créditos extraordinários, suplementares, especiais não 
deverão exceder á receita ordinária, orçada para o exercício. 
Os créditos extraordinários, suplementares ou especiais não 
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deverão exceder ao saldo da receita arrecadada sôbre a receita 
orçada. Os Interventores e prefeitos se empenharão, portanto, em 
realizar o equilíbrio orçamentário• . 

E tanto temos tido isso como regra geral de prudência, que a for-
mula adotada pelo Conselho foi de autorizar sempre a abertura desses 
créditos desde que, ouvida, previamente, a Secretaria das Finanças sôbre 
os recursos do Tesouro, ela se manifeste favoravel. 

Aliás essa formula está de acôrdo com uma lei do Estado chamada 
Codigo de Contabilidade que, no seu art. 16, parágrafo único, estabelece 
que, para abertura de qualquer crédito especial, suplementar ou extraor-
dinario, ha necessidade de ser ouvida a Secretaria das Finanças sôbre os 
recursos disponíveis no Tesouro. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Mas desde que seja verba prevista 
no orçamento, porquanto as demais dotações têm seus destinos orça-
mentários e o Govêrno não pode lançar mão do dinheiro de uma verba 
para empregar em outra. 

O SR. LORETO DE ABREU:-A competencía do próprio Govêrno 
do Estado de verificar a existência desses saldos de verbas é de dificil 
atuação; e, como disse, pode haver casos em que o Govêrno tenha 
nece.ssidade de abrir créditos com urgência. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-No caso de necessidade, no caso 
de urgencia, o Govêrno pode abrir créditos sem audiencia do Conselho. 

O SR. LORETO DE .ABREU:-Perfeitamente. 
Nessas condições, entendo que o Conselho não pode deixar de dar a 

sua aquiescencia ao pedido de crédito con~tante da peça em debate· 
E' êste o meu parecer. 
(Muito bem! M uito bem l) 
-Aprovado o parecer pelo voto dos srs. conselheiros, com exceção 

do sr. Oliveira Andrade, é adotada a seguinte: 

Conclusão 
O Conselho é de parecer que seja aberto o crédito especial de 440$000 

para pagamento de adicionais ao sr. Ricardo de Souza Cruz, diretor do 
grupo escolar de Santa Quiteria. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 
I 
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Ordem do dia 
Esgotadas as matérias constantes da ordem do dia, o sr. Presidente 

designa para a proxima sessão, além da parte regimental, discussão das 
peças que, devidamente relatadas e revistas , forem enviadas à Secreta-
ria com a antecedencia regimental. 

Levanta-se a sessão. 

175.n sessão ordina'ria, aos 16 de Dezembro de 1933 

PRESIDENTE: - Sr. Israel Pinheiro: 
SECRET ARIO:-Sr. SocratPs Alvim. 

SUM4.U 10:-Acta-Expediente-Comunicações-Requerimentos -Discurso do sr. 
Annibal Gontijo-Congratulações - Visita ao sr. Gustavo Capanema-
Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham-se presentes os srs. Israel Pinheiro, So-
crates Alvim, Julio Soares, Annibal Gontijo e Oliveira Andrade. 

-Ábre·se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem ol:Yservações, a ata da sessão anterior. 

Expediente 
O Sr. Secretário lê o seguinte expediente: 

Oficio 
-Conselho Consultivo do Estado de Santa-Catarina.-Fiorianopo-

lis, 7 de Dezembro de 1933.-N. 141.-Exmo Sr. Presidente do Canse-
I h o Consultivo de Minas-Gerais. 

Acuso o recebimento dos Anais n. 5, de maio do corrente ano dês-
te Conselho Consultivo. 

Agradecendo a remessa dos mesmos, aproveito a oportunidade para 
apresentar a V. Excia. os meus protestos de estima e consideração. 

Armando Ferraz, Secretario. 
-Inteirado. 

Oficio 
-Gabinete do Advogado Geral do Estado.-N. 780.-Em 11 de 

Dezembro de 1933. 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. 
Acuso o recebimento do oficio n. 362 H, de 4 do corrente em que 

V. Excia. me comunica haver sido eleito Presidente do Conselho Con-
sultivo do Estado, na vaga aberta pela renuncia do Dr. Cincinato Go-
mes de Noronha Guarany. 

Agradecendo a gentileza, apresento a V. Excia. os votos que faço 
por sua felicidade no desempenho de suas atribuições e os meus protes-
tos de distinto apreço. 

Milton Campos, Advogado Geral do Estado. 
-Inteirado. 

Oficio 
Prefeitu ra Municipal de Bom-Sucesso.-Bom-Sucesso, 13 de De-

zembro de 1933. 
.Exmo. Sr. Secretário do Conselho Consultivo do E tado de Minas.-

Belo-Horizonte.-N. 139. 
Venho acusar o recebimento dos volumes dos cAnais • do Canse 

lho Consultivo do Estado de Minas-Gerais, referentes aos meses de Abril, 
Maio e Junho do corrente ano, que V. Exa. teve a gentileza de reme-
ter á essa Prefeitura. 

Este trabalho, bem feito e compilado, será recolhido á Bibliotéca 
Pública dêsta Prefeitura, como precioso arquivo. 

Apresento-lhe os meus protestos de alta estima e distinta conside-
ração. 

Tnllio Castanheira, Secretário da Prefeitura . 
-Inteirado. 

Comunicações 

O Sr. Presidente -traz ao conhecimento da Casa que o sr. dr. 
José Bernardino Alves Junior, ex-secre+ário das Finanças, em compa-
nhia do chefe de seu gabinete, esteve no Conselho em visita de des-
pedida, por ter deixado aquele cargo. 

O Sr. Soerates .A.Ivlm:-comunica que, por se achar ligeira-
mente enfermo, o sr . Lorêto de Abreu deixa de comparecer á pre-
sente sessão.-Inteirado. 
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Requerimentos 
O Sr. A.nnlbal Gontijo:-Sr. Presidente, tendo sido nomeado 

pelo exmo. sr. Chefe do Govêrno Provisório, interventor federal no Es~ 
tado, o deputado Benedito Valadares Ribeiro, requeiro a v. exc. consul~ 
te á Casa se consente seja inserido na ata um voto de congratulações 
com s. exc. e que êste voto seja extensivo a seus dignos Secretários, 
Chefe de Policia, Prefeito da Capital, Diretor da Saúde Pública e Diretor 
da Imprensa Oficial, e que dêsse voto se lhes dê conhecimento. 

Requeiro mais que o Conselho, por intermedio de uma comissão que 
v. exc. nomeará, faça uma visita ao dr. Gustavo Capanema, que, quer 
camo Secretário do Interior do govêrno do saudoso presidente Olegario 
Maciel, quer como interventor federal, interino, ao Estado, sempre de~ 

monstrou alto espírito público, exercendo essas elevadas funções na ad-
ministração estadual com inteira competencia e dedicação, fazendo jús á 
nossa estima. 

(Mu i to bem ! Muito bem!) 
-Submetidos a votos são aprovados, unanimemente, êsses requeri~ 

mentos, determinando o sr.; Presid~nte se façam as devidas comunica~ 
ções-e nomeia para, em nome do Conselho, fazer a visita ao dr. Gus~ 
tavo Ca panema, o srs. Annibal Gontijo, Julio Soares e Werna Maga~ 
lhães. 

Apresentação, aprovação e assinatura de pareceres finais 
Não estando presente o sr. Lorêto de Abreu, relator da peça n. 

281, deixa de ser apresentado o parecer n. 263, que diz respeito á aber~ 
tura de um crédito especial, na importância de 440$000, destinado ao 
pagamento de adicionais a que tem direito o sr. Ricardo de Souza 
Cruz. 

Nada mais havendo a se tratar, o sr. Presidente designa para a pro~ 
xima sessão a seguinte: 

Ordem do dia 

PRIMEIRA PARTE:-A regimental. 
SEGUNDA PARTE:-Discussão das materias que, devidamente re~ 

latadas e revistas, forem enviadas á Secretária com a antecedência re~ 

gimental. 
-Levanta~se a sessão. 
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176.a sessão ordlna'rla, aos 19 de dezembro de 1933 
PRESIDENTE-Sr. Israel Pinheiro. 
SECRETARIO- Sr. Socrates Alvim. 

SCJII.A.'RIO:-Ata-Expediente-ComuuicaçOes-Declaraçao dosr, Loreto de Abreu 
-Parecer final-2 .a parte-Isençao de impostos a Pires Villela Li-
mitada, Sumpani & Kessler Limitada e Americo R. Gianneti-Rela-
tório e parecer do sr. Socratr- s Alvim-Discussao-Votaçao - Conclu-
sao-Inversao da ordem do dia-Contagem de tempo ao coronel Ga-
briel Marques - Relatório e parecer do sr . Oliveira Andrade-Discus-
sao-Votaçao-Conclusao-Ordem do dia. 

A' hora regimental, acham~se presentes os srs. Israel Pinheiro, So-
crates Alvim, Loreto de Abreu, Julio Soares, Annibal Gontijo, Werna 
.Magalhães e Oliveira Andrade. 

Abre-se a sessão. 

Ata 
E' lida e aprovada, sem observações. a ata da sess::'io anterior. 

Expediente 
O Sr. Seeretárlo lê o seguinte expediente: 

Oficio 
Prefeitura de Belo-Horizonte.-Belo-Horizonte, 15 de dezembro de 

1933. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo.- CapitaL-Tenho a 

honra de comunicar a V. Excia que nesta data tomei posse e assumi o 
exercício do cargo de Prefeito de Belo-Horizonte, para o qual fui no~ 

meado por decreto do Interventor Federal, Exmo. Sr. Dr. Benedicto Val~ 
ladares Ribeiro. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de esti-
ma e consideraçi'io.-José Soares de Mattos, Prefeito. 

-Inteirado. 

Oficio 
Prefeitura de Belo~Horizonte.-Belo-Horizonte, 18 de dezembro de 

1933. 
Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro D. D. Presidente do Conselho 

Consultivo. - Acuso o recebimento do ofício sob n. 374, desta 
data, no qual V. Excia. digna-se transmitir~me a comunicação de haver 
si.do inserido em ata e por proposta do sr. Conselheiro Annibal Gonti~ 
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jo, unanimemente aprovada, um voto de congratulação pela minha no-
meação e posse do cargo de Prefeito da Capiial . 

Muito grato pela gentileza da comunicação, apresento a V . . Excia. 
e aos ilustres membros dessa egregia corporação, o meu agradeci-
mentos e protestos de alta estima e distinta consideração.-JoséSoares 
de Mattos, Prefeito. 

-Inteirado . 

Oficio 

Imprensa Oficial do Estado de Minas-Gerais.-N. 661. - Belo-Ho-
rizonte, 19 de dezembro de 1933.-Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro, d. 
d. Presidente do Conselho Consultivo do E tado.-E' com especial 
prazer que acuso o recebimento de vosso atencioso oficio, no qual ti-
vestes a gentileza de comunicar-me, na qualidade de presidente do 
Conselho Consultivo, a expressiva e desvanecedora homenagem a mim 
prestada por êsse mesmo Conselho, em sua sessão de sábado ultimo. 

Ap.resento-vos, pois, os meus sinceros e cordiais agradecimentos, 
que faço extensivos a todos os vossos ilustres colegas do Conselho 
Consultivo. 

Com os protestos de minha alta estima e disti nta consideração, su-
bscrevo-me, atenciosamente. - Mario lJatf.os, Diretor da Imprensa Ofi-
dal. 

-Inteirado. 

Comunicações 

O Sr. Israel Pinheii"O:-comunica que, desempenhando-se da 
delega ão que lhe foi outorgada pelos srs. conselheiros, depositou nas mãos 
do sr. Interventor Federal o pedido de demissão do Conselho, afim de 
s. exc. encaminhá-lo ao Chefe do Govêrno Provisório. 

O sr. Interventor Federal, porém, escusando-se de fazê-lo, pediu-lhe 
transmitir aos srs. conselheiros o seu apêlo para que continuassem a 
cooperar na administração estadual, visto serem merecedores de sua 
confiança. 

Fazendo esta comunicação aos srs. conselheiros, convida s. exc. 
para, manhã, em hora que a Secretaria previamente avisará, compa-
recerem a Palacio em visita de cordialidade ao sr. Interventor. 

O sr . .Julio Soares comunica que a comissão incumbida pelo Con-
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selho de fazer uma visita ao sr. dr. Gustavo Capanema. cumpriu, o seu 
dever. 

-0 Conselho fica inteirado quanto ao objeto das comunicações. 

Declaração 
O Sr. Loreto de Abreu:- Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE:-Tem a palavra o sr. Lorêto de Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU: -Cabe-me declarar á Casa ser solidá-

rio com os votos de congratulações aqui aprovados na sessão de 16 do 
corrente, a que não estive presente, com os srs. Interventor Federal, sr. 
Benedito Valadares, Secretarias, Chefe de Policia, Prefeito da Capital, 
diretores da Saúde Pública e da Imprensa Oficial. Se presente estives-
se, concordaria também com a nomeação da comissão incumbida de 
assistir á posse dos mesmos e do exmo. sr. Interventor, que, como au-
toridade constituída, merece o apoio de todos quantos são amigos da 
ordem. 

Ainda estaria de acôrdo com a visita feita ao exmo. e digno ex-
interventor, dr. Gustavo Capanema. 

(M1.tito bem!} 
-A Casa fica inteirada. 
Aptesentrtção aprovação e assinatm·as de pctreceres finais 
O Sr. Loreto de Abreu-apresenta o seguinte 

Parecer n. 263 
Pagamento de adicionais a R i cardo de Souza Cruz 

PEÇA N. 281 
Vist::>s, relatados e discutidos estes autos-peça n. 281, em que pela 

Secretaria da Educação e Saúde Pública é solicitada autorização da 
abertura do credito adicional de 440$000 para pagamento ao sr. Ricar-
do de Souza Cruz, diretor do grupo escolar de Santa Quitéria, e: 

Considerando que, além de legal esse crédito-citada 1ei de 1906 
que extendeu os adicionais de 100/0 a todos os funcionários do Estado 
que contarem mais de 30 anos de exercício-acha-se êle, competente 
e devidamente apurado-certidões de fls. 3 e 4; 

Considerando que ao Govêrno do Estado e não ao Conselho Con-
sultivo é que cabe verificar a condição-confiado á sua prudencia-do 
artigo 13, n. 1, do Codigo dos Interventores-não excedência do saldo 
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da receita arrecadada sôbre a receita orçada, como, unifôrmemente, se 
tem entendido e praticado.-Anais do Conselho, 2-6-1932, pag. 655, etc.; 
e, por isso mesmo; 

Considerando que ficou adotada a fónn~la da autorização da aber-
tura de três créditos-mediante prévia consulta ao Secretário das Finan-
ças sôbre os recursos do Tesouro para fazer face ás despesas, como 
prescrito no Codigo de Contabilidade-lei 1.012, de 20 de setembro de 
1927, parágrafo único do artigo 16, êste Conselho, por êstes fundamen-
tos e o mais constante das notas taquigráficas, résolve autorizar a aber-
tura do mesmo crédito, sempre dentro dos recursos do Tesouro. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Ge-
rais, 12 de dezembro de 1933. - Loreto Ribeiro de Abreu - relator. 

- O parecer é aprovado e, em seguida assinado por todos os srs. 
conselheiros presentes, sendo voto vencido o do sr. Oliveira An-
drade. 

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

Segunda parte da ordem do dia 
Isenção de impostos a P ires, Villela Limit"tda; Sumpani & Kes-

sler L imitada e Americo R. Giannetti 
PECA n. 277 

E' anunciada a discu'isão da peça n. 277, sendo dada a palavra 
ao relator, sr. conselheiro Socrates Alvim, que procede á leitura do 
seguinte 

Relatório 

O sr. Secretário das Finanças solicita o pronunciamento do Con-
selho Consultivo sôbre os pedidos de isenção de impostos e outros fa-
vores, ao Estado dirigidos pelo senhores Villela Lida., Sumpani & Kes-
sler Ltda. e engenheiro Americo René Giannetti. 

S. excia. o sr. Secretario das Finanças, em seu ofício n. 218, de 
16 do corrente, que faz parte desta peça, informa que c o art. 51 
do decreto número 8.884, de novembro de 1928, declara que, a juizo 
do Govêrno, poderão ficar insentos de impostos, pelo prazo de 5 anos, 
as industrias novas, que não tenham similares no Estado. ~ Acrescenta 
que, «OS dois primeiros requerentes formularam seus pedidos dentro 
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das disposições legais, mas o ultimo deles solicita a isenção por um 
praso maior, não previsto em lei.~ Diz ainda o sr. Secretário das Finan-
ças cque os processos relativos ás solicitações de Pires Villela Ltda. e 
Sumpani & Kessler Litda. ja estão devidamente informados, tendo sido 
apurado que não há industria da mesma espécie em nosso Estado, 
enquanto o processo referente á pretenção de A. R. Giannetti contem 
apenas um pedido de isenção e de concessão de tarifas especiais para 
os produtos de estabelecimento que vai fundar.~ 

Pires Villela Litda. pedem isenção de impostos por cinco anos para 
uma fabrica de margarina alimentar, produto preparado com oleos ve-
getais e graxas animais, principalmente sebo, mediante a adjunção de 
pequena quantinade de leite. Sumpani & Kessler Litâa. solicitam iden-
ticos favores para uma pequena fabrica de filtros para talhas, isto é, 
para água de beber. 

O engenheiro Arnerico René Giannetti pede isenção de impos-
tos por 25 anos para ~ uma grande usina eletroquímica para a fabri-
cação de acidos em geral e derivados, como sais, oxidos, bases, bem 
assim a fabricação de produtos eletrometalurgicos, por via seca e umida. 

Pede também em favor dos produtos dessa usina tarifas especiais 
nas estradas de ferro sob a administração do Estado. Tais favores são 
pedidos pelo engenheiro Glannetti cpara sí ou emprésa que organizar.~ 
Aléga êste peticionário que a indústria que se propõe montar não têm 
similar no Estado «muitos de seus produtos ainda não são fabricados 
no Brasil, como acido azotico pelo azoto do ar, sulfato de alumínio, 
ferro manganês, ferro silicio e outras ligas e sendo uma indústria 
que interessa á vitalidade econômica e á propria defesa do país, está 
certo de que não lhe será negada a concessão pedida. 

Assim relatada a peça, passo-a ao sr. conselheiro Annibal Gontijo, 
1°. revisor. 

Belo-Horizonte, 25 de novembro de 1933 - Socrates Alvim - re-
lator. 

Parecer 
O Sr. Soerates Alvlm:-Pela leitura que acabo de fazer do 

relatório sôbre a peça em debate, verifica-se que a mesma é consti-
tuída de três processos distintos, referentes a pedidos de isenção de 
impostos em favor de indústrias novas, sem similares no Estado. 
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O primeiro processo refere-se a Pires Villela Ltda., fabricantes de 
margarina, que pedem para sua fábrica e os produtos nela preparados 
os favores constantes do artigo 51 no decreto n. 8.884, de novembro 
de 1928. A margarina é um ucedâneo da manteiga, preparado com 
óleos vegetais, graxas animais, principalmente sebo, com adjunção de 
pequena quantidade de leite. Trata-se de produto d ... menor custo que a 
manteiga e valor higiênico e econômico mui to inferior a0 desh, fato 
que, por si, torna a margarina um concurrente pe:igoso para a man-
teiga. No dizer de W. Fleischmann. autoridade mundial no assunto, 
«a manteiga é a g raxa comestível mais valiosa, e per!eita que a natu-
reza oferece ao homem •. Minas produz anualmente 17.000 toneladas 
de manteiga, num valor global superior a 100.000:000 .000 . . Nessa in-
dústria são a plicados cêrca de 400.000.000 de litros de leite, produzidos 
por meio milhão de vacas leiteiras . São cifras que revelam o grande 
desenvolvimento da indústria mineira da manteiga e a notável signifi-
cação econômica dêsse ramo das atividades agrícolas em nosso Estado. 

A manteiga é um dos produtos alimentares mais sobrecarregados 
de impostos, concorrendo a slla indústria largamente para os cofr s pú-
blicos da União, dos Estados e dos Município . Estas rápidas consi-
derações mostram que o Estado não deve conceder favores à indústria 
nascente da margarina, que se propõe a fazer uma concurrência desi-
gual à indústria genuinamente mineira da manteiga, óti mo e inc mpa-
ravel alimento na classe a que pertence e já muito onerado de tribu-
tações fis ~ai , como ficou dito . 

O artigo 51 do decreto 8.884 é concebido nos seguintes têrmos: 
«As indústrias novas que não tiverem similares no Estado, ficarão 

isentas de imposto pelo prazo de um a cinco anos, a juízo do Govêrno 
e mediante prévia concessão dêste, quando o contribuinte tenha reque-
rido a isenção, juntando documentos para prova das condições da con-
cessão • . 

Pelos têrmos do decreto, e verifica que não basta estar de acôr-
do com a lei o pedido de isenção de impostos, sendo essencial que 
a isenção con venha aos interêsses do Estado, que ao Govêrno cabe 
defendér. Essa condição, entretanto, não se verifica no caso em 
aprêço. 

Meu parecer é , pois, por que negue o Conselho sua aquie.;cência à 
concessão dos favores solicitados pelos srs. Pires Villela Ltda. 

,, 
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o SR. LORÊTO DE ABREU.- Ante de v. excia. passar adiante 
eu desejava um esclarecimento sôbre a primeira parte da peça n. 277; 
êsse produto margarina . não é de fabricação francês a ? 

O SR. SOCRATES ALV1M:-A margarina é fabricaria em qua i 
todo o mundo. A França produz muita , a Dinamarca também, etc. 

O SR. LORÊTO DE ABREU :-E êsses países não são também 
produtores de manteiga? 

O SR. SOCRATES ALVIM :-A Dinamarca produz muita manteiga, 
mas produz também muita margarina. Importa üleos vegetai e graxas ani-
mais de outros paises e os transforma em margarina. 

Corno já acentuei, a margarina · um produto mais barato do que 
a manteiga. E' usada pelo pobre em lugar da manteiaa, que é 
mais cara, embora melhor que a margarina. 

E' um produto inferi or à manteiga, tanto alimentar como econõ-
micamente, 

O SR. LORETO DE ABREU:-Pelos conhecimento especiai que v. 
excia. tem, pode me dizer se a margarina é um produto prejudicial à 
saúde? 

O SR SOCRATES ALVIM:-Não, ma é menos nutritivo, pobre em 
vitaminas, além de menos digerível. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO: -Ainda mesmo que fosse só para não 
prej udicar a indústria de laticínios, acompanharia o voto de v. excia. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Po so afirmar à Casa que os produ-
tos aplicados como matéria prima na fabricação da margarina têm, to-
dos êles, aplicação em outros mistéres no mercado interno. O sebo, por 
exemplo, é aplicado na fabricação do sabão e de graxa lubrificantes. O 
óleo de algodão, de que, parece, só temos uma fãb rica no Estado, tem 
aplicações especiais, bem como os outros oleos vegetai e os frutos olea-
ginosos que os produzem têm seus escoaduros naturais, razão porque 
não há necessidade de o desviar para preparação de um produto que 
pretende ser sucedâneo da manteiga de que somos, no Brasil, o E ta-
do maior e melhor produtor. 

O creme, entre nós, quasi não tem outra aplicação a não ser na fa-
bricação da manteiga. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Pode-se considerar a maraarina como 
sucedaneo da manteiga. 
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O SR. SOCRA TES AL VIM:-Perfeitamente; é uma espécie de falsi-
ficação da manteiga. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-A margarina levará vantagens à man-
teiga? 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Do ponto de vista alimentar não leva. 
Sem o creme não pode a margarina ter o sabor da verdadeira man-
teiga . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Seria a manteiga para os pobres. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Qual a diferença de preço? 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Entre nós a manteiga é baratíssima, 

tem sido vendida até a 4$000 o quilo. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Do preço de 4$000 nunca soube. 
O SR. SOCRA TES AL VIM:-0 preço de 4$000 é para atacadista 
O SR. LORETO.PE ABREU:-Resta-me ainda dúvida da fabricação 

da margarina ser prejudicial à fabricação da manteiga. 
O SR. SOCRATES.:ALVIM:-Trata-se de um sucedâneo, um con-

corrente. O Estado produz mais manteiga do que o necessário para o 
seu consumo ... 

O SR. LORETO DE ABREU: - Está sobrando? 
O SR. SOCRATES ALVIM:- ... pelo que costuma ser vendida até a 

3$500 o quilo, no tempo da abundância do produto. 
Vou prosseguir no meu parecer. 
Faz também parte desta peça o pedido de Sumpani & Kesler Limi-

tada, fabricantes de filtros para água, em favor de cuja indústria solici-
tam igualmente os benefícios do artigo 51 do citado decreto 8.884, de 
novembro de 1928. Não consta do processo nenhuma comprovação da 
eficácia dos produtos preparados pelos peticionários. Entendo que, em 
casos desta natureza, devem os candidatos a favores do Estado, apresen-
tar comprovação da eficácia do produto em benefício do qual pleiteam 
auxílíos oficiais. Existe em Belo-Horizonte o Laboratório de Análises e 
Pesquisas Químicas e Bacteriológicas do Estado, estabelecimento dispon-
do de pessoal técnico e científico habilitado, perante o qual poderão ser 
levadas a efeito quaisquer experiências dês se gênero. Meu parecer é, 
no caso, por que o Conselho autorize a isenção pedida, com exclusão 
dos impostos de sêlos e transmissão de propriedades imoveis, tudo a 
juizo do Govêrno e mediante a comprovação da eficácia dos filtros fa-
bricados pelos peticionários. 
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O terceiro processo compreendido nesta mesma peça refere-se ao 
engenheiro Ame rico René Giannetti que pede favores oficiais para • uma 
grande usina eletroquímica, destinada á fabricação de acidos em geral, 
bem assim á fabricação de produtos eletro-metalurgicos, por vía sêca e 
úmida. O peticionaria pretende, para si ou empresa que organizar, 
isenção de direitos pelo prazo de 25 anos e tambem que lhe sejam con-
cedidas, pelo mêsmo prazo, tarifas especiais nas estradas de ferro sob 
a administração do Estado, para os produtos da usina que se propõe 
montar entre nós. 

O sr. Ame rico René Giannetti diz que • não existe industria conge-
nere no Estado e muitos dos produtos a que se refere não são fabricados 
no Brasil, como o acido azotico pelo azoto do a~, o sulfato de alumínio, 
ferro manganez, ferro silício e outras ligas, e que, tratando-se de uma in-
dustria que interessa á vitalidade economica e á propria defesa do pais, 
está certo que não lhe serão negados os benefícios pedidos•. 

A meu ver, uma industria dessa natureza e dispondo de larga ca-
pacidade de produção, pode realmente interessar de perto á vitalidaáe 
economica do Estado e da Nação, constituindo mêsmo um fator apre-
ciavel na defesa militar do Brasil. Basta que nos lembremos do que 
conseguiu a Alemanha de suas industrias similares durante a grande 
guerra. O abastecimento de azoto á agricultura constitue, hoje em dia 
uma verdadeira politica economica nos adiantados centros de trabalho 
do mundo inteiro. Por outro lado, o cloro, industria residuaria na fabri-
cação de soda caustica, constituirá um elemento de primeira ordem no 
combate á formiga, como se verificou ha anos, em experiencias reali-
zadas na Sociedade Mineira de Agricultura. 

Tudo dependerá naturalmente de medidas acauteladoras do interes-
se público tomadas pelo Gov~rno, se tiver de conceder aos peticionarias 
os favores que desejam e constam desta peça. 

Sou de parecer, portanto, que o Conselho autorize o Govêrno a con-
ceder os favores adiante discriminados ... 

O SR. LORÊTO DE ABREU:- Sem discriminação de tempo? 
O SR. SOCRATES ALVIM .. . sem privilegio e mediante contrato que 

poderá fazer com o referido engenheiro ou empresa que organizar: 
-Isenção dos impostos estaduais, menos sêlos, transmissão de pro-

priedade imovel e outros que o Govêrno julgue dever excluir da conces-
são, isenção que vigorará apenas enquanto a taxação e arrecadação de 
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tais impostos competirem ao Estado , tudo aji.tizo do Govêrno e observa~ 
das as sugestõe adiante enumeradas. No contrato, o Govêrno além das 
clausulas que julgar neces árias á salvaguarda do interesse do Estado e 
do público, fixará prasos para a instalação e o funcionamento de cada 
secção da usina, estabelecendo penalidade , entre as quais a de resci"ão 
e caducidade de pleno direito, excluindo as isenções, como lhe parecer 
mais conveniente, industrias e pro utos que tenham similares no Estado, 
estabelecendo tambem mínimo de produção para cada especialidade, 
em particular quanto a fertilizante do sólo e outros produtos que in~ 
teressem diretamente á agricultura. 

O Conselho deve sugerir que a concessão se faça da seguinte ma~ 
neira :- Isenção completa, nos ternos do artigo 51 do decreto 8.834, de 
1928, durante os rrimeiros cinco anos, observadas as instruções e res~ 

alvas acima referidas, inclusive a exclusão de privilegio e de isenção 
para sêlos e impostos de transmissão de propriedade. Depois dos cinco 
anos, a isenção diminuirá suce ivamente, na razão de 1/20, 2/20, 3/20, 
19/20 da totalidade dos impostos estaduais vigentes em cada ano, de 
modo a terminar toda e qualquer concessão de favor oficial no fim 
do vigesimo quarto ano. 

Quanto a frete , como as estradas de ferro têm autonomia admi~ 
nistrativa e já se acham em inferioridade de condições em relação ás es~ 
tradas de rodagem, sou de parecer que o Conselho deve opinar pur que 
os favores dessª na ureza não sejam incluídos na concessão . 

Eis o meu parecer; com a discriminação necessária em relação a 
cada um dos processos co stantes desta peça. 

(Muito bem! JJ1uílo bem !) 
O SR. ANNIBAL GONTUO-Como primeiro revisor estou de acôr~ 

do com o parecer do relator. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Eu também, na qualidade de 2.0 revi~ 

sor. 
Discussão 

O sr. Oliveira Andrade-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o nobre conselheiro. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Sr. Presidente, a peça em debatere~ 

fere~se á concessão de favores a serem concedidos a uma emprêsa de 
grandes capitais, e, nessas condições, entendo que o prazo dessa con~ 
ces ão deveria ser maior. 
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O SR. LORETO DE ABREU-Quantos anos ? 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE- De 10 a 15 anos, no máximo. 
O SR. SOCRATES ALVlM Acho que a conces ão de favores como 

está consignada no meu parecer satisfaz inteiramente. A indústria vai 
se acostumando a dispensar os favores paulatinamente, pois que êles 
vão se extinguindo aos poucos, até que, por fim acabem. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Entendo que durante o prazo de 15 
anos a isenção deve ser completa, porquanto, e e prazo é mais do que 
suficiente para se firmar e consolidar qualquer indústria. 

Cinco anos como quer o relator acho pouco. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-O art. 51 do decreto n. 8.884 é con~ 

cebido nos seguintes termos: 
•As indústrias novas que não tiverem similares no Estado, fi~ 

carão isentas de impostos pelo prazo de um a cinco anos, a juizo 
do Govêrno e mediante prévia concessão desie, quando o con~ 

tribuinte tenha requerido a isenção juntando documentos para pro~ 
va das condições da concessão.» 

Assim, a primeira indústria terá privilegio, a segunda já não gosará 
de igual favor. 

O SR. LO RETO OE ABREU-Tratando~se de uma indústria desta 
ordem, devemos ter toda cautela. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Eu desejava saber si, de fato, se 
trata de uma indústria nové:. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-Como industrial e conhecedor do assunto, 
posso com segurança informar que na verdade se trata de uma indústria 
nova. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-E eficaz? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Perfeitamente. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Si assim é devia então ter todos os favo~ 

res e privilegias. E' verdade que essa concessão não pode er incluída 
no art. 51 do decreto n. 8.884, que estabelece a i enção para indús~ 
trias novas apenas por 5 anos. 

O SR. LO RETO DE ABREU-Esse decreto está em vigor? 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Está sim. Essa isenção só pode ser 

concedida por meio de um decreto do Interventor que é hoje o po~ 

der legislativo do Estado. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO-Em resumo o nobre conselheiro quer 
que o favor seja concedido pelo prazo de .... ? 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Máximo de 15 anos. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO-Com privilegio? 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Não; só com a isenção, quanto 

aos 5 primeiros anos, em ~que deve gosar do privilegio do art. 51 do 
decreto n. 8.884, como indústria sem similar no Estado. 

(Mu,ito bem! Muito bem!) 
O S r. Soerates Alvlm- Peço a palavra. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO- Tem a palavra o nobre Conselheiro. 
O SR. SOGRA TES AL VIM- A minha resalva em relação ao pre-

vilegio é porque se trata de industria importante que naturalmente vai 
ser Ievc1da a efeito com capitais estrangeiros. 

Assim sendo, para resolvermos o caso com a necessária cautela 
devemos negar privilegio. 

Pode amanhã essa concessão criar embaraços ao Estado e ele fi-
car sem direito de conceder iguais favores a industrías similares. 

No caso dessa industria elevar excessivamente os preços de seus 
produtos, fica o Govêrno com o direito de conceder iguais favores 
outros industriais que se proponham a instalar fabricas do me~· ;no ge-
nero. 

Isso pode acontecer. Trata-se de um industrial rico, que acaba de 
vir da Europa e lá, pode ter entrado em entendimento com capitalistas 
e industriais poderosos. 

O SR. LO RETO DE ABREU- Mas podemos mar.:;ar os preços, 
evitando-se assim esse perigo. 

O SR. SOCRATES ALVIM- -Não, senhor, porque os preços de-
pendem das leis comerciaes, que regem a economia. 

O SR. LO RETO DE ABREU- Mas os preços são muito conheci-
dos. 

O SR. SOCRATES ALVIM- Variam conforme o tempo; ás vezes 
sobem outras vezes descem. 

O SR. LO RETO DE ABREU- Restringindo-se muito, talvez não se 
funde agora industria tão importante. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-A isenção de imposto não incentiva o 
estabelecimento de uma nova industria. A isenção é uma especie de 
bonificação. 
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Acompanho o relator nesse voto, por ser contrário a prifilégios. 
O SR. SOGRA TES AL VIM - A informação da Secretaria das Fi-

nanças parece ser contrária ao pedido do industrial sr. Gianneti. 

O SR. OUVEIRA ANDRADE -Isso não importa porque a con-
cessão só pode ser dada mediante lei e~pecial. 

O SR. WERNA MAGALHÃES-Acho que o prazo de 10 anos 
é razoavel. 

O SR ANNIBAL GONTIJO - Acho que a formula do sr. relator 
é ótima. 

O SR. WERNA MAGALHÃES- Mas dá apenas 5 anos de isen-
ção. 

O SR, SOCRATES ALVIM- Até 24 anos. 
O SR. LORETO DE ABREU- Essa falta de privilegio para indus-

tria é mortal. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE -Acho que v. excia. têm razão. 

O SR. LORETO DE ABREU- Vamos perder muito porque toda 
essa gente vai retirar seus capitais do Estado encaminhando-se para 
S. Paulo como tem acontecido no Sul de Minas que não tem uma só 
fabrica de banha porque todo individuo que desejava fundar uma 
fabrica desse produto no Sul do Estado (que é a zona produtora de 
porcos) viram seus esforços baldados indo todos se estabelecerem em 
Cruzeiro. E assim Minas ficou privada da industria da banha naquela 
zona. 

O SR. . ISRAEL PINHEIRO - Aí o caso é diferente: as fabricas 
mudaram-se para S. Paulo pôrque Minas tem um imposto de exportação 
muito maior. 

O SR. SOCRATES ALVIM- Mas hoje Minas não cobra esse im-
posto de exportação sôbre a banha, produto sujeito apenas a uma 
pequena taxa de estatística. 

O SR. LORETO DE ABREU- Perdão, mas uma fabrica mudada 
para outro Estado nunca mais volta a Minas. Temos o caso de uma 
fabrica de produtos químicos de Santos Dummont, que, devido a difi-
culdades de fretes existentes no meio mineiro, mudou-se para o Rio 
de Janeiro. Fabrica importante cujos produtos eram excelentes, iguais 
as da Alemanha como v. excelência deve saber. 

O SR. SOCRATES ALVIM- Produtos Merck. 

• 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO -Acho que o ponto de vista do nobre 
relator não está bem compreendido. , 

Si a fábrica não paga contribuição alguma porque razão será trans-
ferida para outro Estado ? 

O SR. LO RETO DE ABREU:- A propósito de privilégio chamo a 
atenção de v. excia. para o seguinte ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- De princípio, sou contra privilégio ... 
O SR. OUVEIRA ANDRADE:- Mas é preciso transigir um pouco. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO ... porque o privilégio não anima a in-

dústria. Os privilégios e favores são concedidos por um determinado 
prazo afim de que as indústrias possam também beneficiar o povo. 
Entretanto, o que acontece é que muitas vezes o único favorecido é o 
cajJital, deixando o público e o trabalho de receber compensações cor-
respondentes aos favores de que as indústrias gozam. Acho que po-
demos conceder êsses favores mas sem procurarmos criar embaraços 
para que se estabeleçam entre nós indústrias similares. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:- A concessão é razoável até que a 
indústria se consolide (apoiados). 

O SR. LO RETO DE ABREU:- Fábrica sem privilégio é fábrica sem 
garantia de estabilidade, e q~ando a fábrica não tem garantia de esta-
bilidade em determinado ponto e o Govêrno, por politicagem, é capaz de 
mover perseguição à mesma, ela imediatamente se desloca para outro 
ponto onde será melhor recebida. Concedemos muitos privilégios; as Câ-
maras Municipais concederam, pelo menos a maioria delas, muitos pri-
vilégios relativamente ao serviço de luz ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Esses são casos especm1s, porque a 
exploração do serviço de iluminação de uma cidade deve sempre ser con-
fiada a uma só emprêsa. Como seria possível assentar na mesma rua duas 
linhas paralelas para o serviço de luz, pertencendo cada uma dessas li-
nhas a emprêsa diferente? Assim, o privilégio somente deverá ser con-
cedido para os serviços de luz, agua e esgôtos, mas não para as indús-
trias em geral. A multiplicidade dos privilégios, muito tem concorrido 
para a precária situação econômica que o mundo atravessa. 

O SR. SOCRATES ALVIM:-Estudei bem a questão e acho que o 
processo constante do meu parecer é o mais razoável, o que melhor 
consulta aos interêsses econômicos. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO:- Minas precisa desenvolver suas indús-
trias, que sem dúvida merecem os favores do Poder Público, favores po-
rém, que não deverão ser representados pela concessão de privilégios 
sinão em casos excepcionais. 

O SR. SOCRATES AL VIM: -Eram essas as considerações que de-
sejava fazer, melhor elucidando o caso em discussão. (Muito bem ! 
Muito bem!) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão. 

Votação 
Constando a peça n. 277, de 3 processos distintos, a votação é fei-

ta por partes, sendo sucessivamente aprovados os pareceres emitidos 
pelo relator, no sentido do Conselho negar aquiescência á concessão dos 
favores solicitados por Pires, Villela Limitada e de somente concordar 
em que sejam concedidos a Sumpani & Kessler Limitada os favores que 
pleiteiam, depois de comprovada a eficiência da qualidade do produto. 

Finalmente, passa-se á terceira parte, referente ao requerimento de 
Americo René Giannetti. O parecer do relator é que a concessão se faça , 
com isenção completa durante us cinco primeiros anos, observados os 
têrmos do artigo 51 , do decreto 8.884, de 1928, e as sugestões restriti -
vas constante do parecer, inclusivé a exclusão de privilégio e de isensão 
para sêlos e impostos de transmissão de propriedade. 

Terminado êsse prazo, a isenção diminuirá, paulatinamente, até des-
aparecer no vigésimo quarto ano. 

O sr. Oliveira Andrade se manifestou pela isenção pelo prazo de 
15 anos, no máximo, com o privilégio do artigo 51 do decreto 8.884, 
nos 5 primeiros anos. 

Ao ser anunciada a votação, o sr. Socrates Alvim, relator, de acõr-
do com o Regimento, requer preferência para o seu parecer, o que é 
concedido pela Casa. 

Submetido, pois, a votos, é o mesmo parecer aprovado, tendo ve-
tado com restrições os srs. Oliveira Andrade, Werna Magalhães e Lo-
rêto de Abreu. 

A' vista disso, o sr. Presidente proclama a seguinte 

Conclusão 
O Conselho aquiesce em que sejam concedidos os favores a que 

se refere a peça n. 277, nos termos do parecer do respectivo relator. 
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-Devolva~se a êste o processo para redação do parecer final. 

Inversão da ordem do dia 

O Sr. Socrates A.lvlm-pela ordem, requer, sendo aprovada 
pela Casa, a inversão da ordem do dia, afim de que a peça n. 286, sô~ 
bre doação de prédio à «Maternidade Santa-Terezinha», de Juiz de 
Fora, seja discutida em ultimo lugar. 

Contagem do tempo ao co1·onel José Gabriel Marques 

PEÇA N. 291 

Em virtude da inversão da ordem do dia aprovada pela Casa, é 
anunciada a discussão da peça n. 291 , sendo dada a palavra ao relator 
sr. conselheiro Oliveíra Andrade, que lê o seguinte 

Relato'rio 

Pela Secretaria do Interior foi encaminhado a êste Conselho o re-
querimento em que o sr. coronel José Gabriel Marques, oficial da fôr-
ça Pública do Estado, pede ao Conselho que lhe seja contado, para os 
fins da reforma e adicion'ais, o tempo decorrido de 10 de novembro de 
1924 a 20 de novembro de 1925, em que esteve á disposição do Go-
vêrno Federal, no Estado do Amazonas, alegando em abono da sua pre-
tensão já haver precedentes, como s vê da lei n. 1.210, de 18 de 
outubro de 1930, publicada no orgJo oficial do Estado, do dia se 
guinte. 

O requerimento traz ínformações do Chefe do Estado Maior da Fôr-
ça Pública e da Terceira Secção da Secretaria do Interior pelos quais 
se vê que o coronel Gabriel Marques foi, de fato, posto à disposição 
do Govêrno Federal e esteve efetivamente á disposição dele, no perío-
do a que se refere o requerimento, servindo no Estado do Amazonas, 
durante a intervenção federal nesse Estado. 

Nessas informações manifestam-se ainda os informantes favoraveis 
á pretensão do requerente. 

Assim relatado, passo o processo ao sr. conselheiro Annibal Gon-
tijo, 1.0 revisor. 

Belo-Horizonte, 15 de dezembro de 1933.-0livei1·a Andrade, re~ 
I ator. 
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Parecer 

O Sr. Oliveira Andrade:-Preliminarmente sou de parecer que 
o Conselho não tome conhecimento do requerimento do coronel José 
Gabriel Marques, datado de 1.0 do corrente, por lhe faltar competência 
para resolver sôbre o pedido, de modo favoravel ou desfavoravel ao 
suplicante. 

O requerimento foi dirigido ao Conselho e nele pede o seu autor 
que o mesmo Conselho Lhe mande contar, para os efeitos da reforma e 
adicionais, o tempo em que esteve á disposi<:ão do Govêrno Federal. 
Ora, o Conselho não tem função alguma deliberativa, é orgão unica e 
simplesmente consultivo, e assim sendo não pode deliberar que se 
conte ou que se deixe de contar qualquer período de tempo ao supW 
cante para êste ou aquele fim. As funções do Conselho consistem em 
emitir a sua opinião, sem carater obrigatório sõbre as medidas ou atos 
a serem praticados pelos govêrnos do Estado ou do município, quanto 
á sua legalidade ou conveniência; falar sôbre os recursos dos atos do 
Interventor; sugerir ás autoridades de qualquer especie as providências 
que julgar necessárias ou convenientes á bôa marcha da administração 
pública, e zelar pela fiel observância do decreto 20.348 de 23 de agôsto 
de 193! (Codigo dos Interventores), com a providencia apenas de levar, 
por meio de representação, ao conhecimenio da autoridade competente 
as violações que se fizerem ao mesmo decreto. 

O que pretende o suplicante, está, pois, inteiramente fóra das fun~ 
ções ou competência do Conselho. Querendo que se lhe mande contar 
o tempo em que esteve á çtisposição do Govêrno Federal, para fins de 
reforma e adicionais, pede o c.oronel Marques que assim se resolva ou 
delibere, ou, em outros termos, que se altere ou modifique a seu res~ 
peito a lei que regula a apuração do tempo de serviço para aqueles 
fins. E desde que a resolução pedida pelo suplicante importa em alte~ 
ração ou modificação de uma lei, é claro que só por meio de uma outra 
lei ela pode ser tomada. Dai a conclusão de que só o poder legislativo -
poderá autorizar ou mandar o que pretende o coronel José Gabriel 
Marques. E como o poder legislativo do Estado é exercido hoje pelo 
Interventor, por fôrça da lei orgânica do Govêrno Provisorio (decreto 
número 19.398, de 11 de novembro de 1930, artigo 11, paràgrafo 1. 0 ), 
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segue-se que '" ) o Interventor, por meio de um ato legislativo, poderá 
rleterminar o ou~ pretende o referido coronel. 

fornada, t nrém, a materia desta peça não como- pedido da parte, 
mas Cút;t(\ ~imr'~s consulta do Govêrno sôbre a pretensão do coronel 
Marques, o Q.u-.relhO não está inibido de se pronunciar, e neste caso, 
parece-me, nada se Clpi'ie á dita pretenção, salvo na hora presente, a 
parte relativa aos a c· dflnais e por motivo exclusivamente financeiro. A 
pretensão é justa em UP. porque não há como fazer distinção para o 
efeito das vantagens conLfdirhs aos funcionários entre serviços prestados 
a Minas, aos Estados ou áC ~ municípios. Em qualquer destas hipoteses 
o serviço, em última análise, é pr~stado á Nação, ao pais em sua inte-
gr~ dade. Em qualquer das esfen•s oois, que trabalhe ·o funcionário, os 
seus serviços são proveitosos ás C'utqs, embora indiretamente, e assim 
sendo não é justo que na hora de ~E' aourar o tempo de serviços pres-
tados para o efeito de qualquer van.é.~ em se faça distinção entre êles. 
Acresce que com relação aos funcionáncs r.'vís já temos lei mandando 
contar-lhes, para o efeito de aposentad<. ;ia e adicionais, o tempo em 
que estejam á disposição do govêrno fedo al ou de outro Estado da 
União (lei ' n. 1.230, de 22 de outubro de 1P30 artigo 2.0

). Nenhum 
motivo havendo para que não se tenha o n.esm" procedimento para 
com os militares para o efeito dos mesmos adi( Clnais e reforma. 

Faço, entretanto, neste parecer, restrição O<:. vantagem dos adicio-
nais, por importarem éles em aumento de despesó.~ para os cofres pú-
blicos e r..ão permitirem as condições financeiras do Estado, aumento de 
despesas, na atualidade. 

(Muito bem! Muito bem!) 

Discussão. 
- Em discussão o parecer. 
O Sr. Annlbal Oontljo-0 nobre relator entende que se deva 

contar tempo ao peticionário sómente para efeito da reforma? 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE: -Mando contar o tempo só para o 

efeito da reforma e não para pagamento de adicionais e isso tendo em 
vista a:má situação financeira do Estado. 

O SR. ANNIBAL GONTUO :-Isso compete mais à Secretaria das 
Finanças. 

; 
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O SR. OLIVEIRA ANDRADE :-Nós emitimos o nosso parecer, e 
êles, lá, que façam o que acharem mais conveniente. Entendo, entre-
tanto, que o procedimento do Conselho deve ser o de que fala o pa-
recer. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO:-V. excia. é favoravel a que o tempo 
seja contado sómente para reforma e não para adicionais, tendo-se em 
vista as atuais circunstâncias financeiras do Estado. Isso quer dizer 
que, para ser coerente, o Conselho deverá proceder do mesmo modo 
em relação a todos os funcionários que venham aqui pleitear igual 
favor. 

O SR. OLrVEIRA ANDRADE:-Mas êsses ja têm alei a seu favor. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO :-Desde que a pretenção seja justa e o 

peticionário a ela tenha direito, o Conselho deve atendê-la. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE :-Acho que não devemos aumentar 

despesas do Estado no momento atual. O peticionário não têm direi-
to no que pede, porque a lei positiva não lho dá e antes lhe nega êsse 
direito. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO :-A atribuição do Conselho não é só-
mente dizer sôbre se a concessão está dentro da lei, mas principalmen-
te dizer sôbre a equidade do pedido afim de autorizar o govêrno a de-
cretar lei especial para êsse fim. 

O SR. LORÊTO DE ABREU :-Eu desejava saber se o coronel 
Josê Gabriel Marques se ausentou do Estado por determinação do go-
vêrno. 

O SR. ANNIBAL GONTIJO :-Foi por determinação do govêrno. 
O SR. LORÉTO DE ABREU :-O govêrno determinou, diz v. 

ex c.. E o oficial tinha a li herdade de furtar-se a essa ordem do go-
vêrno do Estado ? 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE :-Como ordem, parece que não, 
porque é militar. 

O SR. LOilliTO DE ABREU :-Sendo militar tem de cumprir or-
dens. Tendo sido ordenado pelo govêrno do Estado para serviços 
fora do território dêste e segundo v . exc. acaba de informar a lei de 
organização da Fôrça Pública só se refere a serviços dentro do Esta-
do, êsse serviço a que se refere a peça em debate só poderia ser 
contado se o requerente o prestasse dentro de Minas-Gerais. 
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De modo que serviços prestados fora do Estado não merecem a 
aplicação da lei. 

Mas, uma vez que v. exc. diz, e parece razoavel que o coronel 
José Gabriel Marques era obrigado a obedecer a ordem do govêrno, 
entendo que êle tem mesmo direito de acionar o Estado para cobrar 
essa importância, relativa aos adicionais. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE :-Acho que não. O Regulamento 
da Fôrça Pública, aprovado pela lei n. 957, de 9 de setembro de 
1927 diz que para efeito de reforma só se conta o tempo de serviço pres-
tado dentro do Estado. 

O SR. ISRAEL PfNHEIRO ~-Desde que o Estado mandou, estava 
prestando serviços ao Estado. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Mas pelo sen o do Estado êle foi 
posto apenas à disposição do govêrno federal, por ordem e por conta 
de quem foi prestar serviços no Amazonas. 

O SR. SOCRATES ALVIM:- Sem pedido seu. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO:-Esse oficial estava prestando serviços 

ao seu Estado, porém, fora dêle. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Diretamente êle estava prestando 

serviço à União e sú indiretamente prestava serviço ao Estado, como 
a todo resto do Brasil. 

O SR. LORETO DE ABREU:-A Constitui'ção Federal garante os 
cargos inamovíveis em toda sua plenitude. E quando a Constituição 
Federal estabelece que cargos inamovíveis são garantidos sem limite 
algum, êsses cargos de militares como cargos vitalícios, como são os 
cargos de juizes, quer dizer o govêrno do Estado não pode afastar um 
juiz do seu lugar; não pode remover, temporária ou permanentemente, 
um desembargador de um tribunal para outro que trate de criar e nem 
remover um juiz de um lugar para outro. Ora, assim sendo, penso que 
êsse militar está garantido por êsse dispositivo da Constituição Fe-
deral. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-E êle era obrigado a ir? 
O SR. LORETO DE ABREU:-Parece que sim. Depois há outro as-

pecto que convem ser considerado. Depende da corrente em que se 
filiou o interprete da nossa legislação. Eu me filiei à doutrina contra-
tual, seguindo a opinião de Clovis Bevilacqua e outras !autoridades na 
matéria, isto é, que toda vez que um funcionário de qualquer ordem 
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entra a exercer funções tem feito com o govêmo um contrato que é 
previamente regulado pela legislação existente. Do mesmo modo quan-
do um operário entra para uma fabrica sem fazer contráto algum; há en-
tretanto os estatutos já previamente estabelecidos regulando êsses con-
tratos, não havendo, portanto, necessidade de celebrá-los. De modo que 
se houver alguma violação dêsses estatutos por parte do diretor da fá-
brica o operário terá direito à indenização. Ora êsse miliiar quando 
entrou no exercício de suas funções no Estado sabia previamente que 
o Estado o adimitiu como um funcionário inamovível de acôrdo com 
a Constitui'ção Federal. Essa disposição de inamovibilidade entrou como 
condição dêsse ·contrato; pode se dizer até que êsse militar tinha direi-
to adquirido em virtude do contrato de não sair de Minas para prestar 
serviço fora. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Ele aceitou o fato tanto que assi-
nou, no comande, a declaração de que se contentava com o venci · 
mentes da lnterventoria do Amazonas. 

O SR. SOCRATES _ALVIM:-Não consta isso do processo 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Consta até da deci ão do Conse-

lho. A peça em que êle pediu vencimento durante o tempo em que 
esteve ausente e não foi atendido está junto a esta, e o fundamento do 
parecer do Conselho foi o fato dêle se contentar com os vencimentos 
do Amazonas. 

O SR. 15RAEL PINHEIRO:-A declaração de que ia sem vencimen-
tos consta da ordem do dia do Batalhão, tanto que êle reclamou pos~ 
teriormente. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-0 ofício do comando geral e o 
parecer dado pelo Conselho sôbre a peça n. 163 estão assim conce-
bidos (lê): 

«Comando Geral da Fôrça Publi_ca do Estado de Minas-Em 1.0 de 
dezembro de 1933.-Exmo. sr. dr. Secretário do Interior. 

Transmito a v. excia. o requerimento em que o sr. coronel José 
Gabriel Marques, chefe do S. E. M. da Fôrça Pública pede ao Cons~lho 
Consultivo dêste Estado que lhe seja contado, para fins de reforma e 
de adicionais, o tempo em que esteve á disposição do Governo Federal, 
no Estado do Amazonas. 

Informo a v. excia. que o referido oficial esteve, efetivamente, à dis-
posição do Govêrno .Federal, servindo no Amazonas no periodo da in-
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tervenção federal ali, durante o tempo que reclama, parecendo, portan-
to justa sua pretensão, á vista do precedente alegado. Cordiais sauda-
ções. Pelo chefe do S. E. M., tenente-coronel Manoel Rodrigues de Fa-
ria, sub-chefe ~ . 

Parecer n. 195 
(PEÇA N. 163) 

O Conselho Con ultivo do Estado de Minas-Gerais, a que foi pre-
sente o oficio do sr. Secretário do Interior, encaminhando o pedido de 
pagamento feito pelo coronel José Gabriel Marques, durante o período 
em que esteve á disposição do Govêrno Federal, depois de considerar 
d(;vidamente as informações do sr. Chefe de Secção da Secretária do In-
terior e o parecer do sr. dr. Advogado Geral do Estado, resolveu ma-
nifestar-se contrário a êsse pagamento, tendo em vista que o requeren-
te aceitou a comissão com a determinação prévia de que nada receberia 
pelo Tesouro do Estado de Minas durante a referida comissão e que os 
precedentes alegados não justificam para o caso uma solução de equi-
dade. 

Sala das Sessões do Conselho Consultivo, 20 de junho de 1933.-
Noronha Guarany, presidente.·-Israel Pinheiro, relator.- Lorêto Ribeiro 
de Abreu .-Julio Soares.-.-Werna Magalhães.--P. Matta Machado, ven-
cido =- . 

O SR. ISRAEL PINHEIRO: - Fui até o relator dêsse processo. O 
oficial aceitou a comissão, mas a declaração é apenas na ordem do dia· 
Foi êsse o poni:o de vista que tivemos em consideração. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Mas êle teve ciência do caso. 
O SR. LO RETO DE ABREU:- Parece que houve urna certa coação 

no espírito do milita r. 
O SR. ISRAEL PlNHEIRO:-A questão agora é de equidade; o que 

temos concedido a outros devemos conceder tambem a êle. 
O SR. OLIVEIRA ENDRADE:-Para mim a questão é de lei e pela 

lei tenho um respeito religioso, talvez por ter sido juiz toda a vida. 
O SR. ISRAEL PINHEIR0:-0 nobre conselheiro foi o primeiro a 

reconhecer que o pedido é justo. Para as questões que são determina-
das em lei não se precisa consultar o Conselho. No presente caso o 
Conselho pode resolver por equidade de acôrdo mesmo com o disposto 
no artigo 8, letra ca• do Codigo dos Interventores. 
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O SR. OLIVEI~A ANDRADE:-Acho o pedido justo em tese; na 
hipótese é um simples pedido de favor . 

O SR. LORETO DE ABREU:-Não deixou de haver constrangimen-
to da parte do militar recebendo ordem do seu superior para marchar 
para outra zona. Não estudei o caso; apenas exponho o meu ponto de 
vista ao ilustre colega Oliveira Andrade, jurista que muito respeito. 

O SR. · OLIVEIRA ANDRADE:-Agradecido. 
O meu fundamento se firma exclusivamente na questão da si-

uação financeira do Estado. Aqui sou contra todo aumento de des-
pesa. 

O SR. LORETO DE ABREU:-Procedimento muito respeitavel; mas 
resta saber se o militar tem direito á indenização. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE:-Acho que êle pede um favor· se 
tiver direito poderá pleiteá-lo perante a justiça. 

(Muito bem!) (Muito bem I) 
O Sr. Socrates A.lvlm.- Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Conselheiro. 
O SR. SOCRATES ALVIM- Sr. Presidente, prestei toda a atenção 

às palavras proferidas pelo sr. conselheiro Oliveira Andrade . 
Acho justa a pretenção do coronel José Gabriel. Marques, quer em 

relação à contagem de tempo para refôrma, quer em relação à conta-
gem de tempo para adicionais. 

S. excia. pondera apenas que dada a situação de dificuldade finan-
ceira do Estado, não será prudente que se delibere agrávando essa 
situação. 

Em primeiro lugar, lembrarei que a concessão de adicionais a esse 
militar representa a pequena importancia de 200$000 mensais, ou pouco 
mais, visto que um coronel da Polícia percebe 2:100$000 por mês. E' 
uma quantia ínfima, que não pode agravar de modo algum a situação 
financeira do Estado. 

Se s . excia. acha justa a pretenção, entendo que o Conselho de-
ve atender ao pedido em suas duas partes, não só pelos argumentos 
expendidos, como também pelos númerosos precedentes que existem 
na Casa . 

O Conselho tem concedido creditas especiais para pagamentos de 
adicionais a diversos militares . 

O SR. LORETO DE ABREU. - São inumeros. 
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O SR. SOCRA TES AL VIM. - De modo que o meu voto é para 
que o Conselho aquiesça ao pedido em suas duas faces, quer para efei-
to da reforma, quer para os adicionais. 

O SR. OLIVEIRA ANDRADE- Sou contra todo aumento de des-
pêsa. 

Acho que a época é de sacrificio para beneficio do Estado, 
O SR. LORETO DE ABREU- Não estamos em situação de insol-

vencia e acredito que não entraremos nêla . 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - A situação é de sacrifícios, mas deve 

se;· geral para todos. Não é justo que um só seja sacrificado. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE- O remédio para isso é o Conselho 

se opôr a toda pretenção igual a de que se trata e não satisfazê-las to-
das como parece ser o seu proposito. Não vejo pois, motivo para mo-
dificar o meu voto. 

O SR. SOCRATES ALVIM- São estas as considerações que de-
sejava fazer justificando meu voto. 

(MUito bem! Muito bem!) 

Não havendo mais que"1 tome a palavra encerra-se a discussão. 

Votação 

Passando-se a votação, o Conselho se manifesta, contra o voto 
do sr. Oliveira Andrade, pelo parecer dó sr. Socrates Alvim, no senti-
do de ser contado tempo ao peticionário não só para a refôrma, como 
para o recebimento de adici onais. 

E', portanto, adotada a seguinte 

Conclusão 

O Conselho é de parecer que seja contado ao coronel José Gabriel 
Marques, para os fins de reforma e adicionais, o tempo decorrido de 
10 de novembro de 1924 a 20 de novembro de 1925, em que esteve 
á disposição do Govêrno Federal, no Estado do Amazonas. 

- Esta conclusão foi aprovada com restrições do sr. Oliveira An-
drade, que opinava pela contagem de tempo apenas para efeito de 
reforma. 

-Volta o processo ao relator para redigir o parecer final. 

• • 
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Ordem do dia 
Estando terminada a hora, o sr. Presid~nte levanta a sessão, desig-

nando para a próximQ, além da parte regimental da ordem do dia, 
discussão das peças ns. 292 (isençã o de imposto sõbre minérios de fer-
ro) e 291 (doação de predio à Maternidade Santa Terezinha) e das 
demais que forem enviadas á Secretaria com a an~ecedência regimen-
taL 

177: Sessão ordina'ria, aos 23 de dezembro de 1933 

PRESIDENTE:-Sr. Socrates Alvim: 
SECRET ÁRIO:-Sr. Julio So:.res: 

SUiUA'RIO:- Ata-A despedida do sr. Lorêto de Abr~u-Discurso do sr. Socra-
tes Al"l.im- Expediente- Discurso do sr. ~ulio Soares, propondo um 
voto de relicitaçoes ao Interventor Benemto yaladares p~la escolha do 
s r. Israel Pinhei ro para o cargo de Secretánu da Ag n culra- A con-
signaç~o de yerba e~pecial no orçamento para ? ~agame~to de des-
pesas JmprevJstas-DJscu rso e proposta do sr. Ohve1ra And. ade-Falta 
de numero-Ordem do dia. 

A' hora regimental acham-se presentes os sr . Socrates Alvim, Jul io 
Soares, Oliveira Andrade, Werna Magalhães e Lorêto de Abreu. 

Assumindo a presidência, o sr. Socra tes Alvim declara aberta a 
sessão e convida o sl. Julio Soares a ocupa r o lugar de secretário. 

Ata 

E' lida a ata da sessão anterior. 

A despedida do sr. Lorêto de Abreu 
O Sr. Loreto de A.bren:-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE:-Tem a palavra o sr. Lorêto de Abreu. 
O SR. LORETO DE ABREU:-Sr. Presidente, devo à gentileza ào 

diretor da nossa Secretaria, sr. Jo~é Pena, a remessa de um nú mero do 
•Diario Oficial:t de 7 do corrente mês. em que li a noticia de minha 
exoneração de membro dêste Conselho. E' uma noticia oficial, ten do 
sido a exoneração, conforme verifiquei, concedida por ato de 4 do cor-
rente. Entretanto, sómente disso tive conhecimento ha dois dias, por 
intermédio do sr. diretor da Secretaria, razão pela qual continuava fun~ 
cionando até que pudesse deixar o exercício do cargo, de acôrdo com 
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a lei que, no caso, é o artigo 227, do Código Penal da Republica; sen-
do assim, não posso mais tomar parte nas deliberações do Conselho. 

Eu desejaria, porém, caso v. excia. o permitisse, dirigir ainda al-
gumas palavras ao Conselho. 

O SR. PRESIDENTE:-Continua com a palavra o sr. Lorêto de 
Abreu . 

O SR. LORETO DE ABREU:-Sr. Presidente. Srs. conselheiros. 
Meus senhores. 

O êrro é do mundo. Erram todos-homens e mulheres. velhos e 
moços, animais e vegetais-Cad<! homem observa, de freqüente, o pró-
prio êrro. Conta-se que o cavalo teve o beiço devorado pela piranha 
da lagôa em que pastava. O cavalo corrigiu o érro: nunca mais vol• 
tou a saborear a erva tenra e nutriente dêsse brejal. 

Aqui em nossa encantadora e moderníssima curbs » viu-se que uma 
hera alastradora insaciavel, havia encaminhado um de seus galhos pelo 
muro afóra e pelo batente perigoso de um portão, de dentro do pateo 
para a rua. Ao se fechar -o portão, êste decepa-lhe a ponta. Nada de 
desanimo. 

Como o cavalo que, talvez, procurasse outra lagôa sem piranhas, 
a hera, simplesmente, com o iinpulso peculiar de todo vivente, esguei-
rou-se, deixou a linha reta, subiu, deu volta, fez percurso mais longo, 
passou por cima do batente triturante,-contornou o perigo inevitavel 
e foi ter fóra do pateo, para onde se conduzia ou era levada pelo seu 
destino. 

-Onde há vida, há erro. Erram maís os homens; menos os ani-
mais e os vegetais. Mais os sábios e menos os ignorantes. Mais, em 
regra, os homens; e menos as mulheres. Mais os adiantados na tra-
jetoria da civilização. Menos os que ficarão mais estacionários, como 
os homens bestiais descob!!rtos por Humboldt, nas margens do Urenoco, 
descritas por Letourneau na «Evolution de la Morale ~. O próprio 
sabia errou parcialmente, se com o errare kumanum est quis restringir 
o campo do erro, limitando-o ao da natureza, humana, excluindo-o de 
toda a imensa natureza viva. 

Se assim é, e não · pode deixar de o ser-fenomeno natural que o 
~rro é-o dever de cada um de nós é imitar o cavalo e a hera-isto 
é, não ter vergonha de ter errado-se de boa fé-e emendar, elevada-
mente o próprio erro, como o fazem investigadores, cientistas e patrio-

• 
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tas. Apenas, devemos canalizar todo o nosso esforço no sentido de 
errarmos o menos possível. Foi êste o meu programa, desde que, ba 
mais de um ano e dois meses, a 11 de outubro de 1932, tomei posse de 
conselheiro do Estado de Minas-Gerais (Anais de 1932, pag. 1.013), por 
indicação espontânea e cativante do venerando e saudoso Oleaario Ma-., 
ciel e nomeação honrosa de não menos venerando Getulio Vargas, am-
bos de irrecusaveis benemerencias; o ultimo, felizmente, ainda vivo e 
bem vivo para o bem geral da Nação e dos Estados! 

Srs. se aqui errei-e devo ter errado porque mais do- que-o homo 
sum-sou um vivente-e errare v iventis est-, só peço a sua toleran-
cia; e estou certo m'a concedereis,. convencidos como estais todos, já o 
percebo, srs. conselheiros do Est:tdo de Minas-Gerais e funcionários 
auxiliares-de que os meus erros teriam sido de boa e não de má fé. 

Com erros não intencionais,-como o do cavalo e o da hera-e 
mesmo com uma boa carga desses erros, nobremente confessados, todo 
o mundo vai direito ao céu; e vai até inteiro, de corpo e alma, para 
lá em cima continuar, se possível uma tal encarnação, na pratica dos 
mesmos erros da terra, erros que serão dos proprios anjos, se partici-
pam também êles da natureza animal. 

Srs. conselheiros, cujos nomes peço licença para declinar, senho-
res Israel Pinheiro, já infelizmente, perdido pelo Conselho e, felizmente, 
ganho pela Agricultura Mineira, Soe ates Alvim, presidênte e vice-pre-
sidênte deste Conselho. dezembargador Andrade, Werna Magalhães, 
Julio Soares e Annibal Gontijo, todos já com um acervo de relevantes 
serviços públicos, patrioticamente aqui prestados á coletividade, srs . 
funcionários auxiliares, entre os quais peço permissão para destacar 
José Joaquim de Oliveira Penna, José de Oliveira Costa, José Rosem-
burg e Alfredo Walter, como os mais · chabitués" atLxiliares diretos do 
Conselho neste recinto, o 1.0 chefe da Secretaria, o 2.0 chefe dos taquí-
grafos; a todos, abraços de admiração, de reconhe imento pelas gen-
tilezas recebidas e já de saudades pela separação irremediavel , unica4 
mente determinada pela contigência da molestia e da idade que, possi-
velmente, poderiam, antes que tudo, prejudicar as arduas funções pú-
blicas a mim confiadas. 

Srs., antes de descer desta eminencia; antes de deixar esta alta ca-
deira de conselheiro do Estado de Minas-Gerais, permiti-me, dentre 
outras- repelidas pela escassez do tempo, apenas, uma sugestão pessoal, 
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pois, regularmente, não posso propô-la ao Conselho- já demissionário 
que sou- sugestão a todos os responsaveis pela reorganização consti~ 
tucional que ora se elabora, sugestão auxiliar e cooperadora, pois já feita 
por outros e já constitutiva de correntes de opinião: a de tentarem 
tudo, antes que tudo, pelo fortalecimento dos poderes centrais da 
Republica como elemento da unidade periclitante do Brasil, unidade le~ 
gada pelo passado e que devemos transmitir intacta e mais fortificada, 
ao futuro, pela adoção de várias providências como a nacionalização 
do processo e da magistratura, simples roupagem aquele e méro orgão 
esta do direito substantivo que já é uno. Direito unitário sem vestimen~ 
ta unitária confeccionada pelu mêsmo elaborador ou pelo mêsmo técni~ 
co, não parece acertado pelo perigo do desvirtuamento do direito. Direito 
uno aplicavel por inumeros funcionários judiciários de nomeação de mais 
de 20 presidentes de Estados, nem todos animados do bem público, não me 
parece ser regime aceitavel e suficientemente garantidor da autonomia e 
encorajamento do juiz contra o influxo deleterio de homens e de partidos lo ~ 

cais. Sugestão da nacionalização das fôrças de terra, mar e do ar, mêsmo 
como garantia da ordem, que é uma necessidade geral, da justiça interna e 
internacional, outra necessidade de ordem geral. Sugestão da mais ampla 
garantia constitucional çlos direitos individuais- inclusive dos direitos 
coJJsumados e adquiridos contra a retroatividade das leis, tradutora esta 
de uma corrente imponderada- desconhecedora da evolução da pro~ 

priedade das tendências da mêsma evolução, e pejada de ameaças aos 
estimulas do nosso progresso econômico e ao futuro do Brasil tão ne~ 
necessitado este de braços e capitais estrangeiros, sugestões de um bom 
regime constitucional de impostos com perfeita e garantida discrimina~ 

ção de competencias tributantes; frequentemente desrespeitadas entre 
nós; proibição de tributações cumulativas da mesma matéria tributavel 
e:de im postos sôbre a importação de mercadorias entre os Estados; ve~ 
dação de multas fiscais excedentes de 10 °/0 , limite máximo das multas 
particulares - segundo a lei moralizadora da usura. Srs. isto já não é 
breve. Uma última sugestão pessoal deixada ao Conselho : a homena~ 
gem do nosso reconhecimento ao 4.0 e grande poder - A Imprensa-
pelo seu concurso precioso, passado, presente e futuro, ao funcionamen~ 
to regular do mêsmo Conselho. Nobres, nobilíssimos conselheiros, srs. 
e dignos funcionários, após longa estadia aqui, em honrosa companhia 
de que tanto fiquei gostando, e com que muito lucrei, não é sem gran· 
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de magua que dela poderei distanciar~me. Antevejo lenitivo na pe~ 
leja que ainda pretendo empenhar, se consolidada a minha saúde, mais 
talvez, para o bem dos outros do que para o meu próprio; e sempre, 
fitando os exemplos do são ambiente do Conselho Consultivo do Es~ 
tado de Minas-Gerais. 

(Muito bem! M ui to bem!) 
O Sr. Soerates .A.lvim:- Sr. Conselheiro Lorêto de Abreu : 
Em meu nome e no de todos os seus companheiros, amigos e ad-

miradores que aqui trabalham, conselheiros e funcionários da Secretaria 
do Conselho, quero manifestar~lhe o sincero pesar de que nos achamos 
possuídos em con~eqüência do seu afastamento do Conselho Consultivo 
do Estado. 

Neste ano de intenso labor pela causa publica, em que juntos 
em os lidado nesta Casa de tão elevadas tradições, habituamos, sr. canse~ 
lheiro Lorêto, ao seu trato cativante e distinto, ao amparo do saber, da ex· 
periencia e do civismo que exornam o culto e nobre espírito de v. 
excia. 

Desligando~se do Conselho, afastando~se do posto de sacrifícios 
que a honrosa confiança de dois grandes presidentes lhe indicaram, 
continuará o ilustrado e querido companheiro presente em nosso espí-
rito e em nossos corações. 

V. excia. é um mestre e um amigo a quem admiramos e prezamos 
profundamente. Receba, pois, com o nosso abraço de despedida, a 
certeza da continuação do nosso apreço e da nossa sincera estima. 

(Muito bem! Mui to bem.') 
O SR. LORETO DE ABREU : -Muito obrigado a v. excia. e ao 

Conselho. 
-Não havendo número para aprovação da ata, em conseqüência 

da exoneração do sr. Lorêto de Abreu, é anunciado o 

Expediente 

O Sr. Secretário traz ao conhecimento do Conselho o seguin-
te expediente : 
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Ofício 
lvJodijtcações d os decretos ns. 7.070-A, de 1927 e 10 .362, de1932 

(PEÇA N. 293) 
Secretaria da Educação e Saúde Pública. -Ofício n . 206 Expedido 

pela 3.a secção.-Belo-Horizonte, 21 de dezembro de 1933.-Sr. Presi-
dente do Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais.-Peço a V. 
Excia. submeter ao Conselho Consultivo do Estado o incluso proje-
to de modificações de dispositivos em vigor do Regulamento do Ensino 
Primário (dec. n . 7.070-A, de 15 de outubro de 1927 e dec. 10.362, 
de 31 de maio de 1932.) 

As modificações que o Govêrno ora pretende fazer foram aconse-
lhadas pela prática da adm inistração do ensino e visam dar maior efi-
ciência ao órgão técnico da instrução pública, sem acarretar o menor 
ar.réscimo de despesa para os cofres estaduais, uma vez que os atuais 
vencimentos do Inspetor Geral da Instrução se desdobram dentro do 
mesmo total, pelos dois novos cargos a se crearem . 

Quanto ao atual cargo de Auxiliar de Inspetor, passará a deno-
minar-se Sub-Diretor da Secretaria, com os vencimentos que já cons-
tam da lei orçamentária do Estado. 

Reitero a V. Excia. os meus protestos de elevada estima e distin-
ta consideração.-Nm·aldino Lima, Secretário da Educação e Saúde 
Pública. 

Minuta 
Resolve extinguir o cargo de Inspetor Geral da Instrução e Diretor 

da Revista do Ensino e criar os cargos de Auxiliar Técnico do 
Secretário da Educação e Diretor da Revista do Ensino. 
Art. 1. 0 O Cargo de Auxiliar Téci?ico do Secretário da Educação 

será exercido em comissão, por funcionário do ensino designado pelo 
Secretário da Educação e Saúde Pública; o de Diretor da Revista do En-
sino será provido livremente pelo Chefe do Govêrno entre pessoas de 
reconhecida capacidade. 

Art. 2. 0 Tanto o cargo de Auxiliar Técnico do Secretário da Edu~ 
cação, como o de Diretor da Revista serão regulamentados oportuna-
mente, ficando os vencimentos de ambos êsses cargos, respectivamente 
de 18:000$000 e 12:000$000 anuais, fixados dentro da verba orçamentá-
ria atribuída ao de Inspetor Geral da Instrução e Diretor da Revista do 
Ensino. 

ÊSTAOO DE MINAS-GERAIS 1395 

Art. 3.0 O atual cargo de Auxiliar do Inspetor Geral da Instrução; 
passa, com os mesmos vencimentos, a denominar-se Sub-Diretor da 
Secretaria da Educação e Saúde Pública, devendo ser oportunamente 
regulamentado . 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrário. 
-0 processo passa a constituir a peça n. 293, distribuída aos srs. 

Socrates Alvim, Oliveira Andrade e Werna Magalhães, respectivamen-
te, relator, 1.0 e 2.0 revisores. 

Ofício 
Gabinete do Presidênte do Estado de Minas.-Belo-Horizonte, 21 

de dezembro de 1933.-Senhor Presidente do Conselho Consultivo.-
Tenho o prazer de acusar o recebimento do ofício n. 374, de 18 

do corrente, no qual V. Excia. me comunica haver êsse Conselho, por 
proposta do Senhor Conselheiro Annibal Gontijo, consigna~o em ~ta 

um voto de congratulações por motivo de minha nomeaçao para m-
terventor federal neste Estado. 

Peço-lhe rec€:ber os meus melhores agradecimeutos pela genosi-
dade da homenagem e dignar-se transmiti-los a todos os dignos Con-
selheiros. 

Aproveitando o ensejo, apresento-lhe os protestos de minha 8sti-
ma e consideração.-Benedicto Valladares Ribei1·o, Interventor fe .. 
deral. 

-Inteirado . 

Ofício 
Imprensa Oficial do Estado de Minas-Gerais, n. 683. Belo~Hori.-

zonte, 20 de dezembro de 1933. . 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo do Estado. Tenho 

a honra de comunicar a V. Excia . que, a 15 do corrente, tomei posse 
e assumi 0 exercido do cargo de Diretor da Imprensa Ofícial do Es~ 
tado de Minas-Geraís, para o qual fui nomeado por decreto do Inter, 
ventar Federal, Exm. sr. dr. Benedito Valladares Ribeiro. 

Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Excia. protestos de esti· 
ma e consideração. 

M m-io Matos, Diretor da Imprensa Oficial. 
-Inteirado. 
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Ofício 
Secretaria das Finanças do Estado de Minas-Gerais. N.0 280. Em 

20 de dezembro de 1933. 
Exmo. Sr . Dr . Presidente do Conselho Consultivo. Ao acusar o 

recebimento do vosso ofício, em que tivestes a gentileza de me comuni-
car ter sido aprovado pelo Conselho Consultivo um voto de con-
gratulações pela minha nomeação e posse no cargo de Secretário das 
Finanças dêste Estado, é-me grato enviar a êsse egrégio Conselho os 
meus mais profundos agradecimentos por essa prova de aprêço à mi-
nha pessoa, pedindo-vos o obséquio de sêrdes o intérprete do meu re-
conhecimento junto a cada um dos srs. conselheiros e, especialmente, 
ao sr. conselheiro Annibal Gontijo, que teve a bondade de ser o propo-
nente do voto aludido. 

Sirvo-me do ensejo para vos reiterar os protestos da minha estima 
e consideração. 

Alcides L i ns, Secretário das Finanças. 
-Inteirado 

Ofício 
Chefia de Policia do Estado de Minas-Gerais. N.0 499. Em 21 de 

dezembro de 1933. 
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Consultivo. Tenho a satisfação 

de dar recebido vosso ofício n. 0 374, de 18 do corrente e consigno .aqui, 
muito sensibilizado, a expressão dos meus agradecimentos ao voto de 
congratulações dêsse Conselho, proposto pelo sr. conselheiro Annibal Gon-
tijo, por motivo de minha continuação nesta Chefia. 

Na oportunidade, reitero-vos os protestos de minha elevada estima 
e distinto aprêço, com afirmativa de minhas simpatias aos srs. conse-
lheiros. 

O Chefe de Polícia, Alvaro Baptista de Oliveira. 
· -Inteirado. 

Oficio 
Diretoria da Saúde Pública do Estado de Minas-Gerais. N.0 170. Em 

21 de dezembro de 1933. 
Exmo . Sr. Presidente do. Conselho Consultivo. Sensibilizado pela 

cativante gentileza das suas palavras de congratulações pela minha no-
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meação para o cargo de Diretor dos Serviços.Sanitários do Estado ve-
nho trazer-lhe a expressão do meu sincero agradecimento. 

Aproveito-me do ensejo para apresentar-lhe os meus protestos de 
alta estima e distinta consideração. 

Mario Alvares da Silva Campos, Diretor da Saúde Pública. 
-Inteirado. 
Radiog1·ama de Belo-Horizonte, n.0 795 21/12. Presidente Con-

selho Consultivo Estado. 
Tenho a honra comunicar V. Excia. que por ato 15 corrente, sr. 

Interventor Federal dêste Estado, fui nomeado chefe polícia, havendo 
tomado posse e entrado exercício mesma data pt. 

Atenciosas Saudações pt . Alvaro Baptista de Oliveira, Chefe 
Polícia. 

-Inteirado. 
Ofício 

Do sr. Aurino Moraes, presidente da Sociedade de Concertos Sin-
fônicos de Belo-Horizonte, convidando os srs. conselheiros a compa-
recerem ao concerto a se realizar no Teatro Municipal, no dia 26, às 20 
horas, em homenagem ao exmo. sr. dr. Benedicto Valladares d. d. In-
terventor Federal.-Inteirado. 

Representações 

Dos srs. Jacintho Pereira de Almeida, Antonio Candido de Medeiros, 
Viriato Fonseca, Maria do Céu Corrêa, Luiz de Freitas Santos, Washington 
Alvaro de Noronha e outros, respectivamente, diretores e professores das 
Escolas Normais de São-Gonçalo do Sapucaí, Peçanha, Itauna, Ouro-Fi-
no e Passos pedindo melhoria de vencimentos.-Dirijam-se ao Govêrno 
do Estado. 

-Encontra-se ainda sôbre a mesa o seguinte ofício, cuja leitura é 
feita, na integra, pelo sr. Secretário: 

Ofício 
Secretària da Agricultura de Minas.-Belo-Horizonte, 23 de dezem-

bro de 1933.-Sr. Secretário do Conselho Consultivo do Estado. 
Assumindo hoje o cargo de Secretário da Agricultura, Viação e Obras 

Públicas do Estado, para o qual fui nomeado por âto do sr. Interventor 
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Federal, venho depôr nas vossas mãos o cargo de Presidente dessa ilus-
tre corporação. 

Afastando-me do Conselho, faço-o com pesar, levando de todos os 
seus membros a mais grata recordação . Atenciosas saudações.-lsrael 
P inheiro, secretário da Agricultura.-Inteirado. 

Voto de felicitações ao Interventor Benedicto Valladares 

hom enagem ao Sr. Israel Pinheiro 

O Sr . .Julio Soares:-Peço a palavra . 
O SR. SOCRATES ALVIM:-Tem a paJavra o nobre Conselheiro. 
O SR. JULIO SOARES:-Sr. Presidente, pedi a palavra para solici-

tar de v. excia. a inclusão, na ata dos trabalhos de hoje, de um voto 
de felicitações ao Interventor Federal, dr. Benedicto Valladares, pela de-
liberação que acaba de tomar escolhendo o nome do nosso nobre com-
panheiro Israel Pinheiro para o elevado cargo de Secretário da Agricul-
tura do Estado de Minas. 

Espírito esclarecido, emancipado sob a influência da honrosa tra-
dição de seu ilustre pai, Is rael ' Pinheiro conquistou dos mineiros, pela 
sua operosidade e independência de carater, uma posição de relevo que 
explica perfeitamente o ambiente de simpatia formado em torno de sua 
nomeação . 

Aqui, no seio dêste egregio Conselho, êle deixou bem gravados em 
nosso espíri :o os traços de sua personalidade, de seu patriotismo e da 
sua brilhante inteligência, exercitada intransigentemente em favor do bem 
público. 

O meu requeriménto, sr. Presidente, é pois uma homenagem justa 
que o Conselho Consultivo do Estado de Minas-Gerais prestará a quem 
tanto soube dignificá-lo. 

(Ap oiados gera is. Mui to bem! Mui to bem!) 
O Sr. Presidente diz que o requerimento do sr. Julio Soares ex-

prime o sentimento de todos os srs. Conselheiros . 
Dispensa-se, portanto, de submeter a votos esse mesmo requeri-

mento, considerando-o aprovado unanimemente. (Apoiados gerais· 
Muito bem ! Muito bem !) 
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A consignação de verba e ~pecial no orçam ento para o pagamento 
de d espesas imprevistas 

PEÇA N°. 294 
O S r. Oliveira Andrade-Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o nobre Conselheiro. 
O SR. OLIVEIRA ANDRADE-Sr. Presidente. quanto mais medito 

sôbre a disposição do art. 13, parágrafo 1.0 do Dec. Federal, n. 20.348, 
de 29 de agôsto de 1931, mais me convenço da necessidade que tem o 
Conselho de conhecer os saldos da receita arrecadada sôbre a receita 
orçada para poder votar os créditos extraordinários, suplementares ou 
especiais pedidos pelo Govêrno para o pagamento de despesas que, 
embora consideradas imprevistas, constante e regularmente aparecem 
no correr do exercido financeiro. 

Estou convencido também da dificuldade que há na verificação des· 
ses saldos no correr do exercício, e pensei que o meio de dirimirmos 
essa dificuldade seria fazermos uma sugestão ao Govêmo para que seja 
incluída no orçaJ'!lento da despesa uma verba especial pela qual corram 
quaisquer despesas imprevistas, evitando-se dêsse modo os constantes 
pedidos de abertura de créditos extraordinários. Assim, apresento ao 
Conselho a seguinte. 

Proposta 
Consideran•lo que o art. 13, § 1.0 do Dec. Federal n 

20.348, de 29 de agôsto de 1931 prescreve que os créditos extraordiná-
rios suplementares ou especiais não deverão exceder ao saldo da recei-
ta arrecadada sôbre a recéita orçada; 

Considerando que, em vista dessa disposição, o Conselho não pode 
opinar pela abertura de créditos extraordinários, suplementares ou es-
peciais sem verificar se há saldo disponível da receita arrecadada sôbre 
a receita orçada; 

Considerando que, essa verificação, na maioria dos casos, não será 
possível no correr do exercicio financeiro, porque a arrecadação se faz 
durante todo o exercício e o saldo ou cdeéicit », em geral, só se pode 
apurar depois de encerrado o exercício; 

Considerando que assim sendo, cumpre adotar-se uma medida que 
evite a abertura de créditos extraordinários, suplementares ou especiais 
depois de promulgado o orçamento anual da receita e despesa do Estado; 

• 
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Considerando finalmente que compete ao Conselho sugerir ás auto-
ridades competentes as providencias que lhe pareçam convenientes á 
bõa marcha da administração pública; 

Proponho que o Conselho sugira ao Govêrno do Estado a inclusão 
no orçamento da despesa, de uma verba sob a rúbrica- Eventuais-
ou outra equivalente, pela qual corram as despesa imprevistas e que 
surjam no correr do exercício financeiro como sejam as de adicionais 
correspondentes ao tempo de exercicio dos funcionários do Estado, as 
provenientes de condenação judiciária e outras similares, podendo o or-
çamento dessa verba ter por base o valor medi o dos créditos especiais 
e extraordinários abertos nos três últimos exercícios. 

Sala da Sessões do Conselho Consultivo de Minas-Gerais, 23 de 
dezembro de 1933-0liveira Andrade•. 

E' esta a proposta que submeto á apreciação do Conselho para 
que êste resolva como entender mais conveniente. 

(Muito bem ! M uito bem!) 
A proposta passa a constituir a peça n. 294, distribuída aos srs. 

W ema Magálhães, Socrates Alvim e Annibal Gontijo, respectivamente, 
relator, 1.0 e 2. 0 revisores. 

Falta de número 
Ordem do dia 

O Sr. Presidente declara não existir na Casa número legal para 
deliberações, continuando, por is.,o, para a próxima sessão, a realizar-se 
terça-feira, 26 do corrente, a mesma ordem do dia que havia sido de-
signada para hoje, com o acrescimo de outras quaisquer matérias que, 
devidamente relatadas e revistas, forem enviadas á Secretaria com a an-
tecedência regimental. 

Levanta-se a sessão. 

178a Sessão ordina'ria aos 26 de dezembro de 1933 
. PRESIDENTE-Sr. Socrates Alvim. 

SECRETA' RIO-Sr. Julio Soares. 
S Ul\IA'IUO-Ata.-Expediente-Falta de numero. Ordem do dia. 

Á hora regimental, acham-se presentes os srs. Socrates Alvim, Ju-
lio Soares, Oliveira Andrade e Werna Magalhães. 

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

Ata 
Lida a ata da sessão anterior fica sôbre a mesa para ser aprovada 

quando houver número. 

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

te expediente: 
Ofício 

Abertura de crédito 
PEÇA N. 282 

Secretaria da Educação e Saúde Pública 
Belo-Horizonte, 23 de dezembro de 1933 . 
Srs. Presidente e demais membros do Conselho Consultivo. 
Tendo esta Secretaría de solver compromissos para os quais não 

ha dotação orçamentária, resultantes de vencimentos do funcionalismo 
em anos anteriores e neste reclamados, manutenção de escolas rurais 
restabelecidas, construção e reconstrução de prédíos escolares, aquisição 
de material didático e despesas com os hospitais cRaul Soares•, de Oli-
veira e de Patos e da Colonia Santa Isabel, em razão de aumento de 
número ce doentes, venho solicitar a aquiescência do Conselho Consul-
tivo para que se abra o crédito necessário, que monta a 7.262:845$800, 
sendo 428:175$500 de dividas de exerci cios findos e 6. 834:670$300 de 
compromissos do corrente exercício. 

Cumpre-me declarar que nesta importância se acha compreendida a 
de 3.990:661$900, de que trata o meu ofício anterior, n. 63, de 17 do 
mês passado. 

Aproveito o ensejo 
meu alto apreço. 

para reiterar a V. V. Excias. os protestos de 

Noraldino Lima, Secretário 
-Junte-se a peça n. 282 . 

Falta de número 
Ordem do d i a 

O Sr. Presldeate fazendo ver não existir na casa número para deli-
berações, declara continuar em vigor para a proxima sessão a mesma or-
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dt-m do dia que havia sido designada para hoje, acrescida de outras 
quaisquer matérias que nela possam incluir~se com a antecedência regi~ 
meutal. 

-Em seguida, encerra a sessão . 

179.a Sessão Ordina'ria, aos 30 de Dezembro de 1933 
PRESIDENTE:-Sr. Socrates Alvim. 
SECRETÁRIO-Sr. Oliveira Andrade 

SUMA'RIO - Ata- Expediente-Comunicaçao- Falta de número-Ordem do dia. 

Á hora regimental, acham-se presentes os srs. Socrates Alvim, Oli~ 
veira Andrade e Annibal Gontijo. 

Assumindo a presidência, o sr. Socrates Alvim declara aberta a ses~ 
são e convida para secretariá-la o sr. Oliveira Andrade. 

Ata 
Lida a ata da sessão anterior, fica sôbre a mesa para ser aprovada 

quando houver número. 

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

expediente: 

Ofício 
Ajuda de c~tsto ao Diretor da Imprensa Oficial e ao Prefeito 

da Capital 
PEÇA N. 295 

Secretaria das Finanças do Estado de Minas~Gerais. 
N. 289. 23 de dezembro de 1933. Exm0

• Sr. Presidente do Conselho 
Consultivo . Em nome do sr. Interventor, tenho a honra de submeter á 
consideração dêsse Egregio Conselho a minuta do decreto pelo qual se 
pretende tornar extensivo ao Diretor da imprensa Oficial . e ao Prefeito 
da Capital a disposição do artigo 4.0

, do decreto 9.891, de 1931, que 
concede, aos secretários de Estado, a importância de seis contos de réis, 
destinada a despesas de primeira instalação. 

Considerando que, tanto o Diretor da Imprensa. como o Prefeito 
da Capital, tinham direito a essa ajuda de custo, sob o regimen da lei 
1.148, de 6 de setembro de 1930, e que é de estrita justiça ser restabe-
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Iecida a disposição revogada pelo decreto 9.891, de 1931, vi_s~o como as 
mesmas razões que determinaram o auxílio legal aos Secretános de E~~ 
tado existem, para a extensão desse auxilio áqueles servidores da adm_I~ 
nistração, o senhor Interventor está disposto a baixar o decreto, CUJa 
miuuta vai junta, uma vez que êsse egregio Conselho dê o seu parecer 
favoravel sobre a materia. 

Sirvo~me da oportunidade para reiterar a V. Excia. os meus pro~ 
testas de estima e elevado apreço. 

Alcides Lins, Secretário das Finanças. 

Minuta 
O Interventor Federal no Estado de Minas-Gerais, usando das atri~ 

bui'ções que lhe confere o decreto n. 19.398, do Govêrno Provisório da 
Repubiica, de novembro de 1930, resolve: 

Art. 1.0 -0 diretor da Imprensa Oficial do Estado e o Prefeito de 
Belo~ Horizonte, perceberão, para despesas de primeira instalação, ... · 
6:000$0000 cada um. 

Art. 2.° Fica aberto o crédito especial de 12:000$000 para ocorrer 
ás despesas a que se refere o artigo anterior. . _ 

Art. 3. 0 -Este decréto entrará em vigor na data de sua pubhcaçao, 
revogadas as disposições em contrário. 

-0 procésso passa a constituir a peça n. 295, distribuída aos srs. 
Julio Soares, Socrates Alvim e Oliveira Andrade, respectivamente, reJa~ 
tor, 1.0 e 2.0 revisores. 

Oficio 
Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, 16 de dezembro 

de 1933. 
Exmo. Sr . Presidente do Conselho Consultivo. Tenho a honra de 

comunicar a v. Excia. que, em data de ontem, tomei posse e assumi o 
exercício do cargo de Secretário de Estado dos Negócios do Interior de 
Minas~Gerais, para o qual fui nomeado por ato da mesma data, do se-
nhor Interventor Federal neste Estado. 

Sirvo~me do ensejo para apresentar a V. Excia. e aos demais mem-
bros do Conselho os protestos de minha estima e cordial ::.preço. 

Carlos Lua, Secretário do Interior. 
-Inteirado. 



1404 COMSBLBO CONSULTIVO DO 

Comunicação 
O Sr. bldiJal Oontl)o comunica que os srs. conselheiros Julio 
Soares e Werna Magalhães, por motivo justo, não comparecem á presente 
sessão. 

Falta de número 
Or.dem do dia 

O Sr. Presidente declara não existir na·· Casa número legal para 
deliberações, continuando, por isso, a vigora~ para a. proxima sessão, 
a realizar-se terça-feira, 2 de janeiro, a mesma ordem do dia já anun-
ciada, com acrescimo das peças que, relatadas e revistas, forem presentes 
á Secretaria com a antecedencia regimental. 

Levanta-se a sessão. 

Orig-s ;-tl: ---------~---
Preç-o:_ _ _____________ ./ ____ - --
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