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93.a sessao da Assemb\éa Legis\âtiva do Estado de Minas 6eraes, em 

16 de dezembro de 1935 
Presitleneia do Sr. Ahilio :\Inchado. 
A' hora regimental, compar()<.:()lll o:> Sr:;.: 

AJ>ilio l\lacl.oatlo 
•:\liguei Bnptistu 
Lincoln Kubicschek 
Sylvio l\larinho 
José Ferraz 
Aclolpho Portella 
Alberto Alves 
Alfre Llo Lima 
Antonio Guimarães 
Arthur Tiburcio 
Athos Hache 
Uifnc Pinto 
Carnillo Alvim 
Clovis Pinto 
Conego :Martins 
Edison Alvares 
Fabio Anuraua 
Gastão Coimbra 
Javerl de Souza Lima 
Jefferson de Oliveira 
João Edmunuo 
João Lishôa 
Jorge Carone 
José llonifacio Filho 
Juvenal Gonzaga 
Laborne e Valle 
Lol\les Canç,ndo 
Manoel Giovannini 
'Manoel Peixoto 
Manoel Hod.rigues 
Martins~Prates 
:.\lilton -Campos 
Nestor Foscolo 
Olyntho Orsini 
üvidio Andrade 
l>aurc Agostinho de Souza 
Vadre Sym[Jhronio de Casho 
Philippe Halbi · 
Haul Saraiva 
Tristão ua Cunha 
Valladures lUbciro 
Villela Filho 

Orlando Flores 
Pinl.•cit·o Chagas 
Hod.rigues Seahra 
Teixeira .da Costa 
Woods Soar~s· 

• 

O SH. PHESIDENTE -- A lista de chamaua nccusa 
C) Cflllljllll'Ceimcnto de -12 Senhores ucpntad.os. Havendo, 
portanto, numero lcg.al. <lcclaro aberta a sessão. 

O ::;n. SYLVlü .MAlUNllO (2." secretario) ·. Ili'Occde 
ú leitura da acta da sessão precedente, a qual é':ll>ill'ova~ 
tln sem rcstricçõcs. '----

() SH. LINCOLN KUIHTSCHEK (1." secretario):'')-.~ 
procotle ú leitura do seguinte ·, 

EXPEDIENTE 
1'elegrammas: 

Do sr. Aristides de Fígneired.o, pedindo a imnsfc-
rencia dos districtos de Sant' Anna Lto Parais~ c Ja.rua-
rassn' ]>nra o município de Antonio Dias. . <> 

-- A'. Conunissão ·<le Camuras :\-lunicipaes; 
Representação: 

Do sr. Etclvino Lima Ue •:\loraes, p~dindo seja res-
tahelecida a e~cola "llias Fortes",. no districto de Li-
vramento, município de llarbaccua. _,/ 

-- A' Commissão ue Educação c: Cultura. / 
O SH. OVIDIO ANDHADl~ -- Peço a palnvr;:',./ 
O SH. PHESIDENTE -- Tem a p.~ünvra o sr. dlc· 

puta do Ovidio Andrade. 
O SH. OVIDlO ANDHADE -Sr. Presidente, quan· 

tlo se estendeu o estado de sitio até o. território de 
:\li nas Gcraes, o P. H. J.\1. dcs1de logo aqui I>rotestou 
eontra essa medida, T>orqluanto diella certamente se pre· 
valcceria o Governo l>ara .a l>·ratien de violencias. Nfw · ·. 
foram infundadas as nossas previsões. Effeetivamenle 
está em andamento na Assembléa, um p·rojecto de ex~. 
traonlinario alcancei •par.a a 1.ceouomin do Estado qual ú 
que trata da reforma tributaria. Entretanto, i1enhum 
dos jornaes desta Capital tem podido 1mhlicar qualquer 
critiea ,a p.rojecto '<le tanta magnitude, enviado a esta, 
Casa por mensagem do s·r. Governador do Estado por-
que a policia, enca-rregada da ciensura ú ·hnprcnst~ nãci 
admillc o mais leve commcntar·io, que .cmhora li•~eirú
nwnte, eontr.arie as medidas concretizadas no rcr"el'i~to. 
pro.iccto. 

Deixam ue comparecer, I!Olll ~;uu:>a justificudn. os 
Senhores: 

Deste modo, o Licgis1ntivo Mineiro soff.rc nova li i· 
minuição, pa.rallctamenlle·, áquella de que ha pouco }' 
vietima, ·com a determinação inconstitucional de r:~ 
cvi·dent~ viliJ>endio e desacato a um dos poderes Zt-0 lw . 
ta<lo, nito set1e!lll publicados, na integra, no or<'>úo. of-
ficial, os discursos_ aqui proferidos, quando, c--ttretan to, · 
() ·são aquellle·s que se .prommciam no Con sclh1> Consul. ,. 
Liva da Capital. Graças a essa rnetlid·a, tonla~t\1 , repito, ':' 
com flagrante violação da Constituit~ão, fica'; inteira· 
mente clandestina a elaboração de uma lei cl1e' capital 
importnneia '(Hll'a o no~so Esln·do, como é n Iei'--~ln re· , 

W ul<Uemar Soares 
Aloysio Guimarães 
Amuuor Alvares 
Antonio Junqncit·a 
Dorinato Lima 
Guilh~rmc Ferreira 
João Camillo 
Mello Franco , 
Oclavio Xavier forma trihutat'ia. , 

. -
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r. ~as P::l· -==j='.~fie sigcifh~<l!,n ?.m })l'O!f~~to, l'll UI s poderãu a~ Coltllll is~;·)es ~lc Sl·gur:m~·a e F in an•;as. O[ 
pro;iro com ·• _.' cct1·•o apenas ul' l'lc:<rcrn C<>nslan·< o a respl'ilo. 
dos "Annnc~", alllll de que, em todo tcmp~, po%a n po- Sair, tla'i Sessões, Hi tl~ <.\czemhro,,tle 1~3:i .... (un.) .. 
vo min•r..:ki'O tct· hem presente ao seu cspJnto o fncto, Coue::<J D 1>mins~>s F .. \lartins, presidcutc. --- ~IanoeJ! Hw 
sem d .. ~vidu l:Hnenll,vel c contristatlor, de que uma lei de drjgucs, rcJ.;Itoi·. --- :\lfrr~do I.im:t. --- Philippe Balb!. 
·w1 ~n:Jgnitu<le nil.o \lOttdc soffrcr ncn1 siqucr a mab li- ~l<HHA·l Peix.•to. ' 
gcira · analyse Pül' p.~,Ite <la imprensa livre de nossa ter- ·-l':n·a <liseussii<J na ::!•. parte do eXjJtdiente. 
1·a, c que nos leghladores !le :\Iinus se sotu·gotl :1 divul- ------·---
,gaçi\o. da pala VI a, rum a ptatica de uma medida violen· O SU i'll!LII'J>E llt\ Ll!l, em no11w lambem <1:1 1Cont-
ta, enmo •.:~s.a qne se tomou rclati.vamente ao mo!lo de~ llli'.~:i•J '" •.;,.gun:np. apn·s,·nta o sr•guintc: 
publica~~ib de 'lO\so5 <kbntes. P.\.HECEH :-;. 1•13 

O sr. Pre::;íclenf.• ·- Constar{\ <la neta o r>rotesto 'lo t:ommiS.''·'r' de St!guranra l'ublica 
nohn~ dCfHll,tdv. · 

APnESE~-iTA(:.\0 DE PHOJECTOS E PAHECEHES 
Encontrnm·~l' sobr.., a :\Iesa üs seguintes projectcn 

(Jlié ·;fio lido·; •IH'.h sr. l ". secretario: 
, l'roj.:clo 11. 112 
Cret! o di>iricto ele /Jicuil/(/ 

A Ass.:mhléa Legísl:.tiva do Estfltlo de :\Iinus G~'
''-acs, decreta: 

Art. l". Fica eriallo n districto dl' IJicuilw, no llh)' 
nicipio de Haul Soares, Ct>lll as divhas constantes d.o 
parrc:er <la Commissüo Htvhora <lc limites municipaes. 

Art. 2•. Hevogam-~e n-> dispo~;i~·ties r~m contrario. 
S;\la das Sessões, Hl <le th:zcmbrv de 1935. 
,(aa.) Sylvio .Marinho -- Alfredo Lima -- Philippt 

Dalhi ~ ,José Ferraz --- :\hrtíns Prates ---· Adolph<J 
Portella. 

Projecto 11. 11:1 
" Crcn um Centro de s~md:.: em CaxamiHI' 

A Asscmbléa Legislativa do Estad:) -d'.! :\Jinas fi·~
raes decreta: 

Art. 1". Fica c1·lado um Centro de Satltle na est:nr-
cia hydro·minerul de C::x~·mbu'. 

A.rt. 2•. Revogam-se as ·disposiçlics em eontrario. 
:Sala dns Slt·ssões, 15 ,de dezemhHl de 1935. --- ( an.) 

Sylvio .M:;rinho - A<lolpho Portella -- Euh.on Al.~ar~:; 
- Philippc Dnlhi -- A.Jfre(b Li.m;t .Jm~~ IlolllLlclO 
FHho. 

J ll.~fi{ÍlYIÇÜI! 
Este 11rojecto não importa ~~m :mgmeuto .de (!~;:;pe

sa •Jl'Çamentnriu, porque a lri tle Oryana·ntn pan1 o 
excrcicio de 1936 jú destina a n'ecessana v::~·hn par.u t·~
sc scrvi~·o. O projecto visn, apenas, rcguiur·tz:a· uma st· 
tuu~·:io de f neto. 

-Vão a imprimir, •pal'u a proxima ordem do ~li.n. 
O SR. VALLADAHES HIBEIHO, por parte da Lom-

missiio ele F.innnça'i, api·c~senta o seguinte: 
PAHECEH N. Hl 

Commiss«o ~le Finanças, Vrra1nnzto e 'l'omw_la d~ Conla$ 
A Connnissão ·,!e Finanra'i. ·nenhuma ohJCC~no tem a 

O[JJ•Ôr o?O )J;-ojeclo, ninda ''Út-fine", de augrnento do 11ll· 
~~~ero de dt~l'mharg:•dores. Delle resultarú augmento ·de 
Despezus. t-;te augmento, potúm, enquadrar-se-á Ir:\ exee-
JJ<,'ào do m·t. 20, principio, da Consliluiç<i.o. Opin:1 nssilll 
"· Conuni:;:;ão e rc<)ue1• que. com este parceer, voltem os 

, Pn)Jcis ú tlou ta Conun i:;si'w de .lltlstiça. · 
( Snla d.:.ts Couuuis~;õcs, 1(.1 de dczcm~H'<J de l!J::;J. ----
1? .. ) Vt~llu<la!'cs Hiheir•J, presi,dente c rclnt<JI'. ----- :'1 1;,r· 
111 ~ h·nu~s. --- Tr·L~f1 n da Cunha.- .João I.bbou. 

>--!>ara disrns~iio na -segunda parte do ~xpcdientc. 

.\ Cumn,i~.siio de Seguran~~a l'ul>liea, a que foi Jll'C-
!>l'lllt.: n w:~~t Jli'Otocullatla sob o n. :1~2, depois de ex:>. 
minar o Jll:dído CJI! l[lle o sr. Joaquim de Britto, sar"tll· 
to rcform~,,:, tla Força Publica de Eq;Ido, pleitea melho-
r(a de \'1.'11· :mento", allegando let pert!itlo umn ·pern:1 
l!ll<llld<J c ·uatia ao l~1do dn:, forças legaes, em l~:t!., é de 
p:we·~er q. · .•;e remdtu, o pedidl, ao sr. Chefe <lo E~tado 
:\Ldor, pa!·;.1, devidamente informado, sobr<: l'llt: se tHani-
feslar em ddiaitivo. 

S;l!a das Com missões, 1 ü U:! d!:!zt·mbro ~I e l!J:l5 ... _ 
i a.a.) C01wgo Domingos :\h<rtim, prl'sidenle. -- Philiil!Je 
U:\lhi, ndator. -- · Alfredo Lima. :\lanoel Hodrigues. ---
:'llanoc] Peixoto. 

·-I' ara di>cns:;iw n:1 2'. parte do expediente. 

(J SH. ALFHEDO LI:IL\, cgualmente, por purtt- th 
CoHtnlissiío de Scguran~·a, lê " rcmette ú :\le:;a o seguinlf·: 

P!\ItECEH P.\Ht\ 2'. DISCUSS:\.0, SOBHE O 
PHOJECTO N. 7(i 

Commissiío de Se:;:zranra Publica 
,\ Commissào aconselha <l approvaçiío do lll'OiPeto 

Ellt: ennsnbstaneia 'l!Ill principio de equidade •li!'llo ll;, 
~er atterúlido. ' " -

· . Cmn e~fei!o, nüo ,·. razoav·~.l <JUI) o:; los. Snq_;cntos da 
h>r\:l~ I~ubhca, qu~ .c?ntcm .m~us _de 10 ann_os de ~crviço:-; 
n:ts fiiPJras <la nnhew, l!ennam mtenompuln n ~;u~ 1 ear-
rdn!. mHit::w, pela im)lossihilidadc ineomprchensiveJ d 1 ~ 
ft_-equentarcm os cm·sos exigit!os pelos rcgul::uncnto:-; ellr 
vrgor. 

Den: · '· a finalidn<le do Dt!p:trtamenlo 1h' Inslruq·flo 
é mc~~lll• 1lc preparat· os <9luml'lllos indispcnsav,~i.., :1 
forma~·,·,,. '" offieialud.ó da For~·a Jluhliea, o qual ha d;. 
y,or for;_;., e pda propna n::tlure7.a da hierarehia, se1• tira-
!lo do meio dos primeiros sargentos mai~; antigos c nwis 
eompetenlt"i. 

:\ mediria pro)losta niío acarreta otms para o Esta-
do; nüo pretere direito algum, acaso adquiri•lo anlcriot·. 
mente. 

Apenas, outorga .aos primeiros snrgentos o direito <I<' 
Jll'OseguiJ1em regularmente na sua c.arreira, frequen !an-
do pal':l tal fim os c•ursos o1·ganit.ado~; pelo (iovenJO. 

E' justo, pot·tanto, rJnc a Camar.a o ap)ll'OVt: em 2•. 
discussão. · 

Este é o parecer. 
Sala .das Commis·sões, lll dt~ llezemhro de tO:l;J, 

(ua.) Conego Domingos F. :\Iartins, JH't'.~it!Pnle. - Al· 
fr·cdo Limn, relator. - .. :\lalwel Peixoto. ·· l'hilip)lt• Bal-
bi. -- :\[anoel Ho<lrignes. 

-A imprimi!·, par.a 11 proximn ordem do tlia. 
O SH. THTS'L\0 IH CU~JL\, por parte ria Com. 

missúo de Finanças, encaruinha :'t :\tesa as s,·,:uinte.~ fll'-
~·as: 

PAHECEH 

Conw1i~scio ele Fiww~·as 
n . "~ Sn. :\IAKOEI. HODHIGUES, pm· parte da Com- Em mensagl'm enviada ;, As-.tmhléa, o sr. tiover-
g:1\~~~:r.-~.- de Segur~nça Pnhliea, énr.nminhu ú Mesa o slc>- 1wc!or do Estado solí•·itn aul'lori.._a~·:io JHII'n ,,hertma dl' 

nm ere<liti! espeeíal de 2;->:(JOU-;:000, par:1 attr:nd~r· a <!l's· 
Commissrio ele S-:uur(lllfa Publica peza.., r·~uliz.adas eom a con<lncçuo <~C fttnccwnano· •. 

. 'A Commissüo de Scgmançn Publicn, tcndrJ em vista clim ias, expediente c servi~·o tch:plrn:n~~o, eonfo1:1111 ' r•·-
.'Js termos do ~parect~r da Commissiío de Finan~:as, relati- laç~o das despt•zns .e minu<'ÍO)il ·~Xfl<~:>H.':w de llUJIIVth •dtJ 
vamenle ao memorinl uprr~~1.:ntatlo pelo !Pnente honorario ,sr · Secretario das Finanç:t~ · 
Severino Lemos, aehv de conveniencia o pr·ontmcinmento Assim ~endo, (: a Commi-;;;i,, d(· Frn:IIH.::.-. de p:1n· · 
do commando superior ·da Força Puhlie:•, afim t!(• flcar I'Cl' que ~~e conceda u auctol'izn~·iíü !ll'llld:t, :lflpro,·nnd•, 
csclarccitla a silunçiío do :dlndido officitll. Só deste modo · sr: o seguinte projccto d•! lei: 
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J>rojccto n. lU PAH.ECEH PAHA 3." DISCUSSÃO SOUHE O PHOJECTO 

. a 
huctoriza a abertura de um c-redito especial de I 25:ooo~ooo 

Á Assemhléa Legislativa do Esta,do de :.\linas Gc-
racs, fr11ecrcta: 

Art. p. Fica o Poder Executivo auctorizado a ,abrir, 
pela ~')ccretaria da AgriCillltura, Industria, Coinmcrcio c 
Trab,hlho 0 credito especial de 25 :000~000, :para attcn-
der n't de~vczas -rcalizm\as. com a con~lucç.~ão de funecio-
nario ·, expedi:cnte c scrn<.~o tclevhontco. 

.~,rl. 2°. Hevogam-se as disposit~ões em contrario. 
, ,11a das Commissões, 1 ü 1dc dezembro de 1H85. --

(a a.) \'alladarcs Hibciro, pr-esidente. Trislfto <la 
Cunh 1, ,relator. - José llonifacio Filho. :\l.artins 
Prntc ·. 

PAHECEH 
Commissao de Finanças 

Em mcnsag!clll envia da ú Assemhléa, o sr. Governa-
dor do Estado solicita auctorização para a!Je<rtnra de 
crcditos sup]>lcmentares a diversas ~·ubric<.ts do or~·a
mcnto vigente, attinentcs as secrclm'J:ls: Fman~~as, Edu-
cação c Agricultura. 

Acompanha a dita mensagem minuciosas exposi-
\.'ÕCS< dle· motivos 'llo titular das Finanças, aprescntad.as a 
s. Excia., ]>elas quacs ·se .constata a necessidade do rre-
l'orço r>cdido c a sua 1-cgahdadc. 

Assim sendo, é a Comm!ssã~ de F~nanç.as de I>arc-
cer que se concct~a a auctOl:lZa~~ao p;cthd<l, Hllprovando-
sc 0 seguinte proJCclO de lei: 

Projeclo Il. 115 

Auctoriza a abertura de varios creditos snp:Jllemenlares 
A Asscmbléa Legislativa do Estado de Minas Gie-

. raes, decreta: 
I Art. 1". Fica o Governo auctorizado a abrir, pela 

/-:\ecrctaria das Finanças, os creditos. supplemcntares de 
, 5\J :700:);000 para reforço llas verbas ·i:ljll, 4:lj15-17 -l" 

. t:3j<t7 e de 277 :453~500,_ p<~ra altlem~cr ús desr~ezas jú 
feitas pela Imprensa <?l!Jcral;. de laO :090~000, a verba 
4!!\12 (transporte da Secrctarta da Agl'lcultura), c .. 
·181 :8-t\l~:300, fllU'a reforço <las vcrh<!s consttmtes da r.e-
laçfw que acOI!IJHUlha o. proces~<~ l~a ~-~c-retaria ~la Eduea-
.7,0. c 0 ciiCthto cspccwl de 52;J :2-iüiiiSOO dcstmado ao 

c. • 1 ·· r 't 1 s ' • ..... 1.11\Cnto de l cspczaSI Ja ei as pc a , ccr.ct.aria da Edn-ll·'"'' d . . '[ . . ea~~ão para attcn e r ao servtço. sam. a~·In do Estado. 
Art. 2". Hcvogam-sc as dtsr>osJçoes em contrario. 
Sala .das Comn:iss?cs, lü t~c t\e;.o:cmbro lUc~ 19:l?. _ 

( . , ) V·llladarcs Hlhnro, prestdente. -- .To ao Lisboa, 
"1'1 • • u ·r · l''Il T · t- 1 c 1 relator. - José om a ciO '1 10. --- ns ao ta un 1a. 

___ :.\lartins Prates · 
P:\HECEH PAHA 3." DISCUSSAO SOBHE O PHO.JECTO 

. - N. 92 
Co.mmz'ssão de Finanças 

N. 9J 
Commissão de Finanças 

A Counmissão de Finanças, Orçamento e• Tomada de 
Contas a que foi .presente o projecto n. \H, auctot·tzaillW 
a abertura llc um crcctiio supplementar ue :JuU ::au::;uuu 
e de credito especial - de f>f.l$000, vcriltcanuo que o 
mesmo já foi apvrovado ,em 2. discussüo é lle parecer 
que seja dali o .para 3. • c app_rovado. 

Sala das Commissões, lü de dcz.embro de 1\l35. \'al-
ladare:s Hlbeiro, presidente; José Bonifaclo Filho, rclalot; 
Tristüo da Cunha, J\lartins· Pratcs. 
PAHECEH PAHA :l." DlSCUSSAO SOUBE O PHO.JECTO 

N. IJ5 
Commissão de Finanças 

A Connmissão de Finanças, verificando que o projeclo 
n. 95, auC'iOl'lzando a doa~~ão de um predio e respedivo 
terreno ú Prefeitura de Lagoa Dourada foi approvnüo em 
2." discussão, é de .parecer seja o mesmo dado para 3. • 
discussüo c .egualmente approvado. · 

Sala das Commissões, lü de dezembro de 19:!5. Vai 
ladares Hihciro, llrcs•idcntc; José llonifaeio Filho, relator; 
João Lisboa, Tristüo da Cunha, 11Iarüns •Prates. 
PAHECEH PAHA 3." DlSCUSSAO SOBllE O PHOJECTO 

N. 105 
Commissão de Finanças 

A Connmissão d-e' Finanças, Orçamento ·C Tomada de 
Contas, verificando que o projccto n. 105, auetorizando 
a permuta de um proprio do Estado 110r .outro da !Pre-
feitura de· Bicas, c a venda de uma sorte de 'terras em S. 
.Gotha.r-do, já approvado em 1. • discussão, .é de parecer 
que o mesmo seja dado vara 2. • ·e ·egualmentc approvado . 

Sala das Commissões, 1 ü de dezembro de 1935. Val-
ladar·es Hibeiro, p11esidcntc; Tristão da Cunha, José Uoni-
facio Filho, Martins Prates. · 

-Vão a. imprimir, para a proxüna ordem !lo dia . 
!DISCUSSÃO DE P1AHECEHES 

Na ~onformidade do § 7. o, m~tigo 172 do Hegimcnto, 
entram immediatamenlc em discussão, os parccci'es ns. 
Hl, H2 c H:l, ha pouco apresentados, os quacs são, sue~ 
ccssivamcntc approvados, sem debates, lendo os seguintes 
<lcspachos: 

Parecer n. H 1 - A' Cammissão de Legislação c 
Justiça. 

Parecer n. 142 - Hemetta-se ao sr. Secretario do 
Interior. 

Parecer n. 1<13 - Identico despacho. 
Nada mais havendo .no. expediente passa-se ú: 

SEGUNDA PAilll'E DA OHDEM DO DIA 
1. • Dz'scussão elo projecto n. 10ü 

A Cornmissão de Finanças, Or~~mnentos c Tonnndn 

l ('<llll'lS verifi-cando que o 11rojccto n. !12, dispondo so-
< " ~ '. ' l't . I ' 
1 :. n abertura de um tcrcl 1 o ?spc:cw , !oi approva<lo em 

Entra em 1. • discussão o projedo n. lOü, auctori-
zando t~ ahet~tura de 1Crc.ditos supplemcntnrcs. Col!llo não 
~~ mtmlfcst~ nenhum sr. deputado, encerra-se a disc11 s-
sao nutomahcamcntc, sendo approvado esse pro1ceto ~:·; discussão, é de pat~cccr seja o mesmo dado para :l." 

·e egnalmcntc ap:provado. 
Sala das Commissõcs, lü de ~le;.o:cunhro de 19:l;"J. Yal-

lada;.es Hibciro, pres}denlc;: :M:~rlms xra~es, ,l:clalor; .João 
Lisboa, Tl'istão da Cunha, J os c Bomlacw I• !lho. 
PAHECEH PAHA :l. • DISCUSS.\0 SOBHE O PHO.JECTO 

N. 93 
Co~mnissão ele Fz'nanças 

. A Commissão de Finanças, Orçamento c Tomada <lc 
Contas em que foi presente. o projcl;to 1~ •• !l:l, auclmiznn-
do n abertura de um crclhto ·espcetal, Ja HJ>Jlrov:Hlo c11n 
2. • discussão- é de par.ecer seja o mesmo submcllitlo ú 
:l. n •C cguabncU~[c UJ)lJl'OVl\UO • 

Sahi das Commissõcs, lü de dezembro tlc l!l:l;>. \'al-
ladarcs Hiheiro, pl'esidcnte; José Bonifacio Filho, Trisliio 
da Çunha, Martins Prates •. 

. -~· Com missão de Finanças, para pnrncer de. 2. • 
<l1senssaq. 

1. • Discp.ssão elo projecto n. 107 
Segue-se a 1. • discussão do lll'ojceto n. 107, nuctori-

í'::t•HI~ a abertura de um credito especial de ii5: 177$Hl0. 
h'. lllllll'~vado sem debate -esse projeeto, que Jlassa á 

2." 'lhscnssao. 
---A' Conmnissão de Finanças. 

1. n Discussão do ]Jl'Ojecto ll. 108 
1Passa-se ú 1. n discussão do projec,to 11. 1 OR erian do 

um <lislrielo no munici]llo de Hio Braneo. ' 
. E' _tambem approvado sem debate, passando á 2. • 

tllscussao. 
-A' Commissão de Camaras l\Iunicipaes .. 
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1 .• Discussão do proj.e:cto 11. lU:! 

Annuncia-se a 1. • diScussão do p_roj•ecto n. i v~, 
VCilú'O a termo JUUlClUflO O UhUnJClJlltl UC HW l'Hnlll<tll.) • 
-l>a . .Nüo se 'llHIIIIICS•ta nennum sr. uepuwuu. nnee•·• ..-,,,, 

-pois, a discussão, sendo upprovado esse IJI'OJN.:to. 
· -A' Commissüo <te .JUstiça para parecer ttc ~. ·' 11 : .. 

cu~siio. 

1 . • LJiscussão do project? ll, 110 
Segue"se a 1.• discussão do .projecto 11. 110, aw.:lut'J-

zando 0 Governo do Es•tado a auxiliar com s~ssen·la l'o.n-
tos de réis a construc'ção de· uma estrada ligando \'n·· 
ginia a Itajubú. Sem debate é approvmlo esse proj•:elo, 
que passa á 2. • _discussão. 

-A' Commissão de Finanças. 

1. • Discussão elo pr•ojecio 11. 111 
Entra cuu. 1. • discussão o projec·lo n. U 1, audori-

zando 0 Governo do Estado, a lavrar um contracto com 
Octaviano Lapertosa, ou· .campanhia que organizar, para 
a instaltnção de um moinho de trigo, em Patos. lgualnH~n
~te sem dch'!1 1, i· ilpJ>rovatlo esse projecto, que r> assa ú ~." 
tlis'en~~;ào. 

--A' c .. ' :.:!1 issiio de Agl'icultura. 

:!. • Discussão tio pi·ojecio n. HO 
Annuncia-sc' a 2.• discussão do projceto n. HO, esl:;-

l>ekc:endo a classificação obrigatoria de todo o fumo em 
folha produzido no Estado. 

O SI', Clovis Pinto, pedindo a palavra encaminha á 
:\-lesa a seguinte: 

EMENDA AO PHOJECTO N. HO 
Accrescente-se onde convier: 
As taxas e multas .criadas nesta lei serão l'l1colhldns 

ás collectol'lias estaduaes, mediante guia visada pelos fun.:-
ci-onarios de Secretaria da Agricultura incumbidos de 
sua .execução. 

Sala das Sessões, <em 16 de dezembro .de 1935. Clovis 
d.e Magalhães Pinto, Villela Filho, Jefferson de Oliveira, 
Alibel'lto José Alvares. · · · 

O .sr. 1. • Secretario inicia a leitura do projeclo c 
.respe·clivo regulrum:ento para :proceder á discussão artigo 
por artigo, na forma do Regimento. 

O sr. Jefferson de Oliveim requer c a Casa· consente, 
dispensa da leitura iniciada, visto se trata r de matel'ia 
divulgada pelo orgão _da Assembléa. 

-Entram ~m discussão, successivamcnte os ai'Ligos <lo 
I>rojecto com as emendas '11Cspcctivas, lidas pelo s1·. J>rc-
sidelllte e contidas no parecer da Cori~missão de Agri-
cultura já publicado. 

-Não se manifestando nenhum .sr. deputado, passa-
se á discussão do regulamento, qLLe acompanha esse p1 i>-
jecto, sendo annunciados successivamente seus artigos 
·c emendas respectivas. 

-Não pedindo a palavra. nenhum sr. de'lJUlado, pas-
sa-se á votação, sendo então a:pprovatlos, suecessivamen-
te .todos os artigos do pl'Ojecto -e do regulrurnento annexa, 
salvas as emendas, que a S•eeuir, são egualmente appro-

. vadas. 
-A' Commissão de Agricubtm·a, para interpor pa· 

reeer de 3. • discussão. 

2. • Dlscussão elo proecio n, 91 
Entra eim 2.• discussão o proecto ú. !Jl approvandn 

" regulamento do sei·viço de fomento do algodão . · 
O .çr, Clovls Pinto, p:e·dindo a palavra, lê e rcmelle 

á :\lesa as seguinte.s: 
EMENJ?AS AO PHOJEGT.O N. !Jl 

Accresce-ntc-se onde .convier: 
"As taxas e multas criadas nesta lei serão recolhidas 

ás colle<Ctorias estadu~es, mediante guias visadas pelo 
funccionarios da Sercrctaria. da Ag1·icultura üwuuhidos 

... ·de sua annexnção", · 

AS INSTHUCÇõES HELATIVAS A 1NDUSTI'I ·\ ._, ).· 
A!LGOD;\o ' '· "!{·r;· 

Capitulo lfl I _ 
Dos engenhos de hen' ficiamenlo. 
k'\rl. 1·1- Onde se lê rwragrapho un<·o, leia-~"' 

gntpho 1. ". · -. 
Accr.esccntc: tu-
§ :l." - Fi-cam isentas das cxigcneias tcchn it 

~crv~ço para e~fcito de a.uctorização as ins-tnlla~~iit 
i?l~ncas de tecHlos ~ <lestmadas exclusivamente ao 
flcw:mento do algo-duo para seu consumo. . l' .. ~'•\' 

§ 3." - A Secretaria da Agrieultura po<le1 .. •1 i<~ 
das mesmas exigcncias as pequenas machinas il;st·. senta. 
nas fazendas, hencl'iciantlo exclusiva meu te al .. ;ll;)·,,!lada 
sua prodncção e destinadas ao const~mo de" h 1"

0 . d 
locacs. ' Jl'lca 

Sala das Sess~es, .cr~l lü ll?. dezembro de l!J3f>. ·(A . 
Clovis <le l\lagalhacs Pmto, \ Illela Filho, .lel'!'er• ss. 
Oliveira, Alberto José Alvares. '(m d 

-São lidos snecess·ivamente pelo sr. Prcsi(l:. 1 d . _ r ,cu c 
.postos ~m 1scussao um a um os ar 1gos do l>roict:lo e 
respecllvo regulamento, hem como emendas a clles r r~l 
l'e.cidas, não se rrnanifcstando nenhum sr. tlcputaá > l ~ 

S . t - l . { . egue-sc, po1s, a vo açao to prnJeclo c· re"ul·tlltc• ' · 1 1 "' ' -11 Ir artigo- por a.r:llgo, sento approvm os succcssivamen 
salvas as emendas. A seguir, srw approvatlas todas !( 
crncndas. t1 

---iA' Commissão de Agl'icullura, l>ara l>:meee 1• 3. • discussão. ~1· 

2. • Discussão tio Jn·ojecto n. !J!J j 

Pass•a·se a 2·. • disrcussão do projecto n. !HJ, <meto ,: 
zando a compra de um terreno destinado ao 8 ... Batal! ~ 
de Caçadores Mineiros. 1 ~1 

São lidos e postos em di~cussr~o e votação, succe~·,·: ,: 
mente, os arts. 1." e 2. • do proJecto, sendo <llllh()'~. 1,' i 
provados S·enn. debates. , :-; -,n. 

-A' Commissão de Finan(.~as, para parecer (\p·~~k: 
discussão. 

2. • Discussão elo projecio n. Hü 

Segue-se a 2." discussão do projecto 11. Hü, deslt· 
brando· a collectoria .de Carangola. · 

O SR. THISTÃO DA CUNHA -- Peço a palav1 .. 1 
0 SH. PHESIDENTE- Tem a palavra o sr dcr:L~l 

do Tris•tão da Cunha. · : 
O SH. TIUST.\.0 DA CUNHA-- Sr. Presidente 

qualidade de. membro. da C,ornmissão. de Finmwas,' ,~: 
n~10 declm:ar a v. excta. c a Assemblca que sou .contr· 
l'IQ ao IH'OJccto ora cn) debate, rcontra o qual votarei hn' 
lamente co11n a bancada de meu Partido. ' 

Truta-se, cvhlent~mente de um .projecto de cxeep~-ii. 
que. manda dcsdobr<~r uma eollcctoria, que não é, sp; 
t~UVIda, dentre as ex~stcnlcs nos diversos municípios <I 
Estado, a que •tem mawr arrecadação. E' bem de ver, p 01 
.tant·o _<rue a 1mcdida é odiosa c p11ejudiea interesses d 
funccwnal'ios já existentes. 

O SI', Manoel J>e,ixoto- V. exeia. sabe quanto rel!d 
a collcetoria tLc Carangola? 

_ O :~I'. 'l'I'istão da Cunlza - Confesso a v. excia. qi1 
ll?O sei, ·e talvez nem mesmo v. ex c ia. ,conheça 0 seu rei 
dunento .. 

O si', Manoel Peixoto - Eu sei. 
• ~ SI', _1'1'isião. da. Cwzlw - Como quer que seja, a me 

dtda c odwsa, porquanto não faz parte ·de um Ilh~no g·.~l\ 
que l!?uvesse sido :propos•lo pela Séci'ctaria das Finnn~·a! 

S1 a moda pega, nenhum funccionario mui,;, 110 E~ 
lado, se ac-hará garnnlido tím, seus direitos, porque tod 
vez que si quizcr lJ:'ehulicar um coll~ 'LOI', um <!seriviili o 
um tah~llião, dcs:Iohra-se-ú a r e ;pe<~ti v a <~ollcl'loria em 
respectivo cartorio, o que ill!]lOt'I.Jl'Ú ~onsc<Iuentenwnl' 
na diminuição dll> provcntt.~ de tacs' func::ion:Jrios. 

Ora, a Constilui~~ão Federal g-anmtrc os direitos dr 
funccionarios que tenham mais de 10 annos de excrcicir 
e o desdobramento de collectorias c cartorios ·scrú u'n: 
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a esse 1princi11io constitucional, tomando taes car-
hor assim dizer alkatorios, vouco liNllllosos o que 
à a se demittireiÚ aqucllcs que os oceupam. 
perá um pl~ecedenLe perigoso que a Assembléa csta-

l"\Cs ·~t·á c outrns factos eguaes aos de que tTata o projc-
' · 's.: succedcrüo dentro em breve. Quando, em um mu-

I>ela 'io determinado coilcctor ou tahellião nfto• se prestar 
Tr;h.'aprichos da poHticagcm c se mantivcrlcm indepcn-
de1'. :s, não faltará quem venha propor á Asscmbléa o 

'11 o t o l t' nario n·a.mcnto do respectivo c.m· ono olt la rcspec 1va 
'"'----~ .tona. 

Nessas condições, tratando-se de mledida perigosa, 
que importa em pessimo precedente, de.claro votar con-
tra o projecto. 

O sr. Ovidio 1lndmde - Toda a bancada ·do P. H. 
l\I. votará contra o mesmo. 

O SH .. JOSE' UONIFACfO FILHO ·- Peço a pala-
\Ta. 

O SH. PRESIDENTE c_. Tem a palavra o sr. de-
putado José Bonifacio Filho. 

O SH .. JOSE' BONIFACIO FILHO (•) -- Sr. Pi·c-
sidente, a collcctoria estadual 1lc Carangola rendeu, IVls 
tres ultimos annos passados, a media ele !H4 contos, 
quantia bastante para provar que aquelle municipio 
COiltJYOrta mais uma re-partição arreeadadorn. 

O sr. Tristão da Cunha -- A Co!leeloria de Caran-
gola é que mais arrecnda no Estado? 

, () SI'. José lJoni[acio FiUw -·- Não, mas pela arre· 
i e a dação que faz, compo1·1a o desdohramenlo. 
! O sr. Tristao da Cunha --- Quer llizer que clla com-
: porta esse dcsrlohramenlo, Hws· outras que arrecadam 
I • t' - t 1 IIIalOr quan Ht nao o compor a111. 
I O sr . .José Boni{acio Filho Explie.urei. O sr. Se-
! Cl'Clario das Finanças, 'Ütendcndo a essa circuntstancia, 

I' representou a respeito ao sr. Gov':!rn~Hlor do Estado. 
, Alif1s, isso consta do processado que !'oi presente ú I Commissão de Finanças para o effeito da apresentação 
, .. .lo f ]Jrojcclo. 
h,', O SI', Tristlío da Cnnha ----· A lllc1lida de que trata 
o pro-jeclo é exce·pcionill, c, portanto, Olliosa. Porque 
não tomarmos uma melli!la de caracter get·al'l 

O sr . .José Boni{acio Filho - O argumento do ··Ie~ 
pulado Tl'islão da Cunha tem sua razão de ser. Sua 
cxeia. acha que a mc1!ida é cxcep!•ional e cu aprovei-

. !ando .sun idéia, apresetrlo o seguinte Jll'~>jecto: que vou 
ircmctter ú :\lesa (lé) : 
, (JlfHilo bem! Muito bem!) 

( •) Não f<> i h~visln pelo niJdot·. 
SUBSTITUTIVO AO l!hO.IECTO N. \lG 

':\lantla desdnbrar as eolleelorias de renda Sll]Jerior ;1 
800 :000~000 :111nuaes. 

Arl. 1". As eollcdorias cuja renda annual for 
,, igual ou superiOI' a 800 :000~000 serão desdobradas. 

Art. 2". As nomPa~~ões pm·a as collcelorias dcsdo-
: lJI'arlas .serão feitas livremente pelo Govm·no. 
! Pnragrapho unieo. No Hegul:nnento que fôr cxpe· 
: 1lido scTÚ estabelecido o crilerio pnrn o desdohrnmen-
:.to ·e a c.onvenicneia llcsle. 
:· A1·L. :!o. Hcvogum·se i\s llisposi~:ties elll contra do. 

Sala llas Sessões, 17 1lc <lezcmh!'o lle 19:Hi. - (aa.) 
,,José Uonifal'in Filho, Olyntho Orsini, .João Lishia, Syl-
; vi o Marinho. 

O SH. PHESIDhNTE --- O nobre depu lado sr .. To-
sé llonifndo Filho apresenta um projeeto que, JlOI' con-
ter materia inteiramente i1lcntica ao que vamos apre-
ciar, considero suhstitutivo, consttltanlJo ú Casa sobre a 
·prefcrencia entre o mesmo e o projecto pl'imitivo. 

Deixo <le ler o snbstituliYo, porque sua leitura aca-
'h a de ser feita ]>elo proprio autor. 

' AnnuiH:io, pois, a flis1:11ssão da preferencia entre o 
:mhslitutivo e o pro.ieclo primitivo. 

· --Frnnqncada u palavra para discussão do substi-
tutivo, nrligo por artigo, nfio a solicita nenhum SI'. de-
pulado, ficando cilcerrada a discussã-o. 

O sr. Trisili(} da Cunha (Pela ordem) --· Requeiro 
n v. cxcia., SI'. P1·csidentc, que o projeeto vá :\ Com· 
missão de Legislu~~ão, afim de que .esta se manifeste so-
bre o caso. 

O sr. Presidente - O art. 184 do Regimento per· 
mitte que a 1propria Mesa envie qualquer projecto á 
Commissão respectiva, para interpor parecer. 

O sr. Tristão da Cunlta - Eu requereria que o pro-
jecto fosse á Commissão de Legislação para que essa 
se pronunciasse sobre a constitucionalidade do mesmo·. 

O sr. Presidente - A propria Commissão de Fi-
nanças tem competcncia para cuidar desta materia, ou-
vindo, si o deseja·r, a Commissüo de Legislação sobre a 
constitucionalidade do projecto. 

V. excia. não precisa requerer, porque a Mesa tem 
faculdade de decidir, ex-o {fi cio. 

O art. 184 do Regimento declara (lê): 
"Quando, 'Pelo numero ou importancia das 

emendas offerecidas em 2a. discussão, se ·tornar 
difficil o pronunciamento immedia:to da Assem· 
hléa, o Presidente, "ex-officio", on a requeri-
rento de qualquer deputado, enviará o projecto 
á Comnlissão respectiva para interpor parecer, 
ficando adiada a votação". 

Vale-se a Mesa, p·o·rta:nto, da faculdade que lhe ou· 
torga esse artigo, para fazer V{)ltar á Commissão ·de Fi· 
nanças •o· projecto de que se trata, ficando, assim adia· 
da a votação. ·. ' . 

O artigo refere-se ao numero ou importancia das 
emendas. No easo actual, esse numci'O não é grande, 
mas ao 1wojecto foi apresentado um :mhstitutivo de 
grande importancia, que demanda estudo. 

Fica, deste modo, adiada a votação do projecto que 
vollarú ú Oommissão respectiva. 

2. • DlSCUSSX<O DO PROJIECTO N. 100 
Annuncia-se a 2. • discussão do Ill'01jeclo 11. 100, mo-

di fican llo a lei n. 9, de 1. o de novembro de 1935. Su.b-
mcllido a discussão o artigo 1. o não se manifesta ne-
nhum sr. deputado. Segue-se a discussão do artigo 2. o 
do projecto em 2. • discussão. 

O SIH. THlS'L\ü DA OUNIIA - Per.~ o a ·palavra. 
O SIH. PHIESiiDBNTE - Tem a palavra o sr. depu· 

lado Tl'istão da Cunha. 
O SIH. TIUS'l'AO DA CUNHA - Sr. Presidente, 

c1uando aqui se discutiu o projeclo de reforma tributa-
ria, chamei a nlle!Íção da Casa para imposto de ex•por-
tação que, no meu modo de ver, devia. ser St\p:pri,mido. · 
E' que eu sabia, ~r. Presidente, que o Estado de São 
Paulo ia caminhar paÍ'a sup]>l'essão desse imposlo anti .. 
eeonomieo. 

Quaudo se disculiu, na Assembléa Con-stituinte Fe-
deral, a Constituição ora em vigor, a bancada 'paulis·ta 
pleiteou a lransfercncia do imposto de vendas mercan-
tis para os Estados, com o objectivo declarado de, com 
esse \mposto, ~upprimir o malfadado il11J1osto de ex-
portação. Foi dahi que cu conclui ·que a refor1111a tri-. 
hutaria de São Paulo fata1menlc caminharia para u ex-
Lineção de tal imposto. 

Sr. Prcs•idcnte, o que ·cu •p•rcvia verificou-se. E o 
Govemo de l\Ii nas, atlendcndo á situar;.ão ·de desvanta-
germ cnomnc em que iria•mos rica'r em r.elação ao Esta'do 
de S. Paulo, ·quanto á .trihutar~ão do c.afP., teso:lveu re-. 
metlcr a esla Casa o novo projecto de HC'forma Tributa-
ria, altcTando o C!Ue haviamos votado ha menos rle um 
mez. Andou hem o GoveJ'Ino. · 

l\la·s, sr. Presidente, ·eu preferiria que o projecto - . 
tróuxcsse logo a elimi-na.ção comple-ta do impos-to de ex-
portação, porque da mancir:a: POT que' está redigido as· 
vantagens do productor mineiro vão ser in,'i'ignifican-
tes. Vou mostrar ú Casa qual o imposto solllrc a expo-r-
tação do cafó que vae ·se.r cobrado aqui c em S. Pa,ulo, 
fazendo um e~~tudo compa,rativo. Não tenho em mão, 
aincln, a Hcfo111111a Tdbuta;oia de S. Paulo. As noticias 
de iornaes sobre o assumpto são controvertidas. O que 
se sabe ú que S. Paulo Vae ~olmw uma taxa- .fixa de 3$500 
~obre ,«a•cca ·de caf<:~. Quanto ao imposto ide vendas nwr-
eanlis parece que S. Paulo o reduziu para 10 por mil; 
mas, mesmo ealeubndo-sc esse imposto em 15 ]>o~· 1.000, 
uma sacea de café paulista ·paTa cx·porta~~ão va:e pagar 
:1$700 de imposto, ou S'c<ia 3$500 ma,is 1$200. Po,is bem, 
a mesma sncca de café mineü·o, produzido em condi-
ções cconornicas muito inferiores ás de S. Paul{), c com 
transporte muito mais caro, va:e pagar, de accordo com 
a emenda: que vamos votar, o seguinte imposto: 5o lo so-
bre 80$000 emqtwnto se caiJcula' o preço medio da sacca 
de café em ·Santos ... 
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0 sr. Villela Filho - Qual é a cotação'? I condi~~õc~. cssn fazenda Jl!laticamenlc nada v:1le, i)- : · 
o sr. Trislào da Cunlla - V. cxcia. sabe rJUc •:s~a ,_,uc uma industria ~Itte ~~~~~ dá ~·esultatlo é unw ito- , · 

cotação não é muito fixa, e depende de uma )Jaula que tria qüc em ccononua pohl!ca nao tem valor. 1- • 

se organiza. Além disso esses dados sobre o valor das E' cerlr) que uma fazenda vale sempre alguma, 
taxas do café cu os tomei do meu nobre collcga si'. de- ~a, lJOis, <!UC a terra tem SBmprc algum valor. , .1 ·! 
pulado Alberto Alves que é fazendeiro de café c nego- :.\ü;-;, voltando á fazenda. de que faJav-amos, ,; · 1 

cia co:n S. Paulo q_uasi todos os. dia~. Fui ouviJo P<!r- cmn~Js qu.c ?ssa fazcn,ua p.raucam.entc .na? tem v-aUt- -·1' 
que nao ,sou ncgocwntc de eafc, na o c~tando asslllt se for venrhrla, sel-o-n po1 um Ill eço mfuno. · 
muito ao corrente com os preços dessa mercadoria <1ue Ora, o imposto de transmissão calculado sobre, · . 1 

. só \:onheçÓ vela leitura dos jornacs. lot· venal será, relativamente, peqltr!IW: metade o: 'l ; 
Sr. l'rcsidcn(c, como ia dizendo, o impllslo de 5 "I" terço !lo que devia ~er. ! "L":'íl 

sobre 80~000 dá <1$000 por sacca. A taxa de defesa de Figuremo-; u hylJOthcse contraria: supprin!anH .... ~ · 
10 réis, $600; a taxa de vendas mcn~anlis cakulada a tos os impostos de CX}JOrtar;ão. Uma fazcn'da que lli'Odu~ 
lO )JOr 1. 000, como está no 'J.lrojecto, 8800. O café mi- mil arrobas de café, cujo lucro era O, passa a dar un 
nciro vac pagar, co·nscguintcmcntc 5~-IQO por sucea ou Iuero ao lavrador de H :,100$000. Uma fazenda que rh 
seja $700 ·aJ mais c isto para um café produzirlo •1111 eon- este luero jú tem grande valor. 
dições inferiores ao que é produzido no Estarlo de S, () Sr. Miauel /Juptista- Valorisou-sc. 
Paulo. Portanto, a emenda <IUC vamos votar, a meu vi:·r, o SI'. Trisltío da Cunbn,- Valorisou-sc. Si vac se· 

. ainda niio satisfaz. transferi-da, o imposto de transmissão será calculad1 
Realme-nte, Minas precisa co!Jrnr menos imposto ele sobre 0 seu valor venal c ·este au~mentará. Si estn mcs' 

exportação que. o Estado de S. Paulo. para poder com- ma fazenda entra numa her;lnca, o imposto de caus<L· 
pctir eom cllc e Mina~ c1>tá em condições privilegiadas mortis eal~-!nlado sobre o valor do immovel, tamhcm au 
para fazel-o, porque incorporou ao S!~U orçamento a ,·111entará. E assim, todas as outras rubricas, inclusiv,:1 

taxa de cineo slzillillgs, lG$000 por S'ICca de café, irn· ~ imposto de vendas nncr~cantis. Um agricultor que !11 
postn esse criado para pagamento rlrJ emprcstimo pau- fim do anno não ganhou um vintcm, c apenas produzi, 
lista, e érue em S. Paulo é (!cslinatla integralmcn.te no para manter a sua faz.cnda, nat~a poderá comprar, nü1 

· pagamento daqucllc emprcstuno. Ora, sl'. Pt·csH!cntc, ,. clqnirirú co usa alguma. :Ylas s1 ganhou os 14 :400$001 
~:r: JJÚ<; já contamos com essa ta~a _no nosso ~JJ:çamento, ~·ac empregai-os na compra de utilidades, no mdhor~J 
r-~tat·c!no.s, certamen~c, em contltçocs m:gnlftcns para mcnto da fazenda concorrendo dessa form~ par-u o au 
~~;~'fl!Jrmnr. todo.s os unpost?s do cxporh~çao sobre o c a- ,·mcn to <lo imposto w)Jre ven-das mercantis. 1 
I c. A<'nl'sce arnda a ennsJdcr:u· o scgumlc: paganrlo o "' o imvosto territorial é calculado sobre o Valm· dr 
~afe !llJI,leiro uma taxa superior a r~c S. P:mlo, ha un!a immovcl. Si este se valorisa, a importancia ~cs·sc ünpol 
tcndencw. para a passagem do cafc de ~I mas para S. lfl tamhcm augmenta. corrcsvorúlent.emen~e a val?ri~:J1 Paulo, afim de ser exportado em cstaçocs de estrada .~ 0 DP modo que ficamos nesta s1tuaçao: supprnnu1 
d~ ferr~ naquellc Estado, ·afi;m de fugir ao excesso de ~:~ ~J in; posto ·rlc c~portacão. a re·nda do lh~souro cresc~ 
tnbutaçao que co~rnmos aqUI. . 'l si üwntivcnnos .a renda do thcsouro !Jatxa .ratalmcu 

. Isso tem ·!razrd'() pm:a o Estado de l\-hnas um ·cscn- l f) porque 0 Estado vae empobrecendo dw a ~Ia. "Ond,; 
1S1ampent

1
o foErmrgav~l ~c 11.nposto

1 
s c

1
yuc vac 

1
scr_ pago em 11 ii,; lw, até 0 rei perde". E' ~m br

1
ocardo antigo. 

1 
: 

. . au o. • !la~ c so o Impos o <c expor aça~ que o Ou c a-dianta lançarmos nnpos os enormes ;~o lrc : ,....._ 
exportador• mmcrro vac pagar_ no thc~>ouro JlHUltsfa,_ mas "111ineiro'' Si 0 povo nada telllí·, nada poder•t \Htgar:' 
~amb m· t d . I'[[' o r· . !JOVO . • ,] I , e a axa c cmco s ll lllffS. l'a o en e assim ex- 0 TI >souro é quem pcruc. _ : 
ll~rt:do por contrnhando é calculado em mais de um .~:~rt:u!Lo, chamo mais uma vez .a attcnçao dt~ Cnsi 
tnrlha;l de saccos.. Jnra este faclo, que é vital para o Es~~do .~e ~1Jn1a~ ! 

Fuçamos o calculo (lO imposto <it~c MiiJas cleix," 'lc 1
1 1 111 'l clo (,·overno do Estado, ([UC so tera vantageu " ' ·a Jll JC ,, . AI' r "O c ·t ' receber relativo a ·esse café c veremos que a quantia se· se fôr :-;up]Jrinüdo este Illi)JOSto. S~m 1'~. rs1s0 

• Vs 1°1ll~s 1 e1~ r:i. enorme. qma compcti~~ão indceorosa com • . au · , . a nos ,>ar_ 
Si SUJJprimirmos o irn)Josto de exportação, esse cs- · ''l'l lJal"l collocanno-nos no mesmo UI VI!, . xar o tllllHb • • • . • , ,, • • , 

capamcnto de ·café não se far:í, mais porcruc nã'O co- r·llc s Paulo. ·Si os paulist-as suvpnn~ncm tf'·or,~ 0 ,.111
1
\ 

bra:!Hlo :\[in.as o imposto de exportação, ningucm irú 
1
;f)st<; · tcr<~mos que voltar alraz, e a .-sscm l.ca ~~t·a ( <. 

levar o cafe de Minas IJara ser CXJJOrtado em S. [>·,111- • ' •• , r· lc <JUC :\li nas colloque o seu nnpos 0 llrê 
1 se r~unu. ,1 tlll 1 , "> 1 
·o; o qnc acontcccrú será o inverso, se S. Paulo man- :nPsJnn uivd do de S. l uul?· , . ·t . .· "i 
tiver il imposto de 4$700 actual, incluído o imposto de .. ; .· · 1do nós porem. todos os unpos os, st •1. 
vendas mercantis. 1Snfr;prtmu

1
rncsmo. 'ncarcmos.zcro a zero, c· não IJOdc~· Pau o 1Zcr -o · · • . _ 

.Jú mostrei que mesmo com 15 uor 1.000 Pm S. ,.. 1 h'IVPI' mais compcltçao. 
Paulo c 10 por 1.000 em Minas a saeen de eafé mineiro ' s· ' ·'·m clles manti.vcrcm a taxa ((UP. cstabclrwn. 
paga mais, de modo que em unw grande qunntidadc ele . 1

1' llt
01 

c 'u10r para nós, porque .podcr.cmos eompe: 
f • 1 I ' . Iam an o me I l > ct'lll\00 fa""!l{] li ·ca e va e a Tlcna man< ar esse cafc de <:anunhão IHll'a ser . ' ·, f .1, Pnte com ellcs. s o <tnc ~., ' " '·~ ' <, 

d I d S. p t1r 111a1s -01 em· . E t · ollt'lr I>'lt"\ o p, . .' ' espac 1a o em , . ·aulo. .. i .• ·l 'JH·im8 ntc para n'os. 's amos a. ' ., ' •. ,,, 
S. · · 1 .. qu. 0 ·I 0• > 1 , , • ctuc os p:mhstns fazem: !H\l'~i 
··I supprmurmos a taxa <e exporta~~ão ficaremos tndo ele S. I ~~~ o, ,\ ; 0.1• 0 .• , • ·,r Precisamos ter mn:í 

em situação vantajosa. Dir-sc-ú t{Ue o Govdmo mineiro ,.,:tlJI:rmos r:ntno o que uemos I-tzc. · . le olhos fitos 11;1' nr!'eiS·i <lc 'li'lll ci'r·o l\1 11 · 1 1 I' · - · "'1 cttt '""' de cstm 1110s c ' s 1 . ·' '· 1 • 1 as, o me tor meiO 'l c se c ar c 1- 'll'll'lllaçao se~ H·', ""' 
1 

, ,' , , attiludcs que . . >nu: 
nheir'J ao Governo é reduzir os impostos. Isso parece :\lantiqndra, para acol~IJHI11 1.~ 1 ·~;te para o Go,vcrno rlo' 
Daracloxo · mas niío é. No 'dia em que supprimii·mos to- ln vi~r a tomar. Isto c ticprun~. , JH\I'a o Estudo Ut• 
chs •ts taxas ·' t - d f· l - , 1 . .. '\ \sscmhlc•1• c •. : · ', •. úC. expor _aça.? o ca c a nossa expor a~~ao nos~o bsla1 o. p,u .t • ' · : 
dupheara ou tnpheara. Cafcsac~ que estão abandon'a- , 11·11 •1s ,1 .,osullllllO em :l." di~- .. 
1 - I d ·' ' · . ll '\r .a "·' · ·' fls, nao c an o lucro aos fazendeiros, serão cnidarlos de Eu tal\'!~Z Lenha <JLIC " 0 '- · 

novo e a producção do café irá, por isso mesmo, au- ,·uss:-10 t, Si <ruizcssc fazer OJ>ll_o-, 
•rtll t d I' 1 - 1 · · ·' · · · rclevan e. · ] · · 1 · ,_ cn nn o. ~ssa pro r ucçno, r::orno < emonstrei em nm Trata-se d.c matcn:~. Jlo tiio elevado '. n1xana : ~~: 
quadro que aqui apresentei, h a tempos, está em dcscres- ~içiio em torno de nssu!nl , nutcnção desse lll!posto, I c-, 
cimo rJJpido, e fulminante. A supressão do imposto do procc1Jer assim: l!orcruc '\~~~;~rio Governo. Em assumJlln 
r.Mé traria ainda outras vantagens' ·ao Thcsom·o do Es- vcrlcrú Ctll jJl'CJI!IZO. do l~UO pode 1.•<.\VCr 1'. n. :\1. l\Clll' 
lado. Todas as rubricas 'de imposto cresceriam. rlcst~1 natureza. porem, . 

Vou exemplific-ar: 1'. p, .. , . destes assumplos, que thzem 
Imaginemos uma fazenda que vossa produzi!· 1.000 Aqui dovemos. li·~~~~ interesses do Estado, eom os 

s:~ccas de café. Admittamos que no momento aelual cll:J respeito ú ecoiúJJllta, 1 ~ ; , sem prcoccupaçõcs subaltcr-
niio rlé nenhum resultado ao produclor. lia muitas fa" olhos voltados para :.\ III,IS, ' 
z•mdns nessas condições em l\linM• nc~;se momento, que nas c pariiclarias. 1. 1 de Souza- ,Muito bem! 

1- 1 rr· · t 1 · 1 rJ s I)ttclre Aqos 111 10 • apenas c ao um uero su JCiell c pnra co ll'll' as c cspo- . 1'. • _ l Cunha_ F é neste ponto de vista 
.sas. () Sr. Tl'lsiao c a • · · ' _ 

1 
· 

Pois bem, essas, l.OOJJ saccas 1le café vendidas d~o que me eoJt!oco para chamar a atlcnçuo dos meus eo lc-
apenas para custear as despesas da fazenda. Ont, 110s1as gas, coneilando-os a que façamos ohra segura · •• 
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burlaum Sr. DeJJulttdo --· Definitiva. 
pos, 1() Sr. Tristão ela Cunha -- ... e definitiva, que và 
lev%wr a producção e a economia de 1\linas, e que vá 

· \:r recursos ao Govcmo do Estado, possihililando-lhe o 
helee~;teio dos scnriços puhlicos. 
rto se (Muito bem! Muito bem!). 
nicipi Não se manifestando nenhum outro Sr. deputa-
aos ci \'\lCerr:t·'>c a ~~ \'icussão d.o artigo 2.•. 
tlentei 
tlesdoi ·- Scr.(uc-se a (\iscnssão do artigo :1. ", do projeclo 
~o1I~ct!Hi, em' apreço. 
-., N O S>H. ATHOS HAtOHE --· Pe~·o a· pal:n"l'a. 

-.., O SH. PHESIDEtNTE - Tem a palavra o sr. depu-
ta•rlo Athos H ache. 

O S•H. ATHOS HACIIE ( ') -- Sr. Presidente, til'.'>, 
rleput:ulos. . 

Obl'iga(lo por um dever inderlina~··~l, JH!r_um illlpe-
ralivo (\a .minha eonseicneia, JlOI' uma Jlllposiçao do. hon-
roso mandato que me !'oi ennfiado, venho a esta. tnbuna 
touw r o precioso tempo de tão illustrc A~;scmlJlca•. 

Dcshabituado das lides tribunicias, enche-me ele 
alento a• cspenmça da bc.nevo'lencia do~ nobres collcgas, 
esperança esta fo•rtalecida pelo conhecunento CfL!C ten.ho 
da alta expnwsão mental c mm·al rlesta As.se_mhlea, {~UJOS 
eom]mnenles dignificam ~ c~cvam a tradiçao altamente 
honrosa do Parlamento 1\lmelrü. 

0' ob:jeetiVO da minha prcSCIH,;a lla tl'i)Jtllla é fazer 
algumas eonsidcrações sobre o prOJee\o n .. !00, que !~lo
di fica a lei n. !l, de .1. o de novembro dr~ 1 !).la r., cspccwl-
mentc, sobre seu artigo 3. 0 , que .eleva o imposto de ven-
das mercantis de 3 a 10 por nul. 

Comnwttem grave eJ'ro aquellcs que suppõcm ser o 
oradnr capaz (\c tomar a (lcfesa tla sua da-s,;.c quan.(lo 
os seus interesses colli(lirem, forem eontrarios aos inte-
resses da ~ollcclividadc quto, acima ele todos, é o que 
deve prevalecer. ':\Ias, é claro, é ev<illente, que o inte-
resse da collcclividade sendo o de lodos não é l>O,~sivel 
que em seu nome, sejam tomada-s mcdid·as, que r>rejudi-
quein, que firam a tal ponto uma classe que clla se ve,l·in 

· obrlf(ada, ]>ara não morrer, a fug~ir do nosso Estado, onde 
não haveria mais logar para sua cxistcncia. Hefiro-me 
ú cla·sse dos eonunereianteiS atacadistas, que, certamente, 
não sup]>OI'tará a taxa J>roposta pelo projecto. 

A mim se me afigura mais de aecordo com a razão 
e com a justi~~a social procurar o Estado har.mon,izar ns 
seus proprios inte·resscs enm os .de foidas as elas·ses. No 
ea•so presente, cntrctan.to, mostrarei que a elevação da 
t·1x·1 de vendas mereanhs de 3 a 10 11or mil, ferindo mor-
t:1]1;1ente nos atacadistas, J>crtm·Jmndo o rytluno normal 

. (lo eommcrcio, não tr.az para o Est~do nenhum beneficio 
e nem ao mePos maiOr {l!'rec:Hlaçao. 

Inicialmente, desejo núo .regatear ns meus applausos 
aos disposi.Uvos consnhstaneia(los nos artigos 1. o c 2; o, 

c tamliem no artigo ·1. 0 , certo en.mo .estou de. que o Go-
Vl'l'llO usarú da fnculd:lidc, que lhe ~~ confei'Hla, com. a 
prtulencb c com a elm·ividcncia que são os cnractens-
1 ieos dos netos emanados (b govcr.na·dor Benedicto Val· 
la dares. 

L\la.~, ('.Olll o mesmo anlor c vehcmcncia que upplaudo 
esses dispositivos, não posso (leixnr ele eondcllliJa'r c de 
criticar 0 artigo :1. o, cujos incnkulnvcis malcfidos vou 
apontar deta.Jlwdamcntc. 

Preliminarmente, devemos eons1i(\crnr que a diminui-
c,·ão dos impostos sobre o eaf(~ não lEarú como consc-
qncncia uma (liminui~:iio na Hl'l'C('.adaçao ·. Parece abst!r-
tlo, mas não 6. Todo mmulo tem conl}ceimcnto ela ?XI.~
teneia de vultoso omlralwnc\o de cnfc na·s nossas fron-
teiras com S. Paulo. Esse contrabando é p•rovoeado pc'la 
(]iff(•J'cnça de tribultwiio entre os :dois Estados, havendo 
uma rlifferença para Íncnos, no inn>osto paulista, de, ap-
proxima·damenlc, :1*500 por sncca,. Com as . rc~lncções 
proposta,, nos artigos 1." e 2. ", os unpostos m~ne·trl!s so-
bre o café fieariio sensivelmente no mesmo pe de Igual-
dade com os paulistas, que conservaram a taxa de :li\if~OO 
por sacea aecrcscida do imposto de vendas mercantis. 
:>:essas coiHliçiies, não haverú m<ds motivos' para o eon-
lrahanclo, que ecs.~arú. A avalia\.~ão do valor ·desse con-
trabando não é l'aeil tt\ll'efa, divergindo os avaliadores. 
Alguns calculam em 400.000 saceas, outros em ma,is de 
1 milhão. Um nosso co:llcgn, H(~atnclo tcclmico c cnnhe-

( •) Não !'oi revisto pelo ora<dvr. 

redor profundo do problema cafeeiro, avalia esse con-
trabando em cerca de um milhão de saccas. 

Sejqmos prudentes. 
Supponhamos, parru raciocinar com segurança, um 

eontrahando de liOO. 000 saccas sómente. 
Tomemos a exportação offic:ia11 (lc 2. 800.000 saccas 

pat·a 19:~6, sendo 1. 000.000 para Santos e 1. 800.000 para 
out.I'os portos. 

A ·reducção proposta pelo projrdo n. 100, de ar-cnr-
do co.m a mensa,gcm do ·ex mo. sr. Govcrnadnr, compu-
tando-se a majoração do imposto rJ.e vendas mereantis, 
conduz ás seguintes diffe•renças, para mcno.s·, nos impos· 
tos sobre o eafé: 

Santos - Sacca, 5$·100. 
Outros portos -· Sacca, a!l\1110. 
Essas differenças GCJIITC~JHllHlem a 5.400:000$000 

para Sa•ntos c 7. 092 :OOOi\iOOO •para outros Ilortos ou um 
total de 12.4112:000$000. 

Considerando que as liOO. 1100 saecn,s; :uo cont-mhandü 
pagarão agc.ra os seus impostos ao fisco minei-ro, tere-
mos uma majoraç:io de 12. 631i :000$000 de impostos, in-
du indo-se os 15$000 de devolução do D. N. C. iHa, por-
tanto, um accrcscimo de 1H :000$000. 

l•lieou, pois, demonstrado que a' noSisa thesc não é 
ahsnrda. 

Examinada esta prcli!lllinnr, v:m1os passa:· a outras 
consi'lle·raçõcs. 

A taxa de 10 por .mil attingc mortalmente a classe 
dos a:tacadistas, c não. haverá .augmcnto de arn~cadação, 
em pmporção com o sacrifício da colleclividade. 

A venda mercantil é um imposto que incide sobre a 
mesma mercadoria muitas vezes. De uma maneira g;e-
ral, a mercadoria produzida e ~~onsumida. no Estado pas-
sa pelas seguintes operações: 

1) -- Industrial - .Grande atacadista. 
2) - - Grande atacadista - Pequeno atacadista (in-

terior) . · 
:n --- Pequeno atacadista -- Yarcjista·. 
4) -- VarejiMa- ,consumidor. 
:\luitas vezes ·essa·s ope·raçõcs se •reduzem a 3, mas 

nas vendas pa·ra Jogares mais afastados, situados em dis-
'trietos nH1'l servidos de vi<~~s· de commun•icação, as ope-
rações passam por mais de um inten'llcdiario. Podemos 
(~o,nsiderar um numci'O· mcdio de· 4' operações sobre a to-
ta-lidade d·as vendas no Estado•. 

Essas ope.raçõcs correspondem ao meio mais ccono-
mico c natural de di;~tribuição da producção. 

Não ha,vendo, no Brasil, regu:lamentação nesse sen-
tido, as operações buscam o canninho na.tural, sendo essa 
(Hstribuição a que gm·a•lmente se observa na p.ratica•. 

A elevação cxaggcrada do imposto de ven!das me.r-
c.antis provocwrá, ·fatalmente, o desa:pparcdmento, no 
f1m de pouco 'tempo, das classes intcrmcdiari.a;~·, ou, Jldo 
menos, a dos atacadistas. Ora·, a rcfmma tributaria não 
teve finalidade de ferir esta ou aquella classe, e não 
fira:J'ia bem, aos .re:pre.sentantcs do povo c das classes, 
legislarem com esse ohjectivo ou consequencia. 

Vamos procurar demonstrar essa 'llffirmativa·. A 
nwrcadoria em 't operações pa·garia a·pproximadamentc 
li oi•. Par.a aqudles que tém conhecimento Idos lucros di-
n~inutos do comnwreio a'tacadista, não pódc haver flu· 
vida de que essa ta·xação é ins'll]l'jlO'rtavcl porquanto é 
sabido que a mercadoria procura scmp~e o caminho 
mais baqllo. O [lhenomeno do contrabando do café não 
~ si_n~o uma consequetwia des·ta lei. Dif!o 6 •J•, porqt~a,nto, 
Illetd111do a taxa sobre conto ou fracçao de conto, e cvi· 
.ciente que a taxa media a cons-iderar não é 1 •j• por ope-
ração, e sim nma taxa muito maior. Não é possivel de-
terminar qual a ta•xa ~media de incidcncia·, porquanto 
seria neecssario que houvesse estatisticas muito perfe•i-
tas sobre as Oj)('l'ações mercantis. O que tcmo.s: no paiz 
é a ausencia completa de esültisticns dessa natu.rcza. \Po-
demos, entretaiJ!to, considerar co.mo taxa media a uc 
1,5 "1°. 

Essa dcmonstraç.ão mostra claramente que o com-
mcrcio atacadista não supportarú es.~a taxa de vendas 
nwrcantis. Não ·preciso mostrar o que seria para o Es-
\a(lo o •(lesal>Pancimcnto dessa classe <In comn1erdnntlls, 
que tanto concorrem para o desenvolvimento ge·rai. 

Não só perderia o f•isco pe'la diminuição {los impos-
tos ]lago,!> direc,tamente pela classe (industrias c profis-
~õcs), como na propi·ia arrecadação do de vendas me:r-
cantis, pela diminui~~ão do nu.me.ro de opcra·ções c outros 
nutleficios de or.dem intHrccta, como o cxo'do de capi-
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1 
•. , 1, homens cheios darJUclla aetldclarlP produetora j :\li nas, pela sua sit.ua~·ão gcog:raphiea, luta. c:~)[]tra ~~\: 'tre-'; 

rcs ~ ,
1 

fanto ncr:c::;sita () nosso Estado. na ho·ra aetua). lll~~l)(la· l'Oill'~li.TeJ)('Ja do,, _seus col~cgas. do httoral, )que. N~ Cfl c , qÚi Jll'Ol'lll'm· cxp'lieat' q 1wes as funcçiies ou alc~n -das_ f~teiltd:~des pnra HIIJ.H!l'ta~~ao, tem a seu fav6:.r,as ":~71 •1~~~~~~ ·~lo 'commerüio atae~Mii,,üt, porque seria a.f:ts· U~nfps rllflerenewcs. As faeiir.dades do ·~ra:nsportc .)·od-0'-· i·~·-rr;e demasiado do meu ob.kctivo, nws Ji.mitar.me-ei V UI no, ou rl(! transporte .cnn,Jugac.lo, ho!e f.~~tncamcnle: 
.; 'ex ;.endoc o lg"m "·' •·o",; d m 'õ" llg.·l "'·'. Quo I o m- o d op lnd o, e~'" "·""'''"'"'• o m do mm '• " "lun'"o do eom- f ~ão ·da existcticia desse commcrcio '? Porque não vt-n•le ;J:JCrc~IO do mt_cnor, porqwm~o as casas. eon~tnereiaes do. 0 

induskial lHrcetamcn•lt' ao commerciante varejista'? \ l!t~ont·l, cspceJ~~lmente do. Ilto ele .. JanetJ'~, lazcm verda-
venda directa do inrlust.rial ao co.mmcrl'iante varcjis•.a dcu·o co:nmerc10 ·de V<l'l'l'Jo em Bel'lo llonzonte e muitas 

.. , ,, 

trar•ia como conscrtucnci:v immediata a amplia~~ão na 1':1- outras ~Idades. . . 
brica .de uma sccçüo dcstina·da a. esse comme!·eio. A f';t· \'e,pun_os ago_ra st a taxa. pcdula vae p~·oduzir uma, 
hriea amplia.ndo a sua st·c~·ão de 'Vetalas, tcna que mnl. ,atTccadaçao cqlllval!:ntc ao l'!ll]>Osto SU!>JlTimido. Para ·. tiplie~n· os seus c·mprl'gados, nmltiplicar ns seus freguc- ral'ioeinar, supponhamos que não haja eontl'ahando '.de• 
:t.es, que, em ver. de 20, sedam agora ·ttlO ou 500, e, eomo café e ([lll' o Governo vac arreeadm· o imposto de . . . 
eonscqueneia, a necessidade ·de um departamento de erc- 10[1000, sobre o ntesnw volume de vendas arreeacla.da.'> 
dito comp~e~o, "Oill mnplas _ infor.maçôe~,. um eompl~to pela Uniüo, com a taxa de :3!1000; ~à? duas hypotrcscs, 
eorpo de VJaJantcs, uma seq~ao de eontalH!Jdade cspecldl, absurdas, que formulo JHH'a rac:cwcmw. 
um gerente cspel:ializ:!d~>, emHm, '!lllla verdadeira ca.:_~a Arrccaclaçüo ,de vendas mercantis da Unirio em Minm 
atacadi.süt. A umca. dJflc-ren~~a. e.sta em. que e:,: la .~ee~~ao (Dados da Contarloria Central 
não pagarú nem_ o :JJll]>osto de mdustrws c prolisso~s, ida Hepuhlica -- l\Iinislcrio da 
nem o da. operaçao correspondente de_ vcJN.las_ m~rean lls: !Fazenda). . .. _. . . . . . , ..... 

Está o fisco enm ~~ sua arrecad•tçwJ dunmmda, esta Jmwiro de 3:l a março de 31 
exti·ncta uma e'lnsse, d1g;na. de amparo sob todos os pon- Abril .

1 
dezembro de 31 . . . 

tos ele vista. O i.nclu'ilrial estú com o seu problema l'om- ]n.t!Cirr~ n sdl'mbro de :!5 . . 
pliearlo não só peln complexidade d.o l'Ommerc•in pro-

1 
ll 

1 
· I" 

1 'JI'iameJ;tc dito, como l>cln desvio ·<.la 'lltenr.:üo do inrJus- (Dados 1 a r~ Pgaela 'ISl'H 
' • de Minas (;entes) o que eones-trial, dos seus ll'I'Oblemas pro•J>rios, como a]>erfciç~oam en-

1)() 11 rl" :I 'O"LIJ.t•lc ,'JI'I'"'c, ·•.li, •te, ·•o to dos typos rle seus p•rnduetos, barateamento d:1 fa!Jt·i- · ~ ' ,, "' ·' · .... ' "• 
· · me.nsnl: ca~·üo, melhol'ia dn matcTw prnan, etc. . 

\fas 0 cnmmcrennte alaendistn, eom as mesmas rll's- Período de :l:l ~~ lll:trçq ele :11 
pe~ .. 1s da secr•ii.o refcridn, niio faz vendas da pror!uc~~iío f>erio•lo de abril n dezembro 
de uma fabr{(·:t sr'Jmpntl', mns de :rJez ou \'inte, o Cfll!' I'C- de :!,! ...... · .... . 

ti . 969: !G5$:!0o 
J.2GG:501$2UO 
·1.187 :IHG$GOO 

rlúz ns sua.~ rlcspt>s<J..~ gernes JHll' l!llidadc, r• r!ú lognr no Período til! ,ianciro a sl'iemiJJ·o 
apparecimento do lucro t• d<J chtsse, l'Oill() lllll<J consc- de :35 .•..••••. • • • • • . .. 1G5:2H4$(}()f) 
quencia naturnl do phcnomeno rlP cJisl•l'ihuiçãn da pro- :\>fedia dos 3 periodos . IG7 :99:3$500 
f!ucção c como uma imposi~~ãn rlc lllll melhot· rendimento Tomando.sc a media de -!~500 por r:onto, em vista 

171 :055$()00 

de lrahalho. · da incidencin do imposto dle vendas meJTantis reeahir 1 
Vejam os .~·rs. •tkpntados a crnc dis!urhins e Jll'ejui- so!Jre eonto ou fracção, leríamos a seguinte avaliação dr' 

zos nos pó de arrastm· 1•ssa la•xaç<io nhsunla. mon !ante da mecHa das opcra~~rics em um mcz, no pc. ~ 
As eonsirler;Jções rJUr~ .a!'abnmos de 'fnzcr rl'ft•n•nJ-se l'iorlo considci'~Hlo: ... , .... lü:l.U!J8:111$000 ·-"~ 

á posição do commereio atacadista, eonsidei·ando-sc o 0 que colTCSJW!Ide a um vo'lumc _h,, 
Estado am posição isolada c o phenomeno das trasa- ;HJnual de .. , .......... 1.217.077:3:l~$000 
eçõcs commcnciaes em si. Para esse volume de opcJ·a-

Façarnos, agora, a comparação da ]HJsição relaHva :çõ.l\>, 'll'riamos uma <VI'•I'Cl':trl·:~çüo 
do commcn·iante c do induslrin!, em relação aos seus nnnual ele .. _ ·. . . . . . . . . JR.7J!J:fi5~)lf!JO{) 
concorrentes Jlt'ovavcis. .\ esse tola! terimnos (JUC ncreseentat· o illlJ>ostn dr~ 

Da mesma mnneira, que fizermos a cornparn~~ão da vendas mercantis, rdativas :í nossa exportaçüo de caf(·. 
posição do lavrador mineiro de café, Plll rela'ção ·:\ ·elo :\r·lwtlmentc as vendas de café dos nossos agrieulolt·es 
'IHlnlista, devemos corniHH'ar ago1·a a pos·iç:io do 'co•m- ~ feita pelos con hoc intentos de dt:!spaelw. Freqticnte-
mcrciantc c do industrial mineiros, em t·elar.ão ú dos mente, 0 :1g-ricullor manda o seu café em co.nsignaçã

0 

ao 
seus •con.cnrrentcs elo Districto Federal, com os qunes ,. 0111 mis~;ario do Hio ou São Pnn'lo, fazendo-se lh oper·a-
mantêm mais intenso •intcrcarnhio. t:r'ic•s, por· eonla corrente q~tc, si paga o sr~llu d'C vendas 

- ·Evidcnte'lllente, as taxas ele ineirlcnda nos dois ca- mcre:mfis, n :ll'l'l'eada~·iio c eomplllada nus portos, nãr) 
sos devem ser .·;pnsi,•clmcntc iguaes, sob pena de provo- entrando no cakulo aeima. 
caráws, no s:cgundo caso, o mesmo phen01mcno que pro- Tcrinmos portanto, que entrat· com mais cs~a iru-
cnramos eomhafcr no 1. •, eom a aggravantc, que é nmHo po:·!aneia. , 
mais facil fugir, riPntro dn ld, :>o P>~.Wtm~>nlo f!n imrw<>lo ,\v:dianrlo a <!XlHl•·lm:iio dl' J!J:Hi em 2.1\00.000 saccas 
de vendas ll1r'l'('antis, elo IJilf> fazt>r (~()l!ÍI'il'b:mrlo r]p café. 1.000.000 par:t Santos c l.flOO.OOO para o ruo, e toman-

Essa eompar:wiio foi, ali:í~. feita nn mensagem do do_so pot· h:tsl~ os vulores de Ofi$(i()(} !>OI' saecu para San-
ex·mo. SI', Govc,l'tHtdor, eom -n taxa de 15 pol' mil. I>I'i- fos <' fiG~OGO Jl<~l'a n Hio, teríamos 215.100:000$000 pat·a n 
nritivamente proposta por S. P<~ulo, lrl<Js rruc, .i:'i ho.il•, lof:il 0 Cflll' co!TeS]liJ.!Hic a uma <ll'r·ecadn~~iio de 
foi Laixada p;wa 10/1000 e, provavelmenll', :;:~rú modifi- :l.:J21 :000$000 p:H'<I vendas ntcrenntis. c•ada aindn. No Districto Federal, o imposto é. de :l pnr 

lllil. ,\ct'l'csecmlando-st1 S!ill:·l00$000 proveniente dus · $ · 
São inu!J.Jll('I'<J,s as fnhric<Js mineir:1s l'OIIi prodtwr,~:io l!J3G Impor an·t li<Xl.G(J() sacens j:'t citadas, teriamos o lol:tl de :t.lOO:(t)()(); · 

.SL!JJet·ioJ· a· 5. 000 eon tos. :\lnita.s IIIPSillo ult 1·ap<Jssam os A mTeenda~·ão lol:l! provista para ' '' 
10.000 contos. Todas ellns têm escri!>lorios eo1n J't'lll'C- porL:mlo em: ~2.8:!0:05D$000. . . . .·. muito SUJJ 

( '! [ I IJII]HJI t.t!ICI.t c_ scnümles no Ilio. Pussar a sec~:iio ele: f<~duramento de , legamos lHH' ano a uma .· tidos o que ro. 
:\f·inns, J><n·a o Hio, nilo ac<Jrrctariu des]Jesa:; e trat·ia eco- rior ao montante dos i!lllpoS'tos suppi 17rtle .

10 

cx·1 ~rrrc 1 •0 · I .,. "()0"000 · · 10" ()0 l · l>tJs·f .... e r> ltr>.ss·o IJO.JJ·to li" vJ·s·[:t de com• ' ' ' ' "'" liOntlaS (C ;).;! ;;, ·p , ]l<\J'H .a:) )ll'lllJeJJ'HS, 0 ;) : ( .~QQ(J, v c v • 

r>ara as segundas. da lllajora~~ão. 
Essas eonsidcl'H~~ries não 1\ão lJ.vpotlJeses gnlf'iosas. 

Posso garantir aos nobres erl'lll'gn~ que• isso ;\erú ft>ilo 
IJO'l' muitos industriaes. E essa. altitude não püde ser cen. 
swrarla ·por ninguem, ·porqu:l!llo, ,si nssim niio fir.essem, 
não po<lerinm competir r~om eonenJTcntc.> bem apparc-
lhados c que não têm eoutra si os freies de ilupnr·ta.ção 
ela matcr,ia pri.n1n, de ar~cessoJ·ios c .do produeto manu-
faeturado. 

Por outro Indo, os eommerr:iantcs do Distl'i<'lo Fe-
deral, que .iú dcsfruetam hoje de n.nrn. situação vrivile-
giada, ve,J·iam, eerlaml•nte com prazer, a• nossa .situação 
ilg'gravada com a taxa de 1 O por mil. O commercio de 

importanein ó _eomo a 
historía do nwnmo (fiW 

:\f as SJ's. deputados, essa 
grande fortuna dia c~onhceida 

corria com um ovo .na mão. . . ·!OJ"l c é r·crlo I N- 1 . tgem ennan.tt ' ' ao passa (c uma mJn · . "' ··ml'iro pinto. 
'llle o ovo se qnobra anlc!s de sal_ur 0 pti! s. l>onlos d-e I) ,· . . ·t· t • .I ·tr·t o fun um to. c IXei JUS .mwn c J, ' 1 :-

0 
tenho compe_ 

11udoy impor!aneia I}t.as so~re ~> .c~ua .. ;:;.~Ieionalidade de 
'tcnC'la pnrn fal:u·. J rala-se ~.t con;-; ssmúpto eontro. 
nugmento superior a 20''1" SeJ lflle c n:<.>I'J·,

1 
d•!J.s c'·onsti · • 1 1 1 rrr"mde rnm • · · -vert!l o mns pareec-Hw (JI e : h ' 1. 'nsconslituciona-

lucionali~·:.;.•, opinn franean~on!e pe .t ' · · 
!idade da medida. 



Terça-feita, 17 lHAltlO DA ASSI~~lBI;f;A .Dcmmhro de 10:::> N I) 

O dispositivo constituciona~ pare:cc.1mie, 
tanto, claro. cntr:e- 1 constantes 1le sua. Lei ,Basica, entre os quaes mcrécc, no 

caso, concreto, fl'lsat· aqucllc que pcrmittc, na occasião 
do ~\lgmcnto, accrescimo nos impos·tos até :w oj•, no Niio pOdH haver duvida >;obre a cxistencia actual do 

imposto. O simples facto de se mudar o ~1pparelho ar-
recadador niio seria sufficiente para considerai-o como 
um novo imposto. 

_ Tenninando, srs, ·deputados, certo estou de que, si 
nao consegui conv<!'ncer esta H!ustre Asseml~léa d1os 
meus pontos de vista, foi certamente pela imperícia do 
orador, pelo dcsataviado da linguagem c não pela fra-
gili(~.ade dos seus argumentos, porque estes falam aqucL 
Ia linguagem eloquente da razão e da verdade. 

maxuno. · . · 
. 1:.\las, si se achasse que, de facto o tributo é jlara o 

bslado, um imposto novo, então, ir-se-'á cahir ~no ·caso 
<Jo artigo u. 10, incis(> VII, paragra:pho unko que pas .. -
so a ler: · 

Art. 10. Compete concorrentemente á União. c aos 
Estados; 

. .. 
Uv\ttito lJt>tll! :.\Iuito bem! Palmas.) ''I · · · . ·· ~ --- cn!at" outros impostos, além dos que Utcs sã'} 

O SIR. LABOHNE E VALLE -- Peço a palavra. attnhmdos privativamente. 
O SH. PHESIDBNTE -- Tem a palavra o sr. de- "Pan~grapho un ieo. A arrecadação dos impostos ·a· 

puta do Lahorne e Valle. (jlle_ se relere o n. VH sel'á feita pelos Estados, que entre •• 
O StH. LABOHNE E V ALUE --- Sr. Presidente, desta garao! dentro do primeiro tdmcsh·p do cxcrcicio seguiu-

feita ao iniciar a critica a um artigo do pro:jecto de "rc- t~, _tr~nta por cento ú União, c vinte por cento aos mu-
forma" da "Heforma Tributaria", nenhum membro, da 111CIJllos de otUlf! tenham provindo. Si 0 Estado faltar ao 
maiorin se abalançm•á a aiffirmar que a (}pposição traz pagamento das quotas devidas ú União ou aos municípios, 
o intuito subalter-no de, systcmaticamente, se OJ>por ús o, lançamc~1to c a a!Tecada~~ão passarão a ser feitos pelo 
iniciativas governamentacs. C.overno I• e dera!, que atlribuirá, nesse caso, trinta por 

A mensagem do Governo, ao Legislativo, pedindo cento ao Estado e vinte aos municipÍos." · 
rcfomnar a 'íHcforrna", adoplando, em parte, a these su~- Teriam os, ass_im, considerando-se o imposto como 
tenlmla, com logica, ))l·avura c almndancia de m-gumen- 110\'0 -~ de, feita :1 arrecadação, cntregm· ao 0 [• della ú. 
tos, pelo J>. IH. .l\L - é a ~>rova provada de que não União c 20 oi" ao munici:pio. Valeria a pena ao Estado 
se tinha em mira comhate1· J>Cssoas, senão mostrar - exigir tanwnho sacrificio do eonlribuintc para ficar, -so-
a saciedaclc - que o situacionismo, estava cavando a mente, com iíO "I" da arrecadação? 
ruina econorniea do Estado. A existcneia dos codigos, das constituições se l~Xpli-

.. A .mnrclw-n-ré do Governo, a sua volta ao assutn'llto, ca como sendo um tratado, um contracto que rc~nla a 
si eolloca mal os seus teehnieos em materia trihulal"ia .~itua~~ão entre Gov1~rno c Governados, promovendo o bem. 
e destaca a passividade da maioria - situa, cnt.rctanto, wmmum. 
em lngar de nssignnla<lo re]E)VO, a acluação segura e pa- Dahi, ''ons!:u dclles clausulas, arligos uue ora rcs·· 
triotica tia bancada do meu partido, cuia inflcxihilidadc guardam os direitos c interesses dos dirigidos, ora dc-
"vis-a-vis" do hem publico, foi aqui, injusta c proposi- fendem c facilitam a actunção tlos governos. 
\almcntc, eonfuntlida com o dcs~jo, vouco c simple~ de Obrigações c vantagens existem de pnrtc a parte. 
fazer o]rposição. O artigo 1Sií da C. Federal é um preceito cuja fina~ 

O v:~cuo administrativo e a rarcfaeção politica de !idade estú na ,l>rotccção do contribuinte contra '' ganan-
crue encheram o Estado de :\Iinas - não animam nem cia fiscal dos governos, unico meio qne, ao legislador, 
eslimulmn o vicejar desse dcsc,.io. Vei"ifiea.se, agora, que pareceu seguro de dcf,:ndcr, ao mesmo tempo, a IH'tHlu· 
a Hdorma "a priori" approvnda pela maioria nos ter- q:ão nacional. 
mos do pnrccer J. Lisboa, segundo declarações, em ple- A oricntaçi\o fiscal perigosa de impostos majorados 
na rio, do sr. J. Bonifaeio, nem "a postei"Íori" n1nprova. \>Cill critcrio, que constituem verdadeiros confiscos, gar. 
ela o foi --- uma vez que o Governo, reeonhcccntlo .:mtrc rateando a protlucÇão, fica, relaUvamcntc, impossibilita-
,Je~enas ddles, o absurdo conticlo em um elos stms' arti- da, pela protccção indirccta ao contribuinte, pela gm·an~ 
gos voltou atJ·:1z c veio bater ás nortas do Legislativo, tia (!UC a Constituição Federal lhe Mfl~rcr:c no artigo ci-
nPdindo o remc!lio que o P. H. M. havia, em momento tado. · 
h a ]>i!. in dir:atlo. · E' no~~ão precisa e inconleslavcl que, arruinando o 

Estn confissfío feita pelo Governo tle que a O]> IH'· contribuinte ·- o que se mala é a riqueza eollectiva. 
siP1o era quem estava eom a verdade, cles:mtori:r.a todas üo prnprio historico· desse texto constitucional, li-
.ns.'invcstidns que contra nós fizeram, al'!'ojados c iiTe- ra.sc esta conclusão. 
quietos deputados, no nfn~1 de. agradar os seus eht.;frs, e, O Dial'io do Poder Legislativo de 7 de outubro de 
ao mesmo tempo, me dc1xa a vontntlc c a_o ah!'1go tl~ l!l:lií, registra: . 
suweitns in.iustns, para estudar um dos m·ttgos msertos "A emenda n. 61:!, mandava incluir o seguinte: 
110 pro1ec!o que ora sP discute. Refiro-me ao artigo n. Art. Nenhum i·mposlo podcrú ser· augmcnlado, em 
a assim redigido: ':a da cxcrcicin financeiro, em mais de 5 "I" sobre ns ta. 

"Art. 3." Será de 1011000 (dez por mil) o impo~to xas em vigor, por occnsif10 da promulgação 1lcsta Con~ 
~obre vendas c consignações cffecluadas por cmnmer- stituição. Os impostos de importação 1lc determinadas 
dantr.s e productore::;, indusivc os industriar.s." lllCrcndorins poderão soffrcr temporariamente maior ele· 

Ellc fere 0 texto 1\u r.m·ta Federal, quando l~sln prc· vnção como medida cxcepeional de defesa <!Conomica. 
r:citua: ' l' Ju.5ti{icação 

"Art. 185. Nenhum imposto poderú ser elevado a em () pcHlcr de taxar não tem 'limites c vae até a pro-
de vinte por cento do seu valor .:10 tempo do au~'mento · hibir~tío do cxcrcieio 1la ndividade tributada - "Tn1c 

,() aJ·••túncnto de t[UC a Unwo havw confcndo este ' " 1 tl • t "· t :JOwer to tax in volves lhe powct· to dcstroy" affirmava o itlliHJSlo ao,s Estados, l:onslituim o~ e.st ar e. nm. WIJJOS o. ·.1 1 ('' S. D .. - t 1 t grande juiz l\1arahall, pt·cstucntc r a ~ortc , uproma. · et-. 
novo" - não procede, por que nao c novo 0 1"1 m 0 que xar nns mãos de Govt~nlos, muitas· vezc~ imprevidcntes, 
jú existia. . , U ·~ um poder tão absoluto c illimitado; seria conceder-lhes 

· Houve•, avcnas, uma "transfcrcncw · A 111 ~ 0 ln'!ls- u faculdade infelizmente tão. cxcreituda, entre nós,· de em-
feriu aos Estados o imposto sobre vendas c lelon(sl~naçolc~. hara~ur os surtos <ln prrJdueção e de destl'llil' até a d-
D,·t lista, ·{Jal"a w:Hi, rlos tributos federa•!-. ~~ .e OI ex~ u~- '" 

I ll .1 t 1 qucza nacional. do, dando-se a sua inclusão nas laJe as uas eon n m1- o au,!.!mcnto !las receitas .[1ara <_ütendct· ás neccssi.:. çõcs cstad.uacs. . . .. 
Tratando-se de uma transfercncta, a m_un, me pa- 1lndes publicas só pod~ ser sadiamente obtido pelo au-

l"ccc fora de duvidas, CJUC a União só a pod1~ f;1zcr nos grnento c cxpansiio da producção .
1
c da r~queza. _

1 moldes \Jrcscriptos pela Constituiçiío Fctlcral_. A elevação das taxas tlos lrlmtos c contrn-prouu-
INão era possível que fosse idéa do le~u;latlor , c_on· c ente porque em vez de estimular, cstiola c anniquilla a 

ferir aos Estado~ meios de burlar os prccellos constllt~- nctivid~1dc ]~roductiva. ' . 
cionaes, c.omo po1• cxcmt1lo, esta porta falsa '.lc ~'e at~n- Alem _1hsso, n cl!.!vaç.ão dos in;postos, quando Justa 
hüir as unidades fedcntlivas 0 arhitrio de f1xar o un- p neeessann, deve ser fe1ta gradahvamcntc, de n.l~do. a 
posto sobre vendas mcl"Ctm~is. A Unifw, _é logieo, s~> J~o-. ~Jue _o reajustamento ~l' faça sem tra"lcr o descqmhbrw, 
dia dar :ws Estados tal ulliposto.respettados os hnutcs tncv1tavclmcnte ruinoso para a actividade tributaria· 



) 
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. A instabilidade de nosso rcgimen ~rílmtario tem _si- Art. On!lc convier: Nenhum imposto poderá ser :Su-

do 0 maior impecilho para o desenvolvuuento economiCü ;;(llll!lltado all·m de 20 "!" de seu valor, ao tempo do ;.~)11• 
do paiz, pois toda a iniciativa creadora c pro.ductora s.e :_:mcnlo. : 
esbarra ante a perSipediva de um augmento mtempestt- Justificação A presente emenda pretende eolii. 
vo de impostos· que viria arruinal-a definitivamente. ui r de al<~um .modo o arbitrio fiscal de accrescer os iJ~n· 
Niío se pode pretender que se invertam capitaes· na ex- postos ao"' seu talante c muitas vezes de uma manci;ra 
ploração de quah1uet· ramo de actividade onde não exis· brusca e violenta. Ora, se como se diz, em geral, a 1;c. 
te pelo ·Ínenos uma relativa garantia de estabilidade de eeita precisa augÍnenlar proporcionalmente uo volume 
tributação. rias despesas, faz-se neccssario não csq~JCcer que o vul-

to da receita estimula lambem a crcaçao ele novos gas· A elevação illimitada dos impostos de importação, tos ..... 
excepcional c temporaria, é um meio de defesa de que Eslahelccc.sc assim um circulo vicioso, de onde só 
!precisa ficar armado o poder publico para proteger a· · 1 I' d' 
Producção nacional contra wzpwys extrangcl'ros cvcn- • ._, d · · "HHieJ'il sahir csma.~.._,adu a economia nacw.na , < I.a. a . ta, 

mais sacrificada. Ainda ago1·a um voz msuspeltissima, 
tuacs · como :1 do s1· .. Juarez Tavora, se levanta nesta hsscm. 

Sala das Sl!ssões, 2:! de março de 1!134. - Nilo de hléa para nos denunciar que "o fisco arranca da nossa 
Alvarenga- Fernandes Tavora - Pontes Vieira - José <:nfraquceida economia mais ele :!3 o!~ •. ou quasi uma 
de Borba -- Teixeira Leite - João da Silva Le:1l terça parte de todo trabalho dos brasileiros para lllal-
Leão, Sal'll·Paio -Nogueira Peniuo - Pedro Vci·g:u·a -- baratal-o em obras que, absolutamente não regeneram 
Alde Sa:mtpaio." ·~sse mesmo organ isrno economico." 

A emenda n. 1. 028 - mandava inclui'l' onde eou- Vê-se, pois, que é um proprio ministro de Estado 
besse: que vem num impulso do seu patriotismo alarmado, f a. 

"Art. Nenhum imposto podet'á ser augmen ta do se- lcr-11 os essa gravissima revelação. 
não cinco annos após sua creação. lO entro de urna tão sinccrn suggestão, l!lll hoa hora 

Art. .Os impostos·, taxas ou contribuições ora eX.is· apresentada, precisamos, constitueionalmente, limitar esse 
tentes não poderão ser augmentados senão na IH'opoi·- urbitrio fiscal que nem smnprc se cxen!c pnra o fim 
~!ão de 10 •jo dentro de cinco annos. <le satisfazer despesas uteis e neccssarias • 

I'àragrap·ho uni co. O imposto, taxa ou conl'ril>uição Pela emcn dn SUIJÚ'fl, estabelece-se ao menos, uma es. 
que for augmentado em lllll exercício, somente cineo an· cala de 20 °[ 0 que o fisco terá de per?on:er, no subir 
nos depois podel"á ser novamente augmcntado. uas suas rendas. Evit:tm-sc para o contnbmnte os salto'i 

hruscos e violentos, qtwndo o fisco pretender augmcn-
Justificaçcío tar 0 imposto de cento por cc·nto. Neste caso, ellc ter:.í 

E' preciso que, de uma vez por todns, se opponham rle percorrer mn período de. cinco. annos p~lo m~nos, 
barreiras fortes á d.esmedida sem cerimonia com que se P. dentro desse período, penmtte-se a econonna nae10nal 
sobrecarregam os contribuintes, augmentando quasi de tom:~r alento. 
exercido em exercicio os i1111postos, taxas c contl'ibuições. ISala das Sc1>sijes, 12 de abril de 193-i. -Luiz Cedro 

!Entende-se errad!lmente que os "de•ficits" orçamen!a· _ Arruda Camara _ Aldc Sampaio- Augusto. Ct~valcan- \• 
rios são cobertos com os augmentos dos tributos, pouco ti ___ Oso!'io Borba _ Humberto :\loura -·- T~txe1ra Lei. ·\ 
importando esteja ou não a capacidade tributaria do.'> te -· Arnaldo Bastos _ Agamenon 1\Iagalhaes ··- José 
interessados, cxgottada ou não. •!e Sá _ H anelo Campello. 

Esquecf!.se, muitas vezes, que um dos elementos cs- A emenda 11 • 1. 708, finalmente, m:mdava :H!Cr<''>· 
scnciaes do imposto moderno é a sua confonmidadc a •·entm· ao' artigo 17: 
regras fix:}s, sem que fiquem dependentes da vontade P:u·agrarlho. E' prolliohido 0 augomento da~ }Jcrcen. 
discricionaria, dos caprichos e da phantasia dos agr.ntc~> tagens actuacs, quer direetamenle, quer por meio do au-
do Estado· <>mcn lo e n !I r! i eion acs, l>cm como tnbutar proclucto., 

R' preciso que as exigencias do fisco tenham um li- ~etunlrnentc isentos. A redacção do artigo embora clarn, 
mite e niio se entregue ao arbítrio dos rcsponsaveis pelos poderia dar Jogar a intei'JH'etações divl!rsas qnm~to :'l 
rlcstinos administrativos das diversas drcumscripçi'íc" c:rcnção elos impostos sobre productos actt!almente I~c_n
clo paiz, hem como a manifesta desconsideração dos or- to~ e possibilitar 0 seu augmento por mc!o de addicio-
ganizadores de orçamentos·, a sorte de quantos tem o di naes, p·roecssos tantas vezes usados nos _Estados ~~ mu. 
rcito de suppor que, não existe rigorosamente uma jus- tlil'ipios pnra a eleyaçã? masc1~ra~lu ~los tr~lm!os ele 10 °1" 
tiça perfeita em ma leria tributaria, porque o imposto tem " 20 °['' muitas vezes. lwlgard fcixCira Leite. 
tendencins, actua~mente, para se tornar uma arma ele Apczar do pm·eccr contrario da respecti,va com.mi~~ 
guerra social, h a, com tudo, princitpios que devem no r· são uma c] essas emendas a de numero 1. h tO, nassou, 
téar o leg-islador para que não provoque um descquili. cOI;l a mesma redaeção, a constituir o .fá artigo 185, da 
brio de- forças, sem attenção ao :principio geralmente ae- Constituição." 
ceit.o de que a dCS!pesa no· interesse geral é o funda· 

1 . As emendas e justificações que acabo <le er formtl 
mcnto e a lll"ldida do imposto moderno. •·c~ !iradas ele um lrahalho !lo sr .. João Simplieio. I>cvo, 

As necessidades do Estado tem um limite rjlle não deel:ti'HI', entretanto, que não esposo, inteiramente, :JS 
norl~m ultrapassar para fazer estancar as. fontes de ond~> conclusões a que ehegou 0 illuslre parlamental'. 
lht> promanam os meios para a sua satisfaeção. 

· Procura-se Jll"Ofcn·er JlOI' conseguinte,. no eonti·ilm~ 'Surtar rlemai·~. <lo cot11rt'-btii'nte é ,".SJ>ltyxi,·tl·o. Não n ' t 'tri·ec"lll d " ., ' i11te em nach influindo que o impos o s~.t:l ~ ' l! o é possivel cnnsentir· que o le~islado-r o faça quando en- ' .• ' ' 1 1 
unicipw. fanto f1e:

4 !emler, sem freios á ganancia fiscal e sem um criterio pela UI 1.1
1
1a1?> !pelo F:sla<

1
10 0

1
u.x1:

1
c
11
' 

1
1
1)1> n<> seu dinheiro nn c~oL 

· n con ri JU!l1 c nrnunac o c e1 ' · . . m·eciso que· ao menos dê ao contribuinte a esperanca, l<'r.toria federal na estadual como n~1s ~111ehets llllllli· 
de. ainda rrue por pouco tellllpo, não ser snrpn~henclidn ' · h sh'I"tcs ·ws <·ommPr 
Pela insaciabilidnd.e desnaturada desse mesmo fisco, im• dpaP.s · O rrue interessa nos nH 1

1·:1 ' "' ·: · ~I · · 
dantes, agricultores e ás clnsscs 1 Jerae~: c sn >m: !illc 

placavrl r tyranno, exigente, intransigente, revoltante. os seus impostos não podem_ sCI: nu:::menl:Hlos .mais d!' 
deshumano e evidentemente carrasco daqucllcs que l'hc ?O oi" rlc c'arla vez. Outra nao c, a IntclhgeiH'Ia, n es. 
s~o a vida rln propria vida. <Jil'it 0 !lo pi'cceito eonstitueionnl. . . 

A emen·da contem principios que precisam fif'ar {~X- 0 legislador qui..: evitar que o I'Ontnhmntc fosse co. 
nrcssos JHI Constituição, que se faz para um BI·asil I'Ílc- lhillo de surprcs:1 , sem ter tempo para se ac~aptar a ma-
lhor, e pm·n brasileiros que confiam de verdade no iclenl joraç.ão ou para liquidar 0 -;cu rnmo rll' actwulade, f:Cm 
elos ,que promctternm. e .qncrem i.mplantnr um rcgimcn clestruição ele riqueza. 
de momHdade c de JHShça. Si 0 nugmenlo nfío vac além de 20 oi", o commer~ 

Snla das Sessões, 10 de abril de 19:J.J. .. .\Jhcrln c·i:lllle pode fazer uma boa liquidação, ou promover meios 
'fli.H;sP.lli -- .T. Fct~rcit·a de Souza·" de reajustar os seus negocios a nova cxigcncia fiscal. A emenda 1. 640, dizia: 
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Si a majoração é ilimitada, J>Oder-se-ia r desde o an-
'litrnillamcnto das fontes de rendas, até as perseguições 
indiviclnacs. Suppónh~-sc que, em determinada eircum-
<;cripção administrativ:1, só exista uma fabrica de pu .. 
ncl. Sua renda liquid:~ é de 50:000$000. Para ann•.tal-
mcntc 20 :000~000 de imposto. De uma hora para outra 

Agora o caso de :.\li nas. :.\H nas, relativamente, pouco· 
exporta. 

As nossas condi~~ões de Estado central, longe da cos-
ta, sem porto de mar, nos levam a uma situação especial 
que merece ser cons·identda por quantos tenham alguma 
responsabilidade na direcção da causa publica. O pri-
·mciro resultado dessa nossa condição geographica, em 
relação ao imposto sobre vendas mercantis, é o de se po-
~ler contar muito pouco com o auxilio vindo de fóra. O 
Imposto é pago, quasi que exelttsivamente, pelo mineiro. 
Não se dá como em S. Paulo, onde o tributo, a bem dizl!r 
fica distrihuido pelo Brasil in{eiro. 

r> seu proprietario cac no dcsagra([O do govcmo. Este 
Plcva os impostos de 20 JHP'a 80 contos. A rui na, seria 
desse geito, inevitavel. 

Agora pergunto: Que interessava ao industrial que 
o i.mposto fosse augmentado J>Clo governo munieipal, cs-
larlu:~l ou fe(lcral'? 

() prejuízo, não era o mesmo'? A sua industria de 
egual fol'llw não estaria :~rruina(la'? Niío soffreria, !~om 
isto, :1 produc~·ão? 

P<lr isso mesrmo, o i,Jl\posto sobro rcn(las mercantis, 
~ell(lo apen:~s um tributo transferido ]>el:~ União ao-; Es-
l:~!los c não se tratando de imposto novo, só poderú ser 
majoi'ado rle 20 "1°, a menos que não se se queira hurlar 
o (lisp'lsto na Carta Federal. 

-:\!~o intcres'a ao contl'ihuinlc. qur ellc tenha pas-
•:arlo para 0 Estado. O que lhe interessa é o Cl!llliprimcn-
lo do preceito legal. · 

Tsso no que diz respeito ao aspecto cnnslitueional. 
JT:1, entret:mto, outras eonsideraçõ<'s. Conforme jú fi-
('Oll dito. o imposto dP veiHlas f" consignações era () é fe-
clcral até 31 de d.P.zemhro do conentc cxereicio. 

Passar:{! para o Estado a partir de 1." llc janeiro de 
t9:lG o 

Emquanto estiver a cargo da União o seu recebi. 
!llcnto, no menos theoricamcnte, clla o distribue por to. 
elo o pniz, resultando disso, uma eerta eqnidade. _.. 

.\ receita llo imposto oseill:wn entre no, 100 ou 120 
mil r:ontos. Desse montante São Paulo arrceada, cerca 
de flO n GO "lo. 

Possivelmente, a politica fiscal paulista de posse des-
St'!' rlados, achou mais acei'lado c justo, que o imposto 
fosse l!·:msfcrido para os Estados. Ou por influencia de 
São Paulo, ou por outro motivo qualquer, o faeto é que 
da Constituição Federal ficou constando o dispositivo 
que entregava aos Estados o imposto C!m a,JH'cço. 

Para o<> paulistas nada melhor. contra-apartcnndo 
.10 (]eputado João Lisboa, tive o ensejo de louvar a ar-
;,uc ia da gente de Piratininga, neste particular. Estou 
7nesmo em dizer, cruc, se não surgisse a barreira con-
sl itneional .São Paulo devia ~~ugmentar, immediatamen-
:te esse trllllltO, diminuindo, ao extremo, os restantes. 

' São Paulo ó o Estado mais rico da Federação. 

Avalia-se o que essa percentugem exorbitante de 
1 O 11000 representar de sacrifieios para o nosso povo, 
acompanhando-se a marcha das mcreadorias, de·sde o fa-
bricante até o consumidor. 

iGeralmentc, aqui, em Bcllo Hol'izontc, o atacadi&ta de 
fazenda, digamns, faz ns suas compras nas Fabricas do 
Hio ou de S. Paulo. Ahi, elle paga o imposto sobre a t.• 
opcra~~ão (1011000). ·- A seguir elle vende aos pequeni-. 
nos ataca(listas do interior (2.• operação- mais 10\1000). 
Estes ven1lem aos retalhistas locacs (3." operação - mais 
1 O 11000) . Por ultimo, os retalhistas entregam a merca-
doria ao povo (.L• operação - ma·is 1011000). 

:\Icsmo cruc ~c suppnima o pequeno atacadista, cou-
sa nem sempre possível, são no mínimo 3 openu;ões •) 
que Yale dizer que a mereadoria resta onerada em 30$000 
por conto de réis, ou seja, 3 "I". 

Na realidade nüo seriam 3(}\1000 e sim, muito mais. 
O imposto é eobrado sobre um conto de réis ou fracção. 
E para ·se ver o que isso aenrrcta, s.upponha-se que o at.l-
cadis<ta eom]>re uma factura de 10 contos e que venha 
vende l-a a 9 retalhistas differentes, em lotes eguaes. O 
imposto será: 1,0) 1011000 sobre 10 contos - 100$000; 
2,o) -- 1 O 11000 sobre conto de réis ·ou fracção e·m 9 Ia· 
cturas de 1:111$1111, cada - 180$000. 

Isto quer dizer que si no 1, .. ca·so o imposto foi de 
1011000 --no segundo, com a uggravantc de ser a 2.• vez 
tambem que a mercadoria paga o tributo, o imposto foi 
de 1811000. E' fucil se imaginar a altura que elle attinge, 
na 3." ou 4." operação, sabendo-se que estas são as tran-
sacções fraccionadas por exeellenC'ia, e que quanto mais 
se fraccionam as vendas, mais sobe a percentagem. · 

Sei de algumas casas commerciaes, d;1.qui, que, actu-
almentc, com o imposto ú razão de 311000, saem pagan-
do, pelo motivo acima expos·to, 5 ou quasi 611000, isto (·, 
approximadamente, duas vezes mais que a taxa estipa· 
la da. Vingando o prorjecto ora em andamento, a percen-
tagem em caso semelhante, se eleva a perto de 2011000, 
so na opera.çüo ou venda de um intcrmediat'io. 

Si :isto não roça pela loucura fiscal, anda possivel-
mente, muito perto. A sua pn)'(lucçiío exportavel ultrapassa estimativas 

arrojadas. Terras ferteis. Povo .de inie·iativa c trahal.Jn-
llor. Amigo do progresso c aff01to ús grandes reahz:l-

- Sr. Presidente, as razões cruc acabo de cx•>lanar, le· çoes. • varam-me: 
Em virtude disso - ha quem nffirmc, c deve ser vcr-

1.") --- a julgar inconstitucional o augmcnto propos-, 
to pelo -Govemo, para o impos•to sobre vendas e consi-
gnações; 

c!adc, que ·115 partes, no n~ininw, do que S. , Paulo pro-
duz ·se destina a expm,taçao para outros I~stados 011 

para o exterior. O eomprador é que paga, nas vend:.ls 
mereantis o imposto. Calcula-se o custo da mercado!' IH 

l"V'111do-se' c!ll conta as despesas com os ÍlllJ>Ostos. Dahi, 2.") -a julgar o caso tributnrio de Minas muito dif· 
" · fercntc do de S. Paulo; a se chegar ú conclusão de que o panHsta sómcntc paga 

0 imposto sobre as ycntlas mercantis, n~1s opcra1;õcs eol'- 3.") a propor, em vista do expo!'.to, baseado não só 
rcspondcntes a llii do total dcllas, - na o vne um passo. na ineonstitucionaHdmle do artigo, como ainda nas eon· 

. diçõcs singulares, do contribuinte mineiro, a· seguinte 
E realmente, é isto que se dú · SI 0 imposto rende emenda, que situará o projecto no tocante ao artigo 3." 

200 mil contos o vaulista eontribue com 40 mil c 0 exce- dentro dos quadros constitucionacs, augmentando ainda 
dente corre por contn dos mercadores que em S. Paulo de 20 "I" a percentagem do imposto sobre vendas mercan-
vüo fazer as suns compras. Como :.\l·inas representa um tis, com aprcdavcl proveito par~ o fisco. 
bom mercado consumidor dos productos daquella ori-
gem, o mineiro tamhem paga uma parte do imposh> pau- (Milito bem!; lllllilo bem!) 
lista sobre vendas c consignações. E o que acontece com- _ y em ú mesa a seguinte 
nosco, acontece com os bras·ilciros dos outros Estados cruc 
lú se abastecem. Emencla ao al'l. 3." elo projeclo n, 100 

r,. . 1 t 1 · ·t . .1 t!ish •tcho l[Ue Art. :l .. ". -- Será de 3,G 11000 ( tres inteiros e seis d~-
~Is )> 01 que, lo ]lOil o t.e VIS a. ]l< l ' ', ' o ~) cimos por mil) () illlJlOSto sobre vendas e Consiorna·~ões 

•ll1 JI' IIIIJlClSt(J Jl'll''l cs·s" I• st·Hl(> c o sobre vendas me1- " ' me .( · . :· ' ·:" ~. '· · · . cffcctumlns por commcreiantes c industriacs. · 
cantis. A snn mculcnna rcenc, apenas em uma ]Jcqucn,ll . , _ , , _ 
parte, sobre o paulista. O resto fica n enrgo dos que com Sala das Sessoes, 1G de dezembro de 19d<>. -- (Ass.) 
s. Paulo têm transacções, Laborne c Valle - Jorge Carone -- JoaQ Edmund 
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sé :Maria Lopes Cançado - Ovidio de Andrade - 'l'Pis-
tão d_a· Cunha. 

- Em discussão es•sa emenda, juntamente com o ar-
Hgo 3.••, não solicita a pah,JVra nenhum sr. deputado. 

Foi essa lambem a orientação que muitos dcfc1n-
dcram, cmn brilho, na Consti~uinlc Mineira, c de minha 
parte confesso a sympathia que nutro pela supprcssão 
doo imp-osto de exportação, sob lodos os pl'ismas em que 
se o cncm'e. l\Ias, como acabei de salientar, não jul•'o 
aconsclhavel a snppressão irnmediala do imposto de e~"
portação. 

. ·- Seguem~se. em discussão os dema·is artigos, não :;c 
manifestando nenhum .sr. deputado. 

· ·- Em votação, são approvados os al'tigos 1." c 2.". 
O sr. Ovidio Andrade - (Para declamç{io de volo) 

Sr. Presidente, peço a v. cxcia fazer consignar em 
acta que a bancada do P. n. ~I. votou contra o art. 2." 
do projecto n. to.(}. 

O SR. PRESWENTE - Constará da acta a declara-
ção de v. excia. 

- Annuncia-se a votação do art. :l.". 
O SH. LABORNE E VALLE- (Pela ordem) ---,Sr. 

Presidente, requeiro a v. cxcia. que colloquc em vota~~ão, 
em 1.0 Jogar, a emenda· por mim apresentada, que é um 
substitutivo a esse al'tigo 3,0

•. 

O SR. PRESIDENTE -Na J'ónua do Hegimento, ns 
emendas substitutivas têm P''ofcrencia. 

O SH. Ji.'\'VEHT DE SOUZA LIMA - Peço •1 pala-
vra. 

O S.1l. PHESIDENTE - Tem a JHtiavra o sr. de· 
puta do J~vcrt de Souza Lima, 

O SH. JAVEHT DE SOUZA LIMA ( ') (/'ara enca· 
miuJwr a votação) - Sr. Presidente. Segundo acab:J 
de acccntuar o nobre deputado sr. Tristão· da Cunlw, 
no momento em que se discute o projecto que modi· 
fica a lei u, 9, de l,o de novembro de 1935, enviado á 
Asscmbléa pelo sr. Governador, o pensamento que deve 
dominar, c de factro domina, a lodos os que, com o 
seu voto, vão decidir sobre os seus dispositivos, é o 
de attcndcr, na medida de nossas forças, aos supremos 
interesses de Minas, com os olhos c o cora~~ão voltados 
para a sua grandeza, c fugindo, por comvlcto, de quaes-
qucr paixões . partidarias. 

Desde quando se discutiu, no seio da Assembléa 
Constituinte Federal, o ca·pitulo da Divisão de Hcndas, 
'lUe alli se formou uma acccntuada muioría (!lle pugna-
va, com desassombro, pela suppressão do imposto de ex-
portação. Tendo em vista, porém, que a maioria dos 
Estados brasileiros tiz·ava mais de um terço de sua re-
ceita desse imposto, c para não perturbar a sua vida 
financeíra, resolvido ficou que se manteria esse im-
posto, com as restricçõcs que lhe .. fo1·am dictadas pelo 
art. 8, letra f, da nossa Lei Maxima. Heconhecia-sc, 
assim, uniformemente, o ·dever indcclinave! que havia 
na .diminuição "<lo imposto de exportação, rompendo-se 
as harreit·as c quebrando-se os obstaculos que venham 
a in)Pcdir a livre circulação das riquezas, á semelhança 
do que ~c· dá, integralmente, nos Estados Unidos, c 
lambem na Argentina, onde aquclle imp·oslo compete ao 
Governo Federal, que delle, no· entanto, só lan~~a mão 
em caso :de muita necessidade J1HI'a o crarié>. Verdade é 
que financistas eminentes existem, como Nitti, que, no 
seu Tratado de Finmwas, embora contrario ao imposto 
de exp'Ortação, doull'ina, porém, que "ha outros casos 
em que dlc é não ~;ómcnte conveniente, mas opporlu· 
no", incluindo nessa excepção o Brasil. 

. O abuso do imposto de exporta~~ã;) entre nós, nos 
43 annos de vida republicana, foi enorme, chegando 
alguns a sustentarem que aHingiu a 25 •1• ad valorem. 

O sr. Trist{io da Cwzlw -- Y. excia. cslú discutin-
do muito hem o assumpto, mas a orientação do Governo 
devia scz· no sentido <lc diminuir os impostos de ex-
portação. Entretanto, a sua or~cntação foi contt·aria, 
pois se elevou (\c 7 ·para 8 olo o rmposto de exportação 
do café c manteve-se· a taxa de 5 shillinus. 

O sr. Joiío Lisbôa --·- ,Mas em compcnsac,~ão suppri· 
mimos outras taxas (rue pesavam sobre o café. 

O sr. Trishio da Cunha - Não supprimimos. Só 
foi supprimida a taxa relativa wo Instituto ilc Café que 
linha uma destinação especial e não vinha para 0 'Thc-
souro. 

O sr. Joiio Usbôa -- E os :l francos'! 
() sr. Trist<io da Cunha Foram reduzidos de 

$:!00. Mas para isso augmentamos de 7 para 8 "!" 0 im-
posto ·de exportação do café. 

A tcndcncia foi scmfH'e IHtra o migmcnto. 

O sr. Javerl de Souza Lima - Hegisle-sc ~1o de-
mais, sr. Presidente, que a condição ([lias i de 'vassala-
gem em que os Estados centracs se acham em face uoo; 
maritimos, no que tange ao Ílll[Josto de cxvorta~·ão /: 
uma result:mte logica, é um consccl:Jl'io evidente '(ta 
pr()l[ll'Ía situação geogn1phica dos mesmos, c IHIIH:a ua 
menor sombra de imitação da J>artc rl~HIUcllcs. Da h i 'J 
motivo por _que _os Estados centraes, na sua organiza-
ção tributana, lcm, forçosamente, que aeompanhm· 

0 que a z·cspcito decidem c resolvem os Estados marili-
mos, afim

1 
de 111.~0 ficarem e

1
1!1 plan~> de infcl'ioridatle 

diante de Ics. ~ o que se (a, Jll'CcJsanzcntc, com 
0 imposto de exportação sobre o café. 

O sr. Trislcio da Cunha ---- Si Sllj)JJriJubsemos est•: 
imposto, não prccisavamos eslaz· olhando pura o outro 
lado da l\lantiqucira. 

() sr . .Taverl de Souza /,ima - · Niío nus cabendo 
assim, .supprimir rwra logo o imposlq de exJ>orta~~ã(; 
sobre o café, pelas c_ireums:tancias espceiaes de q 111~ s•· 
reveste o caso mineiro, :tfJJll de Cflle não se golpeasse 
em muito a sua rceeil~t, nunt OJ"•.~:tmenlo cldieilario 

0 caminho esl:í ecrt:unente em prcH~ur:tr meios cuneili~;to· 
ri~>s. Hcco·nheeendo isso, eom a suu larga visão de p;1• 
!nota, ... 

O sr. Trislciu ela Cunha --- Suppz·imindo o imp0 ,;~ 0 de expill·lução, nús augmenlamos as rendas rlo Estado. 
() sr . .laverl de Suuw /,ima.. . re('onheecndo 

isso, o eminente sr. (~over~wdor do Estado propiie, 
acertadamente, a rcducçao a a· "I" ad ualorcm ([o i mpos-
to de exportação úc cafó mineiro, a1.1 mesmo ll~tsso que 
pede a snppressão da taxa de expediente de 2~000 so· 
hre sacca >de eafó exportado elo Estado, ·lia nobre 
lll'l~occupa~~iio de pôr esse. prorluelo em pé de igualdade 
com () earé paulisln. 

O sr. Trislrio da Cunha - A tellllencia do governo 
era para augnwntar os impostos. Agora, forr;adu pcht 
reforma paulista, é que está voltando a traz. 1\!~ic. s•~ 
lrala, pois, de uma inieialivu do GovcJ'no c v. exda . 
nã'(} ·póde, portanto, dar a este louros que não lhe per· 
lcncem, porque sua tendencia cru, eomo disse, pur.1 
augmcnta!' os impostos. ·o sr. Trislão da Cunha- Isto se deu no Estado da 

Bahia. Em Minas este imposto nunca chegou a 10 "I". 
O sr. Javert de Souza Liáw - O aparte do nobre 

collcga sr. Tl'istão da Cunha vem confil'llJar o que aea· 
ho de r·cfcrir. Com isso, evidencia-se, entretanto, que, 
dada a natur·cza do mal, nãn se poderia extirpai-o de 
uma vez, desferindo golpe insensato na economia dos 
Estados, mas sim agir com prndcncia c com scgumnça 
na sua so.Jução. 

( •). Não foi revisto pelo orador. 

O sr . .Javerl de Souza Uma -- Na minueiosa cxpo 
sição de motivos do sr. Governador, sente-se, a e a da 
instante o alevantudo intuito que a preside de <ldendcr 
toda a 'lavoura mineira, resguardando das possihilidn-
des de uma crise a sua principal l'iqucza, z·eprcscnl:nla 
pelo café. Estando, con.tt~Itlo: o nos.so _I~sl:Hlo a braços 
com um Ol'!,~amcntn dc~wztano, e szgn;flcando a re~lu
ceão J'>roposta sohrc ros unpostos do eafe uma expressiva 
p~rda nas fontes da nossa receita, impunha-se, eonse· 
qucntcmcnte, a obrigatoriedade da majoraçãc; de .ou.ti'9s 
im}Jostos, dentro dos limites traç~Hlos pela Constztmçao 
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Federal. Foi o que sua excia. fez, appellando, lealmen-
te, na sua mensagem, para o imposto sobre Vc·ndas c 
consignaçücs, effcctuadas por conimcrciantcs e pro1lu· 
ctorcs, inclusi\'e os iJulusfriacs, tendo em eonsidernção 
o caracter geral de que se reveste este imposto, pois que 
irú d istrihuir-sc, em ultima nnalyse, por todrJs os co;1 
smnidorcs. Si inconstitul'ionalidade houvesse na elcvn-
~~ão de lOJl.OOO do imposto sobre Yendns nlcreantb;, 
nel!a ineonendo L•slaria tamh~m o Esbldo de S. Jl:mlo, 
cuja refonna tributaria se orientn no mesmo sentido 
rio projecto mineiro. 

O SI'. Laborne e Vall.e - (.Pela ordem) - Sr. Pre-
~idente, eu pediria a V. Exeia. que submettesse., por 
JHu·tcs, o artigo á vot·ação. Assim, seria votada separa· 
damente a disposição do artigo taxada de insconstitu· 
c}onal p~lo ,Sr .. Tristão da Cunha c que aC{Iha de ser li· 
c;a por S. hxcw. 

Um Sr. Deputado - O Regimento não cogita do 
dest:H]Ue ele partes de um artigo. 

O sr. Tl'ist<io da Cunha -- Triste consolo é o nosso 
de querer pautm' nossos netos pelos de outros Estados. 
Ao que parece, não temos autonomia pa1·a llclihcrai·. 

O Sr. Tl'isWo da Cunhai - Destaque é uma cousa e 
votn~~üo ]Jor partes outm. O proprio H~gimcnto da Ca-
sn faz a distinc~~ão. 

O Sr. Presilienle - Ubi eadem ratio ... 

O sr . .Javert de Souza Lima - A emenda suhst i tu 
liYa ao m·t. 3.", que acaba de sc1· apresentada ú 1:on. 
sidcra~~ão da Casa pelo nobre deputado sr. Lahorne e 
Valle, traria pm·a o Estado uma situação de intr:IIÚ[uilli-
(ladc, que I'C'JlCI'eutiria, profundamente, em toda a stl:l 
vida economica, :unea~·ando, n 11\l'U Yt~r, to1los os que 
estejam, mcdiata ou immcdiabimcnte, ligados ú sua si· 
tna~~ão financeira. 

Si a separação do artigo integral se chama "desta· 
que", a tlc uma parte desse artigo se deve ehamar Iam-
hem ",destaque", com maior for~~ a <!e razão, porque fr.a.· 
ceicllla em dois o que era um só. 

O Sr. Laborne e Valle - Solicitaria de V. Excia., 
então, Sr. President€1; que nos <desse prazo bastante pa. 
ra redigir o requcl'inwnto de destaque: 

O sr. J,uborne e Valle -- V, ex da, JlCI'lll i lll' um 
aparte'? V. ex c ia. acha que I O Jl . 000, no i m posl o sohrr• 
vendas mercantis, constituem majora~:ão constitucional, 

() Sr. Presidente -- Perfeitamente. 

-Vne :'1 ML•sa o se.l!;uinte 

Requerimento 

Ex mo. Sr. Presidente da Assemhléa. 
() sr. Javert dei Souza Limu ---· Parcee-llll' que sim. 
O si'. J,aborne' e l'alle. - Eu desejnva súmente ouYii' 

de v. excia. essa t!celan\~'ão. 

O sr. Javert de Sol!za Lima - - Pareee-me que sim 
em face do que dispõe, expressamente 0 arl. 8 letra e: 

----Hcquet·cmos destaque da parte do artigo n. 4." 
do projecto n. 100, que diz: "No regulamento ... e te ... 
at{· imposto de Jndustrias c profissões. 

' . ' - I' l l ' ' ' da Conslitmçao 'C< era, que encerra asvecto noYo p:1 
ra a vida tributaria th> Estado. 

Tacs são, sr. Presidente, os motivos que me con1lu· 
zem a, como relalor, em 2a. discussüo, 1lo parecer da 
Conuuissão de Finanças sobre o projeelo ora em de· 
halc, propôr, como proponho, a rejeição pela Casa d:1 
emenda substitutiva offcrecidn pelo nobre 1lepulado sr. 
LabonlC c Valle, mantendo-se o art. :!." tal como estú 
no projccto. 

(Muito bem! Muito bem! Palmas) 

-- Suhmcttida a votos a cmciHln Hl>rescntadn pelo 
Sr. Labornc c Val\c, é rejeitada. 

- E1.1tra, po.rtm:to_. em votação, o artigo 3.", que à 
emenda visava substittur, sendo approviHlo, tal como es-
tá no pwjccto. 

O SH. A'DHOS HAOIIE --- (Jlara llllut doclwY-t:ciío de voto) 
--- Sr. Presidente, peço a V. Excia. faÇa consignar em 
acta que votei contra o art. 3.". 

O SH. OVIDIO ANDH~DE - (P,am uma declamção 
lle voto) --· Sr. Presi,dcntc, peço a V. Excia. fa~~a cons-
tar em acta <Jllc a baucadn do ,P, H. l\1. votou contra o 
artigo 3." do projccto c n favor do substitutivo do Sr. 
deputado Lahome c Valle·, <[Uc apenas augmcnt:Jvn de 
20 "1" os impostos sobre as vendas mercantis. 

O S1·. PresideJI~e - Constarão da neta as declara-
çiics dos nobres dcvutados. 

-- E' annuncbda a vota~~ão do art. •L0
, 

O Sr. Tl'isttto da Cunlla -- (Pam. encaminhitl' a vo-
tação) - Sr. Presidente, quet· me parecer que este dis-
positivo é inconstitucional; é uma delegação de po·de-
res que fazemos ao Executivo, dando-lhe ü auctorizaçi10 
•!c classificar os impostos. 

Desde já ·declaro votar contra este dispositivo, JlOr· 
que o considero inconstitneional. !Diz elle (lê): _"No re-
gulamento que o Govern'o expedir para exeeuçao <desta 
lei c da tlc n. H, poderão ser criadas novas classes na 
tahella <!le imposto de industrias c profissões''. 

fslo é uma <lelega~~ão 1le JlD'!lercs, ponrnc, dcs<lc que 
0 Gov·erno pode alterar as lnhellas, pode nugmentm· c!s 
impostos para uns e diminuir para outros. ApennsJP!os 
podemos cl'iar estas talwllas. Tenho dito. 

Sala das Scssües, lG de dezembro de 193ri. 
(.:\ss.) Trislào da Cunha,. João Edmundo,- Elyseu 

Lahorne e Valle, Ovidio de Andrade, José :\-laria Lopes 
Clllçndo. 

E' approvndo o requerimento supra. 
--Submettida a votos, nos termos o requerimento 

approvndo, a 1.• parte do artigo <!." do projeclo 100, é 
approvada, o mesmo succedendo, logo apo's, com a 2.• 
discussito do nrtigo, consenando_se, pois, o dispositivo , 
11.1 integra. · 

-Segue-se a votação do 5." e ultimo artigo, que i· 
approvado. 

--Nac o projecto ú Commissão de Finanças,. para 
parecer de :1.• discussão. 

2." DISCUSSAO DO PHO.IECTO N. 101 

Passn_so ú 2.n discussão do projeeto n. 101,. aiJtori-
zando o Governo a abrir um credito especial de . . . 
1 :200$000, p.nra ]>agamento de nddicionaes u Octavio 
Vieira Braga., E' approvndo ~em debate, passando ú 3.• 
discussão. 

--.\' Commissão de Finanças. 

2.• DISCUSSÃO DO PHOJEOTO N. 10:1 

Se6ue.:;e a 2.• diseussão do projecto n. lOB, unto. 
rizando o Po1ler ExecutiYo a abrir um credito especial 
de l. üH0:22·1$200 par.a liquidação de compromissos de._ 
coiTentes de obras publicas. Igualmente sem debate ê 
approvado esse projcclo, que 11a1>sa u 2.• _discussão. 

.-A' Commissão 1le Finanças. 
2.• DISOlJSSÃ() DO PHOJECTO N. f>D 

Annnncia-sc n 2.• discu<;são do projeeto n. f>9, .or-
.g:m iv·.m do ns unmidpal ida'1les do Estado·, depo.is de 
ijll'tiliminarmentA diseutido c vol:\da a preforeneia do 
sulistituitivo apresentado peln Commissão de Camurus 
1\lunieipacs. 



O SH. JOSE' BONWACIO FILHO, pedindo a palavra, 
por parte da Commissão de \Camaras Municipa\!s, de 

-que é relator, requer e obtém a volta desse projecto á 
Commissão, para examinar as emendas a elle offerecidas 
Volta á Commissão de Camaras Munieipaes. 

:t• DISCUSSAO DO PHO.JECTO N. !! 

Finalmente entra em 3." tliseussão o -projecto n. O, 
autot·izando o Govet~no a auxiliar a construcção de estra-
das de rodagem. Sem debate, é approvado esse projccto. 

--A' Com missão de Redacção. 

--·~ adu mais havendo que tratar, o sr. Presidente. 
dando por ultimados os trabalhos, designa para a sessil J 

de amanhã a seguinte 

OHDE\M DO DIA 

1.• Parte 

Leitura e approvação du a c ta. 

Expediente, i·nclusive leitura e apresentação de pa-
recerel;, projectos, indicações, rqucrimcntos c interpel· 
lações. 

Das H 112 horas ús lr1 1\2. 

Discussfto e votação de requerimento~, indicaçücs 
e in tcrpellações. 

Le-itura e approvação de retlacçõcs finaes. 

2.' Pal'te 

Das l:'í 112 horas ús 17 112: 
1.' discussão do projecto ti. 112, creando o districto 

<le -llicui.ba. 
1.• discussfto do projccto n. 113, crean!lo um Centro 

. d.e Snmle em Caxambn'. 
1.' discussão do projecto n. 11,1, autorizando a 

abertura de um credito especial de 2fJ:000$000. 

1." discussão do. projecto n. 115, autorizando J 
abertura de varios creditos supplcrncn lares. 

i 
J 

il." discussão do projecto n. 02, aulorizaJ1LIO .,1 . ~~~ tura de um credito especial. 

. 3.• discussão do ,pro.icclo 11. o:~. autorizando a nher-
tura de um eredito especial. 

:l.• discussã~J do projr.cto n. 91, autorizando a ahcr 
lura de um credtlo suppl<•.mcnlar de 3G0:310$QOQ e le n · 
ere<lito cspceial de ií7-1$000 ' < 111 

il." discussão do projccto n. 9ií, autorizantl<l .1 •l . - l I' . , c o.t-çao te um IJret tO e respectivo terreno á Preft>itnrn lt• 
Lagoa Dourada. · < 

Levanta-se a sessão. 

HEU~IÃO 'DE CO\L\liSSôES 

Commissfto ele Com~tillliçi(o, l,egislação e J 11 sliçn 

:-D.e o~·d~m do.~~.·. Presidente, ~lopt~tadn :\li!ton Cam-
.11~?s,t l o(I'l\ oc.<lll os\

1
st. s. de(J)lll.t:

1
1_<1ns\ c.

1
astao Coimbra, Bi!ae 

111 o, ,am1 o r ·\' Jlll e vll to r IH r a de Jl'lt''l 11 ·• l' · 1 · • ' ' tna reu 111ao <:xtraor< marta, to,Je, ús treze horas e meia . ., 1 ~ Jli'OJll'ta, ' 11,\ S,\ <I 

Helio Horizo.n te, 17 de dezembro de 19:l:i. 
ClaU!lio Tavares Barhosa, secreta'rio. 

NOTICIA TUO 

Em visita_<le agretleeimenlo ao Sr. Presidcnt• .1· 
vermn no Galnnete de Sua Fxl'ia CJ st' ('e 11 · el, ,e1s t-. · (' ·' (' · ' - ' · · · • era ;, au rtcto .aruoso, .omm. da H., Hegião \Iilitar a , · ' . -
n:h.allo pelos srs. Ccl. Duarte :\lendonça Con~m co;~lllRt: 
Bngada de lnl'anlcria c Cel. Francisco d~e Vnseo;H.~l;o•s·.-, 

Expediente 
Assignalura (em e:úla :mno) .. 

Numero avulso ..... . 
2!í$000 

$:l(}() 

2.• discussão do projecto n. 76, disvondo sobre a O "Dhrio <h \ssemi!C " · 
I r, ' · r·· l ·a scra rl'lllc!ti<lo aos· as·s·t'_ 

matricula dos 1.• sargenlos c a • orça Publica no Cur.:;o 
·~~special do Departamento de Instrucção. gnanles <ltll':mle 0 lcnqlO do funecionament.o das sessÕ•)s 

da Assemhléa. 2." discussão do projecto n. 105, autorizando u pm•_ 
muta de um proprio do Estado por outro da Prcfeiturd 
;de Bicas, c a venda de uma sorte de terras em S. Go-

thardo. 

Pe<li<los de assignalura ú 

Offit.:ial. 
Tltcsouraría da lmpren .;a 
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·,94.a sessão da ·Assembléa Legislativa do Estado dé Minas 6eraes, · em 
17 de dezembro de 1935 

Presidencia do sr. Ahilio :\!achado. 
A' hora regimental, comparecem os senhores: 

Abilio -'\!achado · 
~liguei Baptista · 
Lincoln Kubitscheck 
Sylvio :?\Iarinho 
José Ferraz 
Adolpho Portella 
Alberto Alves 
Antonio Guimarães 
Artüur Tibmcio 
Athos Hache 
Bilac Pinto 
Camillo Ah·im 
Clovis Pinto 
Conego Martins 
Edison Alvares 
Gastão Coimbra 
Javert de Souza Lima 
.Jefferson de Oliveint 
João Edmundo 
.João Lisboa 
Jorge Carone 
J os c Bonifacio Filho · 
Juvenal Gonzan·a 
Laborne c Valle 
Lopes Cançado 
:t\Ianocl Giovannini 
Manoel Peixoto 
~lanoel Hodrigues 
Martins Prates 
Milton Campos 
Nestor Foscolo 
Olyntho Orsini 
Ovidio Andrade 
Padre Agostinho de Souza 
Padre Symphronio de Castro 
Philippe Balbi 
11aul Sara i v a 
Rodrigues Seabra 
Teixeira da Costa 
Tristão da Cunha 
Valladares Hiheiro 
Villela Filho 

I. 

neixam 
·senhores: 

Woods Soares 
de comparecer, com ~~ausa justificada, os 

L ' · ...... 

Waldcmar Soarés 
Alfredo Lima 
Aloysio Guinu\rães 
Amador Alvares 
Antonio Junqueira 
Dorinato Lima 
Fabio Andrada 
Guilhel'me Ferreira 
.João Cnm illo ' 

.' \ . 

:\Icllo Franco 
0ctavio Xà\'icr 

·. Orlando Flores 
Pinheiro Chagàs 

O SH. PHESIVENTE - A lista de chamada accusa 
o comparecimento de ,13 senhores deputados. Havendo 
portanto, numero legal, deduro aberta a sessão. · ' 

O SH. SYL V110 :\IAIU~HO (2. o secretario) procede 
á leitura da acta da sessão precedente, a qual é appro... 
v a da sem restricções; • 

O S. LINCOiL.IN KUBIS'l10HECK {1. 0 secretario), 
procede á leitura do seguinte 

EXPBDIENrr·E 
Telegmmma 

Do sr. Caetano de Vasconcellos, presidente da As· 
sociação Commercial, protestando r.nntra a elevação do 
imposto, sobre vendas .1nercantis. 

- Arc'hi \·e-se . 
• ConvUe 

Va Sociedade de Engenharia, representada pelo seu 
secretario, dr. João Kuh.Itscheck de Figueiredo, convi-
dando a Mesa e todos .os srs. deputados para o baile que 
:;erá hoje, ás 22 horas, otterecido no Automovel Club, aos 
engenheiros ferroviarws de Siio Paulo; ora. em excursiio 
em nosso Estado. · 

- · Hecehido com especial agrado. 
O SH. LABOHNE E VAJLLE - Peço a palavra., 
u .S.H. PHESWENTE - Tem a palavra o .sr •. de. 

pulado Labome c Valle. . 
O SlL LA.IBOH:'-:E E VALLE - Sr. Presidente. 
U sr. :Mario Ferreira Campos, brilhante e honrado 

director de "O (}lomento", orgfto do P. lL l\1., de Bicas, 
foi a 7 do corrente arbitrariamente preso em São Pedro 
do Pequery, e suhrnettido. a vexames. 

'·Elle se dirige a bancada do meu. partido corl1 o fim 
de denunciar a brutal violencia de que fôra victirna e 
pedir ás autoridades competentes· as nece.ssarias provi· . 
dencias. ·; 

Este facto,. é mais uma prova de érue o estado de si. 
tio em :.\linas serve apenas para que-t~lementos facciosos 
e incultos delle se vàlham como arma ~c compressão po-
litica manejavel contra os. adversarios.: " · 

Ante ci facto occorrido, IHtrr·ado pelo proprio jor.; 
nalista e comprovado por diversos modos, estou cc:~o de 
que meus collega~ hão _d~ denlorar tarnan h a mamfesta-
·ção de intoleransw poht1.ca. • 

Eis a narraçao do cnme ~ (le) : . . 
"Dia 7, pelo trcllll das duas horas . do qual me flz 

·passageiro puni a estação de Estevão Pinto, via Pe9uery, 
ao desembarcar e após andar uns '~e~ \)~ssos,.Jm cha-
mado nominalnrente pelo cabo de pohcta Sebast1ao de tal 
que co.mrnanda o destacamento dalli. Este, em tom a~ 
gressivo, me interpeUa sobre artigos do· "O ~lamento", 
de Bicas, em os quaes seu n~me t~pparcce s<nnprc accu-

.\ 
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;<;a do. Declara que 
·sentia tal -cousa. 

tudo é mentira ·C CJlW nãn .mais con-
1 

B' · 9 d 1 . , Jca~, . e l ezembro de 193 ~ rw Ferrelr*l Campos." <> • ( assignado) !Ma..: 
Esta communicação veiu . I . • IHespondi-lhe calmament~. une, se de faclo, tinha 

elle essa .ce:rteza, mandasse o prefeito, que é lambem ad-
vogado, requerer ao digno juiz. do termo ·para· que os 
responsaveis pela direcção 'do referido jorn:~l positivas-
s·em. sua·s accusações e se não o fizessem, srriam proces-
sados porque ha leis para isso. De .revolver. em .punho, 
e com a maior aggressividadc, depois de me ouvir dizer-
lhe que guardasse a ar.mat .pois, não discutiria com ell~ 
e que até me adhava, como sempre, desarmado, mostr~n
do-lhe de paletó suspenso a ci·nta, o covard~ :10licial, com 
o sangue frio de um verdadeiro bandido, já de caso .pen-
sado, me alveja, a ma·ndo do subdelegado de policia lo-
cal, e de varias indivíduos que alli querem implantar o 
terror para dominar sem contJaste. 

Deu-me assim o primeiro tiro. 
O subdelegado José Gmnato, da porta de seu bar, 

na cincoenta metros de distancia, ao lado de seu pae, 
de seu tio, de um medico que alli está sempre em estado 
anormal e de mais alguns cafagestes, dentre esses Odilon 
·Campos, que responde por uma denuncia que se acha nn.~ 
mãos do promotor de justiça, du comarca 1~omo autor de 
/~ttentado contru uma menor -- tudo presenciou indi.ffe-
. rente. Instantes depois parte o segundo tiro que, como o 

primeiro, não attinge o alvo. Para evitar que entcrvies-
$em em meu soccorro os passageiros que·.assistiam revol-
l:l.dos a toda essa scena de ferocidade sanguinaria, o gru-
po, que ha cincoenta passos tudo <Jbservava, invRste éon-
tra mim, tendo à frente Angelo Granato, que armado de 
uma grande .:\<Iauser, pradando nomes immoraes, gritava: 
''prenda esse bandido, esse sujo, etc., etc." 

. !Nesse~ momento chega o subdelegado, e mantem a 
prisão, cmquanto o bandido do policial dis'}Jara nova-
mente a arma (3. 0 tiro). Preso e incommunh~avel fui 
levado· debaixo de insultos c ameaÇa de morte pa~a a 
càdeia local, onde permaneci até 'ás 7 horas da noite. 

. Amigos que tenho no Pequery correram ao telephone 
püblico para avisar aos amigos de Bicas c lrJ·anquillizar 
minha família, no que foram impedidos pelo subdele"a-
do que interdictou o te1ephone. Dirigiram, a seguir, "'ao 
telegrapho, onde encontraram a mesma prohibic;ão. Alu-
garam depois um carro de praçn para virem à Bicas. 
Não poderam realizar, aind:;~, o seu -intento, porque as 
atrabiliarias autoridades prohibiram a sàhida do carro. 

Para cumulo d1~ toda essa vergonha e tristeza, reu-
:'lem-se o delegado de policia do muniópio e o prefeito 
orga,nizam um verdadeiro conselho de guerra, compost~ 
quasi m1icamente elos me~mos individuas qÚe tentaram 
me assassinar. Fiquei 2 horas aguardando que os per-

. turbadores da ordem, verdadeiros extremistas, portanto 
1 resolvessem n min'ha sorte, jà agora, sob ~l responsabi~ 

lidade do delegado Fvancisco Padula. 
Passadas as duas horas o subdelegado criminoso, que 

cxhorbitou do éllrgo, attentando cQntra minha Hberdade 
compareceu á -cadeia e disse: "Você ·pode ir embora, por~ 
<1ue .nós reunimos e resolvemos te por em liberdade, você 
não escreva· mais nada no jornal para não fazermo~ isto 
outra vez; está acabado." 

· •Resapndi-Ihe '!ue· nã~ 1pedia e não queria ·favor das 
autoridades. Que;w e exigia em nome da lei que fosse 
aberto um i.n<Juerito sobre o. facto. ~ que o compromisso 
que a~;sum1a quanto ao JOrnal e que iria narrar 

Leite Guimarães que não .a tr! 31 a 0 deputado Aloysio; 
sembléa pelo facto de não estaurxe, pessoalmente, á. As-, 
Sa

" sesso-es · t' · comparecendo·: ' J ,, · · . , por mo I vos conh • 'd <IS nos-. o p H :\I - . CCl os. . . • . na o ·pode ficar . d. 'f ' 
desta reclamação, que bem der t 111 

If ei·ente á vistai 
que praticam ·as auctol'idades 11~~" rd as exhorbitaneias: 
sitio. ·' a en o-se do estado de! 

. Co.nfiamos em que o Chefe d, · . I 
v1denc1as exigidas pelo caso e Pohcia tome as pro-J 
não se façam esperar. · e que taes providencias. 

;\proveitando-me do ensejo d . . , ro mnda ler uma carta do sr l\I e estar na tribuna que-: 
clarecendo, até certo pont~ ·u~r aum Roquete Pinto es-1 
~atid~, nesta ~ssemhléa. ' 1 assmnpto que foi' d e-1 

E· a segumte a carta a que me r ·r· . . I 
"Fazenda "Bella Fama" 14 c 11 

()) Ue) : . 
Estação de Socego - L R de del\zl~mhro de Hl35. 
E · · - 1 mas 
. xmo. sr. Deputado Elyseu Lal . 
Saudações attenciosas 

101 
ne e Valle. 

Tomei conhecimento do occor . 
sembléa Legislativa em que 0 De ~1d? na Js.essão da· As-
gas leu uma carta que lhe di .. lutado I mheiro Ch'l-
ao disposto no § 3, • do art .Jo1sg1 de qlue .em obecliencia 
· 'd ' · - o leg1m t ' msen a nos annaes; conheci tan{bem . en o não foi 
deputado Clovis Pinto contend , . 0 ~Iscurso do sr. 
aos seus collegas, c mais detalhe~ ~, ailllpell.o que dirigiu 
que se fala de injuria etc s ' a a Udida sessão em 

Reli toda a carta' que. diri"i d 
Chagas a ver quaes as injurias "'neÜo ept~tado/ Pinheiro. 
no diccionario a definiçã d.' . a contidas e busquei 
contrei: injuria: offensa ~'" ~ pa1~vra injuria· alr 
parece que dizer 'l vcrct·l'do!ll a~o, msulto. O r; n· l en-
I
Jar · 

1 
' ' e· seJa inJ'u .· • ao me ece ame a que us·H· d I Jar c rne1 

seja insultar. . ' e recursos de le«it' , Ios me s · . . "' un,t defesa 
. • eJa como for, respeito muit · 

dos de meu Paiz para t'all'lr • 0 os poderes e011 t't . devo . . , com o resr 't s I UI-. ,\ um JHII'tJcu1ar e muit . Jel o dcvid . . 
P

OVO S' d O llla!S a llll'' O CJU~ . · I entro da AsscmlJléa · • rnandatario d~-1 
n~entos que merecem minha'. pdo'dfe haver alguns I ww st d ' m 1 feren · · e e-' . tcce e com muitos dos sr, D ça, outro 1 t j 
o resJ.leito á Assembléa, irnpo;;Íav eputados. Falta r ~~~~ 
proprw Deputado, de quem me· sera· em desrespeitaJ·'·"o I 
urweço. · VI para le · , • " 

E 
. I " carh em I 

stou certo de que 0 sr .f ' 
de completar melhor pens:~nd c eputado Clovis Pint 1 
coUegas na sessii<) em apreço o,ps~~ appello di ri "id o, Ia 
tados ao receberem carhs < ; e lU clle que "o~" D aos 
um deputado não as lei~;n I ~~'I ~t~6uem pessoah~en~rm.
deputado Clovis Pinto que atten·:/ una_':· I~eço ao ~r:

1 

crear, para o povo, a massa anon;r~'l s.Jtuaçao que vac 
U~ deput?do pode infamar a1guem a a qUal Pertenço. 
nao po~era se defender si os srs D ' mas esse alguem 
ao pedido. formulado. O direito de ~t}~~~.dos attendei·em· 
mo bem dis~e o deputado Pinheiro c~ e~a 6 sagrado CO-- . 
der o ~umpndo o mandato de um De laoas, Nem consi- ·~· 
v.ae alem de suas accusações, prom , putado si ·ene não 
hd.ade daquelles que prevaricam ~~~;H!~ .n responsabi- i 
<l.eia. ' duzmdo-os ú.· c a-. I 

1\Ias, além do desejo d . . . : ; : l·ant~ a Assembléa e para ei~~~~htJcar miJ~ha altitude, pe-. j 
servir de sua pessoa, é meu dese~mo a liberdade de me ' 
putadó Pinheiro Chagas, attituá~ ver a altitude do de- , 
Annaes da Cam·\r.a levand desassombrada nos ' 

o ~acto, com. todas as suas Un~as e que nunca haveria de 
deixar· de d1:zer a ver·dade e de accu.sar os criminosos. 
Neste momento chegou o delegado pohtico e nãopolicial, 
poiXIu.e !ra.~a~sou covardemente. na sua missão e, então, 
me disse: \amos embora; esta tudo acabado consegui 
~ Jitta liberdade." · ' 

guem · · ' ' · 0 a seus I>are' · 1 · · CUJO umco cnme fo' . · s ~ l efesa de al occupo 1 ser smcero n ' -u, e que lhe vieram ás mã • os cargos que 
tenha procurado do que por . os. menos porque os 

Respondi-lhe: N?o senhor, não quero e repilo a li-
berdad.e P?r favor. CnlJ?ado, ~e pro-cessem. Vidima ... 
<Juero JUstiça. Quero o I~quento." Respondeu-me 0 de-
Je~a~o que em absoluto na.o ;fada in<I~erito! a menos que 
,o }m.z ~ ~rde.nasse em offl-cJo. E ~ss1m fu1 posto em li-
.be~dade, salva·ndo-me de ser assassmado por interven -: 
umea de Deus. , _ . çao 

Fiz uma .represe{Itação ao exm~. sr. juiz m n · · 
nal ~ ao sr. Ch.efe . d~ Policia do .Estado, narrand u t I~l· 
~ aguardo provHlenc1as energicas." 

0 
u 

0 

I . 

Não me dirijo directame~~~}>erat!Vos do destino: 
Chagas, pelo receio de ver ao de~mtado Pinheiro 
carta. Na hora em que se fezma modes!Ja repellir essa 
participei' e fui preso duas v·~z:~voluçao de 30 (da qual 
temunho do sr. Plínio Casado ) ~a~pcllo para o tes-
Trihunal, para o Commandant 'A mJ~Istro do Supremo 
o .dr. Vicente de :Moraes' par c mcru:ano Freire, para 
c:stiver.am homisiados ~:n_ mfn~·ce/: Oscar Paschoal, que 
J1herdade, o Direit<J de Defes· a~ <~zen da) ·por amor a 
do a qualquer partido e se . :I> c Sagrado. Esteja fUi a-' · rescnte candidato a um 
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.!POSto electivo hei de trabalhar em favor do .deputado 
Pinheiro Chagas, porque elle impediu que se criasse um 
regimen desigual, em que um Deputado pode accusar e 
não pode ser accusada. Eu sou "povo" mas em minha 
fazenda, alimento v-isto e curo mais de 300 pessoas; 

.contribuo fortemente para o patrimonio da Nação e por 
isso me senti auctorizado a me dirigir a um deputado 
cujo conhecimento pessoal, deploro' não entreter. 

. . IA carta que o dr. Ormeu Botelho dirigiu ao depu~ 
:tado classista Gasemiro Villela está vasada em estylo se-· 
reno que não infringe as disposições do Hegimento; 
:tambem responde ao deputado classista. 

Espero que ella possa figurar nos an11aes deslle que 
·<> deputado classista a leia ou a tenlla já lluo. v elletlü 
será o mesmo. 

Creia-me com todo o apre(.~O, att.", ·um.", cr.", ob." 
-(a.) Mauro Hoquete Pinto." 

~ra esta leitura da carta que desejava fazer, escla-
recendo, como llisse, até certo ponto, os debates tr<.~. 
vado.s em torno lle uma outra lida nesse recinto pelo 
deputado Paulo Pinheiro Chagas, cte autoria do me,;mo 
sr. ~lauro .Hoquette Pinto. 

O SH. Vt!LLELA tFILIHO - Peço a palavra. 
{) SH. PHESliDB.~'n'E - Tem a palavra o sr. dep•1· 

.tado Villela •Filho. 
O SR. VILLELA. FILHO - Sr. Presidente, o final 

da carta, que acaba de ser Hda, refere-se a uma outra 
.de autor1a do dr. Ormeu Junqueira Botelho, a mim ui~ 
rigida, a proposito do discurso que U<lui pronunciei so· 
bre a questão do -instituto do Café; 

Em sua car,ta o dr. Ormeu não fez referencia alguma 
á publicação da mesma, .á qual respondi immediat.t-
mente, ·declarando que em meu primeiro discurso nãr> 
:houve accusaçõe::. pessoae~ a quem quer que fosse, 
n~rn .mesm? procure1 5}efender-m.e, explicando qual ha· 
vw s1do rmnha actuaçao no Instltuto e os motivos que 
determinaram a minha retirada deste. 

Hespondi ainda que, nào me .tendo convencido th 
argumentos expendidos pelo dr.- Ormeu Junqueira Bot~
lho em sua carta, al>stinha~me de trazel-a ao conheci· 
mento da Asscmbléa. ,Fo,i, em resumo, ü que respondi U•.1 
dr. ürmeu. Em um topico de sua missiva, topico que 
~enho hem presente á memoria, S. S. disse que esperava 
que eu me convenceria da insubsistencia de meus argu-
mentos, de modo a transformar em elogios a minha cri-
Hca. Conforme acabo de declarar respondi-lhe que não 
tendo-me deixado convencer pelo que s. s. me dizia, 
'pers·istia em minhas convicções e, sendo as~im nào me 
julgava no dever moral de traze~ a referida carta ao co-
nhecimento de meus collegas, .nesta Assembléa. Effecti-
vamente, ,si assim fizesse eu teria de contestar toda a ar-
gumenta~~ão de S. S., descendo mesmo a questões pes-
soaes, o que tenho sempre procurado evitar desde meu 
primeiro d·iscurso, não mencionando nomes de quem 
quer que fosse, nem mesmo daquelles que foram directo· 
res do Instituto. 
. .Terminando, devo declarar que não me julgo na 

<>brigução de tratar aqui de, accusações pcssoaes, por-
.quanto nunca fui delegado de policia pnra abrir inqueri-
,tos, nem promotor de justiça para denunciar ú Justiça 
Publica os responsavcis pelas :irr·egularidades, pelos dc.;-
mandos c pela má orientação dada ao Instituto :\Iiheü·o 
.do Café. 

Era o que tinha a dizer. 
(Mzzito bem! Muito bem!) 
O sr. Clovis Pinto - Sr. Presidente, tive, h a dia'>, 

<opportunidade de fazer um appello a meus collegas de 
Assernbléa, no sentido de suas ex c ias. não jJrocederern 
:aqui á leitura de quaesqucr cartas que· porventüra Jh,~s 
fossem dir·igidas c nas quaes houvesse referencias pes-
soacs- insultuosas aos- deputados. 

O sr. Laborne e Valle -Nessa carta a que v. excia. 
se refer-e, o sr. Mauro Roquette Pinto proeurou defender· 
se de accusações que lhe haviam sido feitas na Asserü-
bléa. Esta a .razão por que o sr. deputado Pinheiro 
Chagas procedeu á leitura da referida carta. ' 

O s1·. Clovis Pinto - Poderá não ser attendido meu 
~ppello por alguns, dos srs. deputados, mas estes serão 
JUlgados pelo povo mineiro, que nflo deixará de notar a 
falta de colleguismo di) S. S. Excias. 

O sr. Ovzldio Andrade - Não· é extranhav:c I que· 
qualquer pessoa que seja atacalia da tribuna da Assem· 
bléa se dirija por· meio d.e uma carta a qualquer depu· 
tado. E si este faz a leitura da mesma, certamente não 
encampa os termos desprirnorosos dirigidos a collegas. 

O SI', Clovis Pinto .- V. Excia. não escreveria uma 
carta como a primeira que aqui foi lilla e nem me~mo 
f,aria sua leitura. 

O sr. Ovidio Andrade --- O que sustentamos é que as 
pessoas atncadas têm o direito de se ,dirigir á Assembléa, 
por inteNU'2<dio .de qualquer deputado. , - . 

O sr. Clovis Pinto -- Quem transmitte .um insulto; 
tamhem insulta e para se defender não é necessario· .in-
sultar. Qualquer pessaa .pó de fazer a sua defesa com 
dignidade. . · 

Deste modo, manUenho meu appello, afim ,de que os 
que se empenham em manter a cordialid~~d.e nesta Casa 
não tragam a plena-rio cartas insultuosa.~, afim dé nãa 
provocarem aqui animosidade-s. 

Era o que tinha a dizer. 
!(Muito bem! MuUo bem!) 

O SH. WOODS SOARES - Peço a palavra. 
O SH. PRESIDENTE -· Tem a palavr,a o '>r. d:,2pu-

tado Woods Soares. , 
O SR. WOODS SOARES --Sr. Presidente, ausente 

por imperativo dever civico á sessão de hontem, quando 
em 2•. discussão foi approvado o projecto n. 100, que 
modifica a lei n. (), .promulgada· em to. de novembro 
ultimo, u~ sobre o qual falou <de maneka clar,n, concisa e· 
,convincente o meu nobre collega e particular .arúigo de-
putado Athos Rache, cumpro ~orn .satisfação a honn~ de 
vir perante o plenario, como representante de uma ela,.,~ 
se grandement1e, attingida e p·r~j:Ltdicada pelo -dispositivo 
daquclle projecto- que majora de· 311000 t>ara 1011000 o· 
imposto de ve1~das mercantis, declarar que nada mais 
tenho a addicion~w á defesa e á argumentação interposta 
pelo .mm nobre coHega . estou com elle soliidario e 
subscrevo "in totum" as 'suas palavr,as. . 

O SH. PRESIDEr-...'lTE -- Constarú da a c ta a de ela ra-
ção do nobre deputado. 

APHESENTAÇÃO DE PROJECTOS. E PAHECEHES 
-Encontram-se sobre a Mesa Os seguintes projectos, 

que são lidos pelo sr. 1 o. Secretario: ·· · 
Projecto n. 116 

Dispõe sobre a or;anização d~ c~nsellu;s admiilis'tnlti-
vos <t~ soeiedades ou fundações subvencionadas 
pelo Estado. · 

A Assembl'éa Legislativa do Estado· de Minas Ge-
raes, deereta': 

t\rt. ·to. Nenhuma sociedade; ou fundação, ein cujo 
conselho administr,ativo sirvam conjunctamenle parentes 
,consag~uinos ou uffins uté o 3°. gráo, poderá obter, do 
Estado, subvençõres de qualquer natureza. 

Art. 2°. Os auxili.os pe,cuniarios, l'ix'tulos eni órQ,a-
mento ou resultantes de auctorizaçào ·especial, ·ri.ão se-
rão pagos se!li que o represenúinte legal da i>esso:i juti;;; 
dica prove, com attcstado da a'trétoddaur~ judiciaria da· 
comarca, que a respectiva administração está organiz.a~ 
da· em conformidrude com a exigencià do artigo. anterior. 

Art. 3o. Esta lei entr.cu"ú ·em vigOI". na data da slHl' 
publicação, revogadas ns -disposições em contrario; . 

Sala das Sessões, Hi de dezembro de 19:!5. - (a a.) 
'f<ristão d,a Cunha, - Manoel Rodrigues. - Fabio An-
drada. · 

. , Embora alguns membros pertencentes ao P. R. _l\I. 
entendam que a leiturn, feita perante a Assembléa, de 
~urna c'arta insultuosa a um deputado nào importe em falta 
de collcguismo, eu mantenho meu appello. 
· : O sr. Ltlbornc e Valle - A cm·til que acabei de ler I Justificação .do projecto n. 116 · . , 
não contém insulto alh•um. ' . 

O sr. Clovis Pinto - Ness;1 effectivamente, não 
1nsülto, in as não .~e poderá 'dizer o ·mesmo da carta 
:terior, lida pelo deputado Pinheiro Chagas. 

,o projecto é constitucional e merece a consideração 
ha da Casa. Nào se trata aqui de dispôr sohm a administra-

an· 1 ção das 'Pessoas juridica.s .de direito civil, .ma teria que es-
. capa á competcncia da Assembléa. Procurn·se arlenas 

' I 

. i 
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. ~. 99 . ·/~ restringir a concessão de subvenções c au.xilios de qual-
que!: cspecie, da parte do Estado. Aquellas entidades, 
qqe não ,se sujeJtarern á clausuia moraiizadora da lei, não 
terão as vantagéns a que· e~1a se refere. Xão se lhes sup-
primc a autonomia; continuarão a sua existencia, regeil-
do-SJe como entenderem, na fórma da .Jegislação do Paiz. 
A administração Publica, que suhvcnciona 01u beneficia 
de qualquei: modo' as organizações privadas, póde, toda-
yia, impôr-Ihes certas restricções quanto {t guarda e em-
prego dos valores .retirados ao Patrirnonio ou ao Thc-
souro. E' .este o slentido do projecto ora apresentado. 

Sala das Sessões, 16 ·de dezembro de 1935. -- (a a.) 
Tristão da Cunha. - Manoel Rodrigues. · 

PROJECTO N. 117 
Auctoriza o Governo a construir uma estrada de 

auto movei' 
~\ AssemhÚa .Legis1ativa dÓ Estado de Minas Gc-

raps, decreta: · Art. 1. o •. Fica o Governo auctorizado a construir 
uma estrada de automovel de Santa Barbara a S. Do-
mingos do Prata, passando pela estação de Mon·Icvadc. 

Art. 2. o. Para a construcção dessa estrada poclerú o 
Governo contractar financiamento prla forma que jul· 
gar mais conveniente. 

Art. 8. o. Revogam-se as disposições em contrario. 
Saln dns Sessões. 17 ele dczprnhrn ele 19:l!í. --(As~.) 

Sylvio Marinho, Adolnho , Portella. Philippc Billhi. 
José Ferraz, Clovis ele Magalhãe<> Pinto. 

Auctoriza 

PROJECTO N. 11 R 
o Governo n constJ"UÍl/ urna estrada de 

automovel 

A Assemhléa Legislativn do Estado clP :\Iinas Gc-

racs, decreta : 
:-\rt. 1. o. Fica o Governo ;lo Estarlo 'luctorizado n 

construir uma estrada de automovet de Ibiú n Araxá. 
Art. 2. o. Para a ('onstrucção cle<;sn cstrnda poderá 

'o Governo contractar finànciamento r>cla' forma que Jul-
gar mais conveniente. 
; ' Art. 3 .'•. 'ncvo~am-s~ as disnosiçõcs em contrai'Ío. 

Sala rlas Sessões. 17 U" dezcmhrn rle 193!í. -- (Ass.) 
Adolnho Portella, Sv,lvio Marinho. Nestor Foscolo .Tnvc-
nnl. Gonzaga, Manoel Pcix{)to, .Tosó Fcrr:JZ. ----1 

PRO.TECTO N. 119 
Concede favores á primeira manufactura de fumos que 

se oraanizar no Estado, com capital superior a ..• 
200:000$000. . ' ~ 
A AsscmlJléa Legislativa rio Estado de Minas Geraes, 

decreta: 
'Art. 1. o. A primeira fabrica de cigarros e rnanufa-

cthra de fumos aue se organizar no Estado c·om capital 
superior a 200:000$000 (duzentos contos) ficarú isenta 
das 1axas. c irnnostos cstaduacs, por tres annos ,c gosa-
rá de uma tarifa ·especial nos fl'ctes das estradas c>S· 

taduacs. 
Art. 2. o. Revogam-sP '11s rlisnosiçiies em contral'io. 
Sala das Sessões, 17 de dezemhro,de 1935.- (Ass.) 

Alberto José Alves, nrcsidenfc>. JeffP-r"on rle Oliveira, 
1'eixcira da Costa, VHlela Filho, Clovis de Magalhiícs 
Pinto. -

.,..- Não ·estando devidamente apoinclo o nro.iecto n. 
116. ha pouco lido. o sr. Presirlcnfc o subrnctte {J aprP-
ciacão .cJa Assemhléa, que lhe dá apoinmP.nto pelo pro-
{'esso da votação. 

· - Vão esses :projectos a imprimir, pnra a proxima 
ordem rio dia. 

' p SR: :\IA_!lTINS PRATES, por pal'fe d:i Commissão 
de F manças, ]c e remette á Mesa ns seguintes peças: 

Commissüo de Finanças . . ·~ 1
• 

• 1:\ Comrnissão ~e Finanças, a que foi presente ó pro. 
J~cto n . .99, .al!ctol.'lzando a compra de 'um terreno d · •. ~ 
twado ao 8. o Batalhão de Caçadóres Mineiros é d , ~s. 
rcccr cru . · · · , · · • · e pa c o mesmo, Ja estando approvado em 2 • I' • 
cussão seJ·a dad 3 • · ( IS · · , . ' , o para . c egualrncnte approvado •· 

_, Sala .das Commissões, 17 de dezembro de 193:- · ' 
J o ao Lisboa. Tristão da Cunha. ,) · -. · 

ra es, relator Valladares Ribeiro, presidente. :\Iartins P t 

PROJECTO N. 120 
Crea um ;posto de combate {t frambocsia, no distr', • 

Aguas ·Bellas, município de Theophi!o. Ott. _H. to dl, 
A Assembléa Legislativa do Estado de J'.Ii omG~ ' 

decreta: ·' r nas eraes 
Ar!· 1. •. Fica crcado um posto r1 , 

framboesia (bouha) no ·(ii'stt·I'ct·o d . A e combate :' . . . · e "LHIS Bell · 'l' 
!llCI)Jio ~e Theophilo Ottoni, conendo ~'ls des J ~s, mu. 
o pessoal c ma teria·! respectivos por co t. . J esas con. 
correspondentes do serviço 11 6 (l'IS t· 1 ,1{

1 ~ as. Verba~ 
elo art 1 • § 4 o d 1 · - ' a >C as explicativa<' 
935, , , ' • ' a Cl _n. 1D, UC 13 ele 110Vembro ut 

~rt. 2. •. Revogam-se as disposições em cont . t 
~ala das Sess~cs, 17 de dezembro d ,' 10~1~ r ano:. 

Martms Pratcs, Pni.Jippc Balhi Adolph c p ':' · 1- (Ass.) 
Laborne e Valle, Clovis de :lol;lgalhãcs rPin~~~c la, Elyserl' 

JUSTIFICAC-:ÃO ·, 
No orçamento para 1936 for~m in I . , ' 

cotTespondentes, do serviço 116 ti· ct ~Idllas, nas vcrba5 
do ~ 4 o d t 1 • a a,>e a cxpli t' : ~~ . o ar . . ' as dcspcS'lS l>ai"l m . ca IV~ 
c'?rr!h~1tc à ~~:~unbocsia, no distt:i~to' d~ A m~ um posto ué: 
mcqJIO de I hcophilo Ottoni que n~ ln<Ls Bc-lias, mu-
çamento anterior. 0 projccto n~ '

0 
Iguravam no o r!· 

«mcnto I 1 · ' 0 acarref·t ass· · "'_ (c ,c espesas. Visa apenas rerruJn . '• '· · m1, nu· 
çao ~e facto. Trata-se de um ser;iç~ r~zar"' urna sjtua- , 
vancw. -:;- (~ss.) :\lartins Prates. e ,rande rélc~·--'" 

- Vao a unprimii·, 'para a proxim d 
- O SH. JOÃO LISBOA, c.m nome ,t o r em do dia. 

sao, apresenta o seguinte a mc~ma Cmnmis-· · 

PAIHBCBR PAHA 3. • DISCUSSXO SOBRE , N. 100 ' O PROJECTO, 

Cou~missão de Firzanças 
. Voltou ao estudo da Cornmiss1o I p· 

sente projecto n. 100 que altera 'as ( ~. ·m~n~as o pre-
n. 9/deste anno. . ' '· ( Isposiçoes da -lef, 

A_ (;o{nrnissão na.da tmn a .propor ulém do ~ 
do pl OJ~Cto, qUe fOI • approvado em 2. a f' , (Jlle_ COllSla' 
Assemblca. ( rscussao !Jeb: 

r~ tacs condições é rlo parecer' C{U • mett~do á 3." discussão, conforme 0 d l~l Sc.Ja P-Ile sub-· 
c SeJa approvado. e 1 Jerado na ? ·ft ·• 

Sala das Commissões, 17 de de zen 1 ~: · '; 
Vallr~darcs JUbeiro, presidente _ Jo:- · ~ J_l'l de 1035. --~ 
Mm:tms Pmtes - Tristão da Cunl . ao .. .Is wa, ~eiator _! · 
Jose Bonifacio Filho. 1

'
1
• com rcstrutçõcs ·-l, 

l I
-;- A' impressão, afim de figurar na lH'ox· . . f c o (Ia. • Irna ordem · 
O Slfl. !'HF.PEHSON DE OLIVEIRA I'· . 

Mesa o scgumtc . . ~ .. e remettc Q : 
· PROJECTO N. 121 .. 

Autoriza a criação de u"ma collcctol"ia de I' .1 ~j 
V

. . enuas estaduncs ' 
em rgia 

A Assembléa J...cgislativa do Estado de l\I' G . .· decreta: mas era e& , 

, -'\rt. 1. o Fica o gpverno autorizado a cr : lect~na das rcn~lns estaduacs d{)s districtos dca;~~a Sol- . 
to Grande, Hubvrn e Pedra Grande do . . c. .Igia, al-
quitinhonha, com séde no primcir~ daqmttulniiClPIO de Je- . 

Ar! •J o R . e es •. . ~. cvogam-sc as disposições em c t • ,, 
1.S~Ia das S~ss~cs, 17 (!e d_ezemlJro de 193~-n~rn~.), 1' 

Jefferson de Ohvtma - Clovis ~I Pl'nto S 1 ·. ..,. . . . J 'I'.· - • • - Y VlO •nan. ' n 10 - nstao dn Cunhu -- ~hrtins Pra't. e ,.,. l . 
Petxoto. 

1 

' · •. ' - m~"~" I 
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. ,. ·'. .Tusli{icação 
·. ·· '\extensão, do· rim~iéipio de Jeqllitiít.honha(sua po-
.pula~ao de 107. 00{) habitantes espalhado.~· em 15.000 ks2 .. 
{l~ d1ffi_culdades de .commu~icação atrayés das:·grandes 
<!Jstancws que· separant os d1strictos da' sé de· do irmnici-
pio justificain plenamente a criaçãÓ de lmi.a nová eolle-
ctona das rendas estaduaes com séde 'ém. Vi<~ia. · 
. . A sMe do·'üisti-icfó- de Salto Grande dist~· .180 kib-

me.tros da··cidaile ·de Je(iuitinhonha; o de )\ubini, 72 · o 
de Vigia, 60 kilometros. : · · ' ' 

O póvoado ·de Estrella fica a 150 kilon1ekós 'da séde 
rlo :município, o de Bandeira a 120 e o de Jacyntho a 120. 

E' facH, pois, calcular-se as grandes difficuldades 
, .que essas distancias acm·retarn á arrecadàção das rendas 
"do Estado, nessa vás ti dão de terras feracíssimas. 

E' esta a opinião .dos fiscaes das rendas do Estado, 
"srs. Clemente Jãnuario Pereira e Ney Caldeira Brant, do 
• diréctor do Thesouro; sr. dr. Fabio Maldonado, das se-
·cÇões da Secretaria das Finanças, ouvidos sobre o as-
'.su·mptb, ante a sôlicifação dos interessados pela creação 
dà nova collectoria. 

No Conselho Consultivo do Estado, o relator sobre 
o· pedido de c ré ação da nova collectoria, sr. Milton Cam-
1,pos, emittiu parecer favoravel, não havendo o Conselho 
declilido sobre o assumpto por ter sido extincto com a 

. p.fortiulgáção da Constituição. 
O districto de Vigia conta 14.953 habitantes; o de 

Rubim, 13.503; o de Salto Grande, 21.506; o de Ped·ra 
'Gta'nde, 16.797. De sorte que, numa população de ... 
•66. 759 habitantes, os contribuinte::; têm de vencer, na me-
dia, 100 kilometros, pal.'a pngar os seus impostos. Não 

. é .preciso melhor argumentar, na justificação desse pro-
}eclo de lei. ·" 
. PE{)A N. 467, DO CONSEVHO CONSULTI:VO ANNEXA 

A' JUSTIIFICAÇÃO DO P~OJECTO N. 121 
"Entra êril discussão a peça n. 467, sobre a qu'al o 

Sr. Milton Campos apresenta o seguinte 
Relato rio 

O Sr. Secretario das Finanças submette á aprecia· 
cão do Conselho Consultivo, para "resolver sobre a con· 
-.·eniencia e a opportunid·ade da medida pleiteada", a 
reprcsentaçfw da Commissão Pro-Emancipação do dis· 
ti'icto de Vigia, no sentido de ser criada uma collecto· 
ria estadual com séde naquella localidade. 

Segund~ ~e vê da representação e dos pareceres a 
re:speilo ermttulos, a futura colleétoria abrangerá os 
.ciistrictos de Rubim, •Pedra Grande e Salto Grande, 
uleni da séde c dos povoados de Jacyntho, Bandeira ou 
;Mario Brant, Palestina e Estrclla, com uma· população 
:de mais de sessenta mil habitantes. 

Os requerentes justificam o pedido com a allegaçãn 
de que os habintantes da região luctam com as maiores 
liifficuldades para pagàr seus imp'ostos. obrigados co· 
mo s~ acl.wm a vencer, atravéz de caminhos quasi in-
tran;;llaveis, a enorme ·distancia que os separa da séde 
d.o munic!pio de Jequitinhonha, a que pertencem. E af~ 
{lrmum amda que a criação da collectoria determinará 
melhor arrecadação, calculada pelos dois fiscaes ·de 
rend·as, ouvidos, em 150:000$000. 

Por· ultimo, invocam o precedente do dec. n. 9.995, de 
21 :de julho de 1931. 

-Depois de se manifestarem favor<tvelmente os dois 
Hscaes, ouvidos, outros funccionarios :da Secretaria e o 
sr. :Director Geral do Thesouro, o sr. Secretario das Fi· 
nanças pediu qúe se manifestasse a respeito do caso 
-cujos aspectos não eram exclusivámente fiscaes, o sr: 
Secretario do Interior, s. excia. nenbuma objecção op-
põe. 

:Depois disso, foi determinada a remessa do pro· 
~e.>so ao Conselho. 

Asim relatada a peça, passo-a ao 1.0 revisor, Sr. 
Conselheiro Dorinato Lima. 

Bello Horizonte, 30 de jàneiro de 1935. - (a.) Mil-
lon Camp~s 1 Relator. 

,: Parec·er 
O Sr. Milton Campos - Como o Conselheiro ouviU\. 

pela leit.ura do relatorio, a criação de uma collectoria 
·no ,districto :de Vigia, pertericénte ·ao rriunicipi<i de Je• 
quitinhoaha, tem a seu favor o parecer de todos os 

f~nccionarios ·.que foram ouvidoS: k•respejto; não· só·'dos 
fli;caes de rendas da região, que·'conhecem as circums· 
ta~J.das. pa.rtic.ultu·es do caso;··'como:· a in da outros fun--
ccionàrio:> fiscnes e o proprio.sr;· Secretàtib do Inferior, 
o qual declarou não encontrar :·nenhum .motivo para ise 
oppor à criação projectada. . · .. ' 
_ O :sr .. Secre.tario das FinanÇas pede .ngora ao Conse· 

!no .que resolva ·sobre a ·convcnientía:··e ·a· dpportunida~ 
de da me:dida pleiteada. E' certo que· aú >Conselho não 
incumbe resolver:, senão- apenas opinar •. E; pelos elemen-
tos do processo·1 nüo vejo razão para que o Conselho se 
insurja contra a medida pretendida pelos habitantes de 
Vigia. E' até de se acreditar que o augmento de renda 
que tl'ará a nova collectoria, compense a :despesa que 
coin ella se terá de fazer. 

Nessas condições, enférido que o Gonselho deve 
opino r· no sentido de pode'r o governei resolver. sobre. a 
f.rinção pleiteada, conforme lhe parecer mais consenta-
neo com os interesses do fisco e os interesses geraes :do 
Estado. . . 

. E' este meu parecer, que subtrietto :i.o Conselho. 
(Muito bem! iUuito bem!). 

Sem debate é o parecer ·apfnovado, sendo adoptada 
n seguinte 

Conclusão 
O Conselho opina pela criação pleiteada, caso veri~ 

fique o Governo que a me&ma c_onsulta os interesses fis-
caes :~ o;; interesses gemes do Estado. 

.Volta o processo ao relator pura redacção do pare·· 
cer final". --- Vae o projecto a imprimir, para· a proxima or-
dem do dia • 

-Sobre a mesa, encontra-se o seguinte 
lido pelo sr. 1.0 Sec~retario: 

PHOJECT.O :\. 122 
' Autoriza o Governo a construir uma ·estrada 

projectu, 

de auto-
moveis. 

A Assf:Ínbléa Legishttiva do Estado de :.\l:inas Geraes 
decreta: Art. 1.0 - Fica o Governo ·do· gstado autorizado ·~ 
construir umà esfracla de autornoveis que partindo de 
Barbacena, pa'ssari.do pelo districto de Barroso, attinge a 
cidade de São João ll'El-Hey. . 

Art. 2." - Para custear taes ~erviços, o governo po-
derá dispender até a quantia de 20:000$000 pela verba 
de obras publicás. . . _ 

Art. :1.0 - Hevogltm-se as disl>OSlçocs em eoni: · 
rio. 

(Ass.) José }~onHacio .Fíl~.w, :\I.anoel p~i;wto, :~dol
pho Portella, ClovIS de :\lagalha.cs Pmto, I luhpp_e Ualln. 

-Imprima-se, para a r>rOXlllla ordem do dl::t. 
O SR. 11HISrl'Ã0 DA OUNHA - Por parte. da Com· 

n'tissão de Finanças, enc~~minhú á :\lesa o segmnte: 
PAH.ECEH PAHA 3a. OISCUSSAO SOBHE O PHOJECTO 

. N. 101 
Commis;são de Fina11ças 

A Commissão de Finanças a que foi presente o pro-
jecto n. 10:1. autorizando o Govei-no u!n. credHo especi:ll 
de 1 :200$000 I>ara pagamento de urlthr.wnacs a Octav~? 
Vieira :Braga - é tle parecer que estando o mesmo Fl 
approvado em 2a. discussão, seja dado para 3a. e 
e''Ualmentc approvado. . , _ 
" Sala dás Commissões, 17. de dez,em.br~- de 193,<~. -

Valladares Hibeiro, presidente;, fnstaao da Cunha, 
relator; João Lisbôa, :\lartins Prates. 

-A' ,jmpressão. . 
O SH. JAiVEHT DJ~ SODA LI:\1.'\ - Igualmente em 

. nome da Cornmissão de Finanças, encaminha á :\lesa o 
seguinte: 
PAHECEH PARA 2a. DISCUSSÃO SOBHE O PHOJECTO 

. N. 102 . 
Commissào de Fi~tanças 

A. Com missão de Finanças, tendo cnr eonsideraçã.•, 
que o ,projecto n. 102, dispondo sohrc a fixação do qua-
dro .do pessoal effectivo do Tribunal de Contas; estipu-
lando ÓS respectivos vencimentos, já estú approvado Yll 

li 
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==~~======~~~~~~~==========~====~========~~~~-=== ~ 
la. discussão é de parecer seja submeitido ~ 2a. f! 

. igualmente approvado; : · ·· . 
. ·Sala das Commissõe~, 14 de dezembro de 1935. -

~·_.Valladares Ribeiro, pres•idente; Javert de Souza Lima, re· 
:'!ator; Tristão da Cunha, Camillo Alvim, José Bonifacio 
Filho. 

----Imprima-se, para a proxima ordem do dia. .' 
O SR. GASTÃO . COJ:\UBRA - Por parte da Com· 

·missão de Justiça·, lê e passa á ~lesa as seguintes peças: 
PA,RECER PARA 2a. DISCUSSÃO SOBRE. O PROJECT') 

N. 1{)4 . 
Commissão de Just-iça 

O projecto de lei n. 104, ora em exame, visa ampliar 
0 prazo para concessão de licenças aos funccionarios au-
xiliares da administração da Justiça, que perceb.J n rc· 

:liontc so!Ú;ilari~ a transferencia dac~ucll ~= 
Djvi~OI~Olis, _rc~olve OtJinar pela ·remess~ d ISt~·icto '·,Pat•a ' . 
c ao a Conumssao ele Camaras :\Iunidpaés a 1 CIJresenta · 
liider~da oppot:tuna~tet:te. _ .· . ·. , · '' Para ser con~ · · 

1Sala das Commtssoes, 17 de · dczeml 
~lilton Campos - Bilac Pinto rchtor Jr~, de_ 193,) 
-- Ovidio de Andrade ' ' - ,amtllo -\i :-., d' - · . • vun 

- .:1. 1scussao, na 2. • parte do . d. : 
O SH. JOSE' BONIFACIO .FI~UHO e>~~~~c tente. .-

missão de Finanças, apresenta os se"~fnt Parte da Cotu 
· " es Pare • • 

PARECEH PAR-\ 2.• DJrSCUSS,\.0. SOtBHF O ceres: 
N. 106 ' PR.OJ}~CTO 

Commisscio de Finanças 
A Cmnmissão de Finanças a que f · 

muneração pelos cofres publicos. 
Não vemos inconveniente nar approvação 

c to, ao qual daremos a seguinte redacção:, 

jecto u. 106, _autorizando a ab~t·tura 11~
1 yre~ente 0 m·O. 

mentarcs a chversas rubricas do orçanP c: cd1 ~0s strppJ · 
•]o proje· nentes á Secretaria da Edueação con en ° VIgente .1 ~· ''UÍlltc· 150:000~ 12·000$ "''·"oo'$ _forme relu ... :- ,th. 

. P.ROJECTO N: 104 
:Autoriza a concessão de licença, até ·quatro annos, aos 

funcc•ionarios auxmares da administração da justi-
ca, não remunerados·. 
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Get'acs 

decreta: 
Art. 1.• - As licenças a funccionarios auxiliares d~ 

justiça, não remunerados pelos cofres publicos e a que 
se refere o art. 143 letra "a" da' lei n. 912 de 1925; po-
derão ser concedidas nté quatro annos. . 

Art. 2,0 - Revogam-se llS clisposições em contrano. 
Sala das Commissões, 17 ele dezemhr.o de 1935. -

M·ilton Campos, presidente; Gastão Co·imbra, relator; 
Ovicllo d~ Andrade, Camillo Alvim. 

-Imprima-se, pnra a proxima ordem do dia. 
PA~RECEB N. 144 

Con1mi~;são de Justiça 
O prC)jPcto n. 52, manda paga,r differença ele ven-

cimentos :::o sr. Joaquim Gasparino de· Magalhães, func-
cionnrio aposentado. 

. Somos de pnreeer seja pedida informação ao Poder 
Executivo, a respeito. 

Sala das Commissões, 17 ele dezembro r! e 1935. -
:\fil!on Campos: wesidente - Gastão Coimbra, •relator -
Cami!lo Alvim - Bilae Pinto - Ovidio de Anckade. 

-A' discussão, na segunda parte do expediente. 
PARECER 

Commissão ele Justiça 
Ouvida a clouta ·Commissão de Finanças sobre o au-

gmento de despesas e tenclo a mesma dado parecer fa-
voravel, opinamos pela approvação do seguinte proje-

o • . ., • •,vv.v 'JaO·OOO$ ,.aosc 
l'CS)lCCtivamentc, ÚS Verbas 56j12 5üh5 r.fj60, .e 12 :000>.:~ 
no total de _'i77 :500$000 (quatr~cento~ 0

, l , ':>6J7, 58J3S' 
~untos c qtunhcntos mil réis) é d e setenta e , 1' · · · d • e parecer q se e mo, JU approva o em 1. •_ discussão se· d lle o xnes 
e egualmenlc approvado. ' Ja a do I> ara •; : 

Sala das. C~mmissões, 17 de dezemb - ~ 
Valladarcs 'R1be1ro, presidente _ José J'0 ~c 1935 
relator - João Lisboa -(Martins P~·tt _omf~t~i? PÜh-; 
Cunha. ' cs - I l'lstão d ' . a 
PAHECEH PAHA 2.• DISOUSS.\.0 SOBHE O p _ 

N. 107 ·ROJECTO 
Commisscio ele Finanças 

A Cornrnissão de Finanças a que f o. · 
ject? n. 19?' autorizando a ~bertura d 1 presente o l>ro. 
pccwl de ~:>:177$400 (cincoenta e cinc~-~~~~tc~edito cs~ 
ta c sete nu! c quatrocentos réis) destinado a os .e scte11 .. 
pagamento de conta da Imprensa Official at~cnucr ao 
·CO~<rnc~das e publicações feita de ord ~~lahva a en-
Lcgl!-;la1!va do Esta~o - é de parecet· Cl~~, a AssemLiéa 
approvado em 1. • dtscussão, ~?cJa dado ~ ~ 0,> ~esmo, jú 
ment~ appr·ovt\do. ai a ~ · c egual-

Sa!a das Commissõcs 17 de dezem} . 
Valladares Hibeiro, presidente _ JosÓ B 0 .~c ~93ii. _ 
r,clator - João Lisboa - Martins Prates Ont ~p? Pilho 
Cunha. ' - ·nstão d:~ 

I ncluam-sc na proxirna ordem do d., 
O SR. JORGE CAHONE _ p ra. 
O SR. PHESIDENTE _ T :co a palavra. 

t d · em a palavra 0 no) pu a o. · H·c de. 
O SIL JOHGE_·· CAHONE - Sr Pt·esJ'cl t · 

1 . t' f - . , en c 'l' .-a 10m a c a sa ts açao de passar ás mãos d . V · , enho 

cto de iei: 
para ~CI' submet~ido· á con~idcração desta illu · hxcia. · 
semblca, um proJccto de_lc1, que synthcti-sa tll st:acta As-

PITIOJECTO N. 123 pello e ~ .acalentad~ asrnraçã? do grande e "en J~Isto ap-
Crêa mais quatro Jogares de desembargadores na Côrte vo de. Brcas, 1em prol da ~ua JUVcnttudc. n ner 0 S() Po~ 

de Ap'Pellação e estabelece cormpetencia para jul. Brcas vem de ha mmtos annos t·eclam·1nd 
!(amento de embargos. I dio_ para instaHaçã? do seu Grupo Escolar 'cl . o ~~ill !>re-. 
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Ge1·aes antrgo, onde funccwnava está em complct.' . e. vez que o. A sua pretensão estou cer·to a tllln.a. 

decreta: . . d r ' ' encontrar·\ . 
A~t. 1. •. Ficam âeados mais quatro Jogares de des- aporo . os meus t t.gnos coUe·gas, em favor l· '. rntegral. 

emhargac!ores, clüis para cada uma das Camaras de que culta c1dade, c!ue e um dos cenlros produ.~ a . 1!~ osp~ra e 
se compõe a Côrte de Appellação do Estado. c os d? nosso hstado, ·e que é incontestavcl~~~ e~ lltars ri-, 

Art. 2. • Os embargos a que se refere 0 artino 1. 44 7 pressao .do esforço c •d.a capacidade d• , t~tc m_na c:x-
30 d 7 1 1 1 " como attcsta o seu rapido proaressr. 0a ?~11

1 c Inm eira. 
daQei n. 8. , e c e se em >ro de 1922 serão- julgados poucos annos. b • > r>ciac o em tão 
por turmas dP seis desembargadores da' Camara Civil. 

Art. 3. • R~voga_m-~e as disposições em co·ntrar1·0 • Projeclo ll. 12,1 . _ Auctoriza a const1·u - l Sala <las C,ormmssoes, 17 <Ie d'lzr.mhro de 193'- _ , cçao te um edifício 
u • Escol d · d d para O· Grupo 

(A~s.) :\lilton Campos, p~residentc - Gastão CoimJJra A A 1· . ar a ct a c de Bicas 
'l'ela-tor - Bilac Pinto - Ovidio de Andrade _ C"mt'l!o' sscm Jlea Legislativa do Estad~ 1 '[' , "' r.aes, decreta: < e '' r nas Ge~ 
Alvim. ' -

V ·m 'niJ. t I Art .. 1". Fica o Govcrtro' de> I·~stado auct -· .. - a e a 1 pn r eJn a c a e em avu sos, para· con- - on l 
s!:H' da pro:xima orei em do dia. constnur, pela verba competente consta11t. l· z,IH -0 a 

Çamcnta"t' d 1936 d' ' e ta 1et or-O SR. BII:AC PINTO_, em nome tambcm da éom- . ' a .e ' um ·prc. ·lo para o Grup F. I· . . - d J t h . "I ctdadc de Bicas, podendo I>'tra r·ss 1'. o .:.-sco ,\~ na mtssao e . us 1ça, cncamm a a ilr esa o seguinte quantia de 150 :OOO$OOO. ,, ··o t Ispendcr ate à 
PARECER N. 145 A t I) O R , , r . ~ . · cvo_gam-sc as disposições em contrario 

Commissão de Conslilllição, [.,egislaçtio e Justiça Sa~a das Scssocs, 17 de dezembro de 193" _ ( · 
A Commissão de Constituição 'Legisla ão e J . Jyrge Caronc. - Martins Prates. -- Gastão C~imhr~a.:2_ 

·dtpois de examinar a peça n. 287, em que irabitanfshda EC•1lys~u Jl.a~oirnelle _V,alle- José Maria Lopes Cançad~. -
_,J.stricto c' e S"ucle elo llltln· . . , d Santo , es o ovts c c n aga lacs Pinto - J>aclr • S . I" •. . -

"u • - ' ' " ' · tCil>lO e Antonio do Castro. :\Ianocl Ho:dri ''U~<· Artlc ~~~~ 1P tro!uo ele 
o '' • - llll' 1 HirCIO, --.:.. 
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>adre Agostinho. de Souz~ .' ·:.:.:..:_:· Ân.'t:onio Gnimnr~~·; .--'-~ 
-Vae o proJecto a innrrimir ,,.~~1 act<J e em avulso-s: 

Sl'IC"'""''l·,.a.,.,nn•e O· .,,..:,0 1 • ~ 0 3 · . - "' . . ; ···" . ' ~ ·~· .. .., . s ~ I ;;:. c .• do Pl'OJCCto; ue 
1::..o approvados setn d.ebat:e.-Consultada a Casa con~n-
1c <'.<:tfl em que pas-;c o projccto á 3.• discussão )l,lra· .consl <lJ' da proxima o r Cii-'m do dia. ' 

A' Commissão ·de Finanças par.a inter~or pare-
I>ISClJSSÃO DE PARECERES r:cr. 

~ · Na'~onforJ?idade do§ 7°.! artig.? 172 do Reghnento, 
~ntram munedwtamente em <hscussao os p•t·rece"cs n<· S. • discussão do projecto 11. 92 
•• l 1' r- h ' < ' • ,, • 
'"~ e .. o, a .Pouco apresentados, os qtwe~ são, ~ucce~;,Ji· 
vamente approvados, sem debates, tendo os seguintes 
despachos: · 

.· . Parecer n. 144 - Solicitem-se as informações sug-
~crldas. 

.~nnnnci~·se a 3.• diScussão, em globo, do projecto 
n,. 9_, a~cton~a~do a abertura de um credito especial. 
Corno nao s?hclle_ a palavra nenhum Sr. deputado, en-
·~erra-se a d1scussao, sendo approvado esse projecto. ' 

Parecer n. 145 -- Hemetta·se á Commis~flo .r!.t C~1 -
maras 'Municipaes. · 

A' Commissão de Rcdacção. 

:3. • discussão do projecto n. 93 
Nada mais havendo no expediente, IWssa-S>e <i 

SEGU:XiDA PARTE DA ORDE.i\i DO DIA 
t•. discusstio elo projecto 1!. 112. 

Segue-se a 3.• discussão do projecto n. !}3 auctori-
zanrio a abertura de um credito especial. E' a~provado 
<:em debate esse projecto 1 de vez que não solicita a pala-
vra nenhum Sr. deputado. 

-·- A' Commissão de Redacção.-

3.• discus.são do projecto n. 94 
\ 

Figura em 1 o. logar a 1•. discussão do prok eto n . 
112, criando o districto de Bicuíba. Não se manifesbndo 
.nenhum sr. Deputado, encerra-se a discussi:ío, sendo ú'P-
provado esse p·rojecto. 
· -A' Commissão de Camar.as Municipnes, para p2rt-
<:cr ele 2•. discussão. 

. Passa-se ·á 3.• discussão do projecto n. 94, auctori-
zando a abertura de um credito supplementar de . . . • 
3íi0:310$000 c de um credito especial de 574$000. 

1". discussão do projeclo n. 1113 
Segue·sc a 1•. discussão do projecto n. 113. eriv.ndo 

um Centro de Sande em Caxmnbu'. E' app.rovarlt) "tm 
debate esse projecto, passando i1 2". clisc.':.J~sf•o. 

-A' Commissão de S:mde Publica. 

1". dlscussr1o diJ p:rojecfo n. 114 
Entra em 1". discussão o proiecto n . 114. anel o· 

... ízando a .abertura de um credito especial dt 25 :00{)$000. 
E!!'tlalmente sem debate, é approvado es<;e projecto, que 
~, ')• ' d" -passa :i - . Jscussao. 
" -A' Commissão de Finanças. 

1". discussão do projeclo 11. Hf1 
Passa-se á 1•. discussão do proj,ecto n. 115, audo-

·rizando a abertura de varios ereditos SUllT~1emcnlares. 
E' tambem se~1 ~ehn.te ap~rovado; consentmdo :1 Cnsa 
em que passe a .2 .:. d1scns.sao. 

~A' Comm1ssao de Fmanças. 

2•. discussiío fio [JI'oiecto TI. 76 
Annuncia·se a 2•. -d·iscussão do proj~:cto n. 76. (líS· 

nondo sobre a matricula dos 1°S. sarmentos da Forç.a 
Puhliea no Curso Especial do Departamtnto de lnstru-
cção. 

O SR. CONEGO DO'MINGOS :\IARTINS, pcdinclo. a 
nalavra, por parte da Com:nissão de Segurança Pnhbca, 
lê e remette á ~lesa o segmnte: 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente. d~ Assernhléa. . 

E~'1wlnwnte, sem debate, é approvado esse projecto. 
-- A' Commissão de Redacção. 

3.• discussão <lo projecto n. 95 
Entra, finalmente em 3.• discussão o projecto ii. 

95, auclorizando a doação •de um predio e respectivo 
lerreno á Prefeitura de Lagôa Dourada. Tamhem sem 
ddJ:lte, é approvado esse projecto. ' 

- A' Commissão de Redacção . 

VOLTA AO EXIPEDIENTE 
() Sr. Martins Prates. requerendo urgencia e volta. 

:.10 expediente. que lhe são concedidas pela Casa, lê e 
remetlc á Mesa os seguintes pareceres: · 
PARECER PARA A VOTACÃO DO PROJECTO N. 96, 

E.\I 2.• DISCUSSÃO 
Commissão de Finanças 

A Commissão de Finanças, examinando ·detida-
mente o projecto n. 96, e o substitutivo ao mesmo apre· 
sentado, é de parecer que seja este approvado, U\}1a vez , 
aue, consuhstanc.iando medida .de caracter geral, me-
lhor consulta o interesse publico. Este snhstitutivo não 
contém nenhum dispositivo une offenrla o preceito 
•·.onstilucional que prohibe a delegação de pnderes. Re-
quer .a Commissão dispensa .rlo i-nterstício afim de ser 
induida na proxima ordem do dia. 

Sala das Commis~ões, 17 .de de:r.emhro de 1935. -
Valladares Ribeira, Presirlente. - :Martins Prates. 
José Bonifacio •Filho. - Tristão da Cunha , com res-
trieções. 

PARECER PARA TERCEIRA DISCUSSÃO SOBRE O 
PROJECTO N. 103 

Commissão de Finanças 

Em nom'e da ·Commtssao ·de Segurança Puhhca, e 
para que volte a ella afim de ser nov~mente estud~do, 
requeiro u V. Excia .. na forma do R~{pmento, .a retira-
da do projeclo n. 7H ·d.n ord~m do dia de bo]e, e• o 
adiamento de sua 2." diSC11SSUO por 48 horas. 

Sala das Sessões, 17 de dczemb~o de 1935. ,- (~.) 
Coneqo Dominuos F. Martins, Presidente da Commis-

A Commissão de iFinanças, a que foi presente o 
projecto n. 103, já approvado em 2.• discussão, o qual 
dispõe sobre auctorização do iPoder Executivo para 
abrir um credito especial de 1. 980:224$200 para liqui-
.dação de compromissos decorrentes de obras publicas 
- é de parecer seja o dito projecto o.fferecido para 3.• são de Segurança. 

-· Suhmettido a votos o ·requerimento que acaba de 
ser formulado, é approvado. 

-· Volta o projecto á Commissão de Segurança Pu· 
hlica, ficando adiada a 2.• discussão por 48 horas. 

2.• discussão do projccto 11. 105 
S€gue-se a 2.• ·discussão do projecto n. 105, aucto-

rizalldo a permuta de um proprio do Estado por outro 
.da Prefeitura de Bicas, e a venda de uma sorte de ter-
ras em S. Gothardo. São Hclo~ e postos un •discussão, 

discussão e approvado. 
Sala das Commissões, 17 ·de dezembro de 1935. -

Valladáres Ribeiro, iJ>residente. - Tristão da Cunha, 
Helator. - :Martins Prates. - João Lishóa. 

- Incluam-se na proxima ~rdem do .àill. --·----
O Sr. Padre Aaostinho de Souzu. em nome da Com~ 

troissão de Redacç:io, nequerendo e~ualmente urgencia e 
voHa ao expediente. coc.edi-tlas pela Casa, f!presenta o 
seguinte 
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'':J'ARECE'fl: PAHA. REDACCÂO .FINA!: ·SOSRE O PRO-, ': ... ,L~ discussão v dQ • . p~;}iicto' n : .. i24, au~-~rizandt 1 
.. ~ , : · ·' . , , .. , . JE(JTO N; 9 . .. : _ • ' construcção de un{ édifiéio para o Grupo Escolar da :i . 

.. ·.·.''~ ·:~commissão de •Re:dacçdo- de Lezs , dade de Bicas. . .. , .. 
· · · • · · · I 2.• discussão· do 'ptb]ec'to· n. 10.2, estabelecendc c · '' ··' A 'co·t~mis~ão de Hedacção de Leis, a que foipnj- , 'fiJ.1atdfO: do P!lSSonl effectivo' dd Tri.bunal 'de: Contas, ti· 

sente o prajccto n. H _que dispõe sobre auxilio para c~n-- .' xandó-lhe .os re~Iiectivos voncimento.S. .. .. . • 
strucção ·de .. :uma estrada de ·rodagem entre Serro, Dw- · . 2: discussão do J>rójectb' ·ri.' 10L aat"on_·zarl<Io ':/c'(ll, 
mantina. e oiitras, já approvado nos tres turnos, é de pd- ' 

·; · rccer· que na r a 0 mesmo se-ja .. adopl:;J:da a seguinte r~-· 'ce~são de licenç:~. até·· :quatro· anrios, aos · ftmcciorüirh> 
'' · .auxiliares da administração da justiça, não remunê-rado';. 

r ·:dacÇií~ e: assim enviado á san_êc~o: · i •·2.• discussão dO ·I>roJ'éctà n. 106, autor1'zan· do. o n._ • 

·e.~·· '·· ··. .. PRO.TECTO N. 9 ! . rJ der Executivo a abrir varias c-reditas supplernental"IS· 
:Auct~·ri~a o Goverrfo a auxiliar a construcção de uma 2." discussão do projecto n. 107, autorizando a atxr. 

estrada de rodagem tura de um credito especial de 55:177$400; 
A Assemhléa Le~islativa elo Estado ele Mina'> fie- :J.• discussão do projecto n. 99, autorizando a con· 

raes de~reta: · . . pra de um terreno ·destinado ao s.o Batalhão de CaÇl• 
Art 1,0 -'- .Fica o Governo auctori1ado a auxi~~ar deres l\Iim•iros. 

com a importancia de 20:000$000 (vinte contos de reis) 3.• discussão do projecto n. 100, modificando a ei 
-a construcção de uma estra,da de rodagem entre Serro e n. 9, de 1." de novembro de 1935. 
Diamantina, passando por.Datns e Tijuca.l. . . 3." discussão do projecto n. 101, autorizando o GJ. 

Art. 2.0 
- :Fica 'egu::ilmimte auctorizado a aux)!J:lr verno a abrir um eredito es-pecial «e 1 :200$000, pa·ll 

Gom 10:000$000 frlez contos de réis) o prolongamento ·pagamento de addicionaes a Octavio Vieira Braga. , 
dessa estr:Jda ·até a sé de do districto •de Curimatahy, 3 ." discussão do projecto n. 103, autorizando 0 f>)• 
passando pela séde do districto de .S. João >da Cbaparla, der Executi-vo a abrir um credito especial de . . . . . 
·~ambos no múnicipio de ·Diamantina e com :1.5 :OOO$OOO 1. 980:224$200 para liquidação de compromissos decq. 
!(quinze contos. de· réis) para a conclusão das obras ~la rentes de obras publicas . 
. estrada de .automovcis ·ent're Malacacheta e Theoplulo --Lrevanta-se a sessão. 
OttO<ni. 

Art. a.• - •As despesas correrão pelas verbas Estr(J.-
'das de Rodagem. · . 

Art. 4." - Revogam-se as disposições em contr_ano. 
Sala das ·Commissões, 17 de dezembro de 193o. -:-

'(A. A.) .Juvenal Gonzaga, Presidente. - Padre Agosti-
nho de r$ouza; Relator. - Bilac Pinto. 

Tendo siào approvada pela Casa a urgencia reqt~c
rida pelo Sr. ,Padre Agostinho de Souza, entra, pots, 
em discussão imrnedíataiuente, Í1a forma do ·Regimento, 
o· parecer de reüacçãà. fi'úal pelo mesmo. ~prcsentado, 
sobre o pro,iecto n. H, que é 3pprovado, tend'!. ~ste des-
'pacho: - A' sancção. · . 

Nada mais. havendo que tratar·, o sr. Presidcnte·cn-
icerra a sessão, c!esignandD para a de arnanhão, a "le-
lguintc 

OHDE,:\1 DO DI:\ 
1." Parle ... 

Das 13 1/2 lwras ús 14 112: 
Leittmi c apjH·pvacão dn ada. 
Expediente, inr~Jusive Ieitunt c aprcsentaç~0 de pa 

1receres, projcctos, indicaçc'.íes. rquerit!Jnlo~ e interpe-lla_-
·ções. · 

Das 14 112 horas :ís 1;) 112. 
Diseussão e votaçii0 de requerimento~), inilicaçôc~ e 

'intcrJJellaçõe~ :. 
· · Leitura e npprov~tção de redacções finaes. (Vo-
!tação do projccto 11. \:IG, em \iegunr1a rli-;cmsiio). 

2.• Par/e 
Das 15 112 horas bs 17 l/2: 

1.•. discussiío da projecto n. 11 O, dispondo sobre n 
rorganização de conselhos admini~tr·ativos ele sodcdades 
{)U funcções subvencionadas pelo Estado. 

1." diseussã'o do projecto n. 117, autorizanr!fl o GrJ-
·:verno a co:úh·uir uma estrada ·ele automovel. · 

1.• discussao do projecto n. t IR,' nutorir.:mrl 1> o Go-
'vel'no a constriiir uma estrada de automovel. 

.. )." diSCLISSUO do projeelo n .•llf1, crmr~ÓdenrJo f:tvol'eS 
'á primeira álamifacfura de fumos que se orgaÍlizar nll 
!Estado com capital superior a 200 :000$000. 

.. , 1." discnssão do prnjeeto n. 120, crearido um posto 
·Ide combate á franrhoesin ·no districto de Minas llellas, 
'munícipio do Theóphilo Ottoni. 
, 1.• rliscussão n. 121 . autorizando a creação r! c uma 
collectoria· de i·en-das cst'üdtwes em Vigia. 

. 1." discussão do projecto n. 122, autorizando o go-
·:verno n ccJnstruir uma · estr:úfa de ai.ttbmoveis. / 
) 1< discussão do projectô n. 12:l, creando rnais'quatro 
:Jogares ele desembargadores na Côrte de Appellação e 
estabelecP.ndo r.omp2tn~ia para jnlgnmnto de embargo~. 

DISCURSO PRONUNCIA<DO NA SESS;\.0 DE 13 DO, 
CORHBNrE (1) ' 

O SR. OLYNTrHO OHSINI- Peço a palavra. ·. 
O SH. PRESII)ENTE - Tem a palavra o sr. deÚ' 

ta do Oly.n-tlw Orsini. 1, 
O SH. OLY1~TtHO OHSINI- l\lais uma vez, a .F<i 

ça Publica do Estado de .l\linas mostrou ao povo nf 
neiro, que s-emp1·e a teve em alta. cons:idet'ação,. seu ->t: 
lor e principalmente sua disciplina, mantendo-se fhÍ 
sem excepção de um só official ou de um só de· seus 1h. 
feriores e praças, ao Govemo do Estado e ás suas pn-
prias tradições, que são as da nossa ge.nte. · 

Por intennedio do seu CommandD.nte Geral, o s•, 
Secreta-rio do Interior, o sr. Governador e'iogiou o s·. 
Chefe· do Estado.L\laior, os offieiaes e praças' dessa PÍ· 
triotica corporação. , 

Queremos jun-tar ao elogio do sr. Governador o [j 
Assernhléa Legislativa, que quer, em nome do povo nt 
n1eiro, que ella representa, agradecer ao illustre Chefe j1 
Esta,do l\[a-ior, coronel Alvino Alvim de Menezes, aos s1i 
commandantcs das diversas unidades, aos dis;tinctos c!· 
ficiaes inferiores e praças da Força Publica, a condv 
cta nobre e patriotica q·uc _tiver:un. lliantc dos lamcntp 
veis acontecimentos occorndos ultnnamente, motivad•~ 
pela nwshorc~ cornmm,dst.a, _que tentou ~scravizar a no;-
sa Patriu ao Governo ·SoV'ICilco da Hussw. ' 

Proponho, sr. Presidente, que se offidc nesse sei· 
tido ao sr. Cornrnand·:mte Geral, o sr. Secretario do 11. 
tedor, dr. Gabriel Passc)S, c que conste dos Anna.es des9 
Assembléa o elogjio que o sr. Governador fez ú Forc! 
Puh'Iica de J\Iinas Geraes, e cuja leitura vou proc-ed•t 
(lê): 

"Bcllo Horizonte, 10/12/35. 
Sr. dr. Gabriel Passos; secretario do Interior. . . 
Tenho sátisfação de recommendm·-vos sejam eo.nf{. 

g;1a.dos, nos assentame'ntos do sr. coronel Alvino. Alvi~ 
de c\lenczes, chefe :do Estndo :\larior. da. Fo.rç:_l Puhhca, ~l 
mais francos clogw~; pela presteza, d1sciphna e cntl;1·. 
siasmo patriotico com qtlc .cumptiu as ordens s~tper1~. 
rcs por occnsião do ultimo movimento revolucwnaq 
ext;·emista, irrornpido no Paiz. 

Hccommcndo-vos ainda torneis extensivos igt~a{ 
!ou \'Ores _aos dema.is comm!mdantcs c. offi~iaes da· l•o·~~ 
ça Publica do Estado, .hem como· aos mferwrcs c sold.· 
dos, os quaes, totlo_;<;; 'cada um em seu r>?slo, r-evelara) 
nítida comprehimsao de st;ns. ·d~vcres Imli!are~, ao. I? I 
de perfeito espi;ito -de diSCiplina e dechcaçao CIV11 
na defesa do rcgunen. . , · ,. 1 

Sauda.ções cordÜlCS.- /Jenedzcto Valladares • ! 
(.Üzzito vem! Muito bem! Palmas). . . ! 

--·--- I 
- ( 1) i_ Hepr'oduz~se pot· ter sido puJJiicado com e r, 
gitnos. i 

I 
I. 
I 



DIARIO DA .ASSE~IBLÉA De:romln•o (}(l 19:t:;. N 9 

-- Submettido.? votos o requ{;rimcnlo que acHb1 de 
~:êl' formulndo, é o mesmo ar)prúvado. 

- üffieie-<:e ao 'SI'. Secr<!tario dr.i In!e!·ior, Com-
t ' ·mandante Gcral da Força Publica. · 
· . ÍHSCURSO PRONUNCL·\IDO . NA SESS,\0 DE H\ DO 

CORRI.mrrE ( •) 
O SR. LA>BORNE E V AiLLE - Peço a palavra. 
O SR. PHESinBNTE - Tem a palavra o sr. de· 

.pulado Lahorne •e Valle. 

constantes de sua Lei Basica, entre os quacs merece, no 
caso, concreto, fr:sa:· aquc!le cruc IJC!'mittc, ~~~ occasião 
do :~ugmento, accrescimo nos impostos· aié ;{.O •!o, no 
maxuno. 

~Ias, si se achasse que, de facto o tributo é para o 
Estado, um imposto noYo, então, ir-sc-ú cahir ~n·o caso 
do artigo n. 1 O, incisc1 YII, paragrapho uni co <Iue pas-
SB a ler: 

Art. 10. Compete concorrentemente á União e aos 
Estados: 

·• .. . .O SR. L:\ol30RNE E VAUJE -- Sr. Presidente, de~ta 
fc1ta ao iniciar a critica a um artigo do projecto de "~·e-
forJ?a': ·da "HefOI'llla Tributaria", nenhum membro, da VII __ ci:car ~utros impostos, além dos que lh~·s são· 
m~wn:1 se abalançat'á a a.ffirmar que a opposição traz attribuidos privativamente. 
~ .ul:tu~to subalterno de, system~ticarnente, se oppor á~ "Paragr~lpho uni co. A arrecadação dos impostos a 
InJClahvas governamentaes. que se refere O· n. VH será feita pelos Estados, que entre.o 

A mensagem do Governo, ao Legislativo, petlindo garão, dentro do primeiro trimestrr do exercício seguiu-
rcfonmar a •mcforma", adoptando, em parte, a thcsc sus- te, trinta por cento á União, e vinte por cento aos mu-
tentnda, com logka, bravura c ahundancia de ar;wmen- nieipios de o nele tenham provindo. Si o Estado faltar ao 
tos, pelo P. 1R. M. - é a .prova prova·da de que não pagam~nto das quotas devidas ú União ou aos municípios,. 
~;e tinha em mira ·combater pessoas, senão 111o~trar - o lançamento e a arrecadação passarão a ser feito.s pelo 
a saciedade - que o situacionismo, estava cavando :1 Governo Federal, que attribuirá, nesse caso, trinta por: 
ruína economica do Estado. ·cento ao Estado e vinte aos municípios." · 

A •lllnrcha-a.ré do Governo, a sua volta ao assumpto, Teríamos, assim, considerando-se o imposto como :--
si colloca mal os seus technicos em ma teria tributaria novo - de, feita a arrecadação, cn !regar 30 •[• rlclla á 
c destaca a passividade da maioria - situa, entretanto, União e 20 •j• ao mtmici,pio. Valeria a pena ao Estado 
em Jogar de assignalado relevo, a actua('ão ~egura e ])a- exigir tamanho sacrifício do contribuinte para.ficar, so..: 
triotíca da bancada do meu nartido, cuia inflexibilidade mente, eom 50 •J• da arrecadação'? 
"vis-a-vis" do bem publico, foi, aqui, injusta e propo'>í- A existencia dos codigos, das constituições se cxpli: . 
talmente, confundida com o desejo, pnrQ e simpJe, de cu como sendo um tratado, um contracto que regula a 
fazer opposição. •'>itua~~ão entre Governo e Governados, promovendo o bem 

!:ommum. 
O vncuo administrativo e a rare.fac.ção política de Dahi, l'onslar 'lelles clausulas, urtigos uue ,ora res· 

que encheram 0 Estado de Minas - não animam nem ~uardam os direitos c interesses dos dirigidos, ora de• 1 

estimulam o vicejar rlesse desejo. Verifica-se, agora, que l'endem .c facilitam a actuação dos governos. . 
a Reforma "a priori" approvada pela maioria nos ter· C)l -· )ng_açocs !'! vantagens existem de parte a parte. 
mos do parecer .l. t.ishoa, segun1lo declarações, em ple- . O art~go 18:> da c. Federal é um preceito cuja fina-
nario, do sr. J. Bonifacio, nem "a posteriori" alr)'])rova. h da de esta na protecção do contribuinte contra 11 "anan-
·rla o foi - uma vez que o Govcruo. rrconhecendo ~ntrc · f' 1 d · "' ew 1sca os governos, muco meio que, ao legislador, 
1le1:enas ddles. o ahsurdo conticlo em um elos seus artí- pa:·eceu ~eguro de defender, ao mrsrno tempo, a produ· 
gos voltou atraz e veio bater ás nortas do Legislativo, ~~çao nac10nal. 
nerlinrlo o remedio que o P. R. ]\J. havia, em momento A ?ric.ntação fiscal perigosa de impostos majorados 
'hahil. in dkaclo. sem cnteno, que constituem verdadeiros confiscos, gar-

Esl::> r·onfis'>ão feita pt-lo Governo de qne a opli!l· rateando a producção, fica, relativamente, impossibiÜta-
~ição era rmeni e~tava com n verdade, desantoriza todas da, pela protecção indirecta ao contribuinte pela o·aran-
as investidas cme contra nós fizeram, arr01.iados c irre- tia que a Constituição Federal lhe <Jffcrer~e ;1ó artlgo ci-
quietos denutados, no afan ele agradnr os seus chdes, e. ta do. 
ao mesmo tempo, ,me deixa á vontade e ao abrigo de E' noção precisa e incontestavcl que, arruinando o 
suspeitas ínjusta~, para estudar um dos artigos insertos contribuinte - o que .se mata é a riqueza collectiva. 
no pro.iecto <JUC ora ~e cHscute. 'Refiro-me ao artigo 3.• lO o. proprio h~storico des~e· texto constitucional, ti-
assim redigido: :i ra-se esta conclusao. 

"Art. 3. • Serú de 1011000 (dez por mil) o imposto O Diario do Poder Legislativo de 7 de outubro de 
1935, re~istra: • -

~obre vendas e consigna~ões effectundas por ~ommer- ~ 
ci:mtf'~ :e productore!', inrlusive os industriaes." "A emenda n · 613, mandava incluir o seguinte: 

:rmc fere 0 texto da Carla Federal, quando esta pre- Ar!· Nenhum imposto poderá ser augmcntado em 
~:ada exercício financeiro, em mais de 5 •1• sobre o~ ta-

r:ci tun : . •·as . . - d I - ;~ "Art. 185. Nenhum im:po~tü poderá ser elevado alem .. em VIgor, por occaswo a promu gaçao •testa Con· 
'de ·vinte por cento do seu valor ao tempo do nugmento". stituição · Os impostos de importação de determinadas 

n ar••umento 'de que n União havia coniferi.rlo este mercadorias poderão soffrer temporariamente maior ele-
hnposlo ;os Estados, cnnstituinclo. dest'artr, nm "imposto vação como medida excepcional de defesa economica. 
novo" _ não procede, por que não é novo o tributo que Justificação 

· já cxistin. . : . ~ . . f! poder de t.a~ar não te!u. limites .c vae ate a pro-
HnnvP, rmcnas, uma "transfercncm". A U11wo trans- luh1çao do e~erc1c10 da achvulade tnhutada - "Thc 

feriu nos Estados· 0 imposto sobre vendas e consiffnaçõe~. tJower t.o _tax mvolves the yower to d~stroy'' affirmava 0 
Da lista. :para 19:16, rl.os tributos federa~c; P.lle foi ·exdm- gt·ande Jmz_ ~brahall, presidente da Corte Suprema. Dei-
do, dando-se a sm; ·inclusão nas tabellas d.ns contribui-.• xar nas maos de Gov~rnos, muitas vezes imprevidentes 
cõcs estaduaes. um poder tão absoluto e illimitado, seria ·conceder-lhe~ 

. · f . . {I faculdade infeliZ'!riente tão exercitada, entre nós, de em-
Tmtando-!':e de nma trans erencia, a Jmm, me '[la- lbaraçar os surtos da producção ·e de destruir ate a .ri.:. 

z·er.e fora de duvidas, que a União só a podi:l f;~zer nos '<JUeza nacional. 
moldes nresc.riptos pela Constituição Federal. • O augmento das receitas para attender ás necessi-

fNão era po~sivel crue fosse idéa dn Je~islarlor <;on- dades publicas só pode ser sadian'ie1ite obtido pelo au-
, ferir aos Estados· meios de burlar os preceitos constltu-· gmento e expansão da producção ·e da riqueza. 
cinnucs. l'.omo \)OI' exemplo, esta porta falsa rle J;e attr1- A elevação das taxas dos tributos é contra-produ-
huir as unidades· federativas o arbítrio de fixar o im- c ente pOr<JUC em vez de estimular, estiola e anniquilla ·a 
posto 'sobre· vendas mercantis. A União: é logico, ~ó po- actividade productiva. 
dia dar aos· Estados tal imrpost~-respeitados os hm1tes Além disso, a clf.!vaçãD dos_ impostos, quando jusH.t 

(") 'Reprod'ÍH:-se' ,por· ter sido publieado' 
I 

~:mos. 

e necessaria, deve ser feita gradativamente,. de' modo a 
com en- que o reajustamento <;c faça sem trazer o desequilibrio, 

inevitavelmente ruinoso para a actividade tributaria. 

I 



I' 

I 
I~ 
! 

I 
I 
1 

.. 
N. 10 Quarta .• fch"a, Hl Dtmerubro de 19:!:> 

. ;::::::: 
. A instabilidade de nosso regirnen tributar i() tem si- Justificação - A presente emenda !}fctende ~ ohi 

do o maior impecilho para o desenvolvimento economico bir de algum .modo o arb1trio fiscal de accre~cer 0 :~ iUJ 
do paiz, pois· toda a iniciativa creadota e productora se .postos ao seu talante e muitas vezes de uma ma~eir 
esbarra ante a pers,pectiva de um augrnento internpesti- nr~ISCa e ~iolenta. Ora, se como ~e diz, em geral, ' re 
v o de impostos que viria arruinal-a definitivamente. ce1ta prec1sa augmentar proporciOnalmente ao vo~11m, Não· se pode pretender que se invertam capitaes na ex-' das despesas, faz-se necessario não esquecer que o 'vul 

· ploração de qualquer ramo de actividade onde não exis- to da receita estimula tambem a creação de novos gas 
te pelo menos urna :relativa garantia de estabilidade de tos. . . . , . 
tributação. Estabelece-se assim um circulo vicioso, de ond si 
· A elevação illimitada dos impostos de importação, podeNi sahir esmagada a economia nacional, dia a ~ia 
excepcional e temporada, é um meio. de defesa do que mais sacrificada. Ainda agora um voz insuspeitiss: na' 
q)recisa ficar· armado o poder publico para proteger a i como a do sr. Juarez ·Tavora, se levanta nesta AsS1m: 
/Prodúcção nacional contra duupillgs extrangeiros e\·en- hléa para nos denunciar que •·o fisco arranca da n\e sa 
tuaes. · r.nfr;lquecida economia mais de :33 "j•, ou quasi ~sua 
... Sala das Sessões, 23 de março de 1934. - Nilo de terça parte de todo trabalho dos brasileiros .para la!~ 
Alvarenga - Fernandes Tavora :_ Pontes Vieira -José haratal-o em obras que, absolutamente não regene~1 ·m 
de Bof!ha - Teixeira Leite - João da Silva Leal - esse mes.rno organismo econornico."· a 
Leão Sampaio -Nogueira Penido - Pedro Vergara - Vê-se, pois, que e um proprio ministro de Est dó 
~AI de Sampaio." que vem num lrnpu!so do seu J~atriotismo alarmado, ~ta· 
· · A emenda n. 1.028 - mandava incluir onde eou- ler-nos essa granss1ma revelaçao. • 

lbesse: Dentro de Ul!Hl tão since~a s~ggestão, C!lll boa h, ra. 
~ "Art. Nenhum imposto poderá ser augmentado se- apresentada, precisamos, cons!Itucwnalmente, limitar lse 
não cinco annos após sua creação. arbítrio fiscal que nem st•mpre se exerce para 0 · frn. 

Art. üs .impostos, taxas {)U contribuições ora exis- <I e satisfazer despesas uteis e necessarias. 1 
tentes não poderão ser augmentados senão na propor-: Pela emenda st~pra, estabelece-se ao menos urna 5.: cão de 10 °/ 0 de.ntro de cinco a unos. . . - cala de 20 °/ 0 que o fisco terá de percorrer,' no sutil' 

· .. ·ParagraiJho unico. O i·mposto, taxa ou contnbtuçao das suas rendas. Evitam-se para o contribuinte os saH 5 que for augmentado em um exercício, somente cineo an• bruscos e violentos, quando o fisco pretender augm(.~.; 
nos depois poderá ser nova:mente augmentado · tar o imposto de cento ,por cento. Neste caso, elle tErá' 
· · Justificação. de percorrer u~n período de. cinco. annos p~lo men~So' 

E' preciso que, de UJma vez por todas, se opponham ~ dentro desse penodo, pernutte-se a economia uaeionnl 
barreiras- fortes á desmedida sem cerimonia com que se toma·r alento. · • 
sobrecarregam os contribuintes, augrnentando quasi de Sala das Sessões, 12 de abril de 1934. - Luiz Ced~o 
~xercicio em exercício os impostos, taxas e contribuições. .._ Arl'Uda Camara- Alde Sampaio -Augusto Cavalca' . 

!Entende-se erradamente que os "de<ficits" orçamenta- ti - Osorio Borba - Humberto l\loura - Teixeira LeJ:. 
dos são cobertos ·com os augmentos dos tributos, pouco te - Arnaldo Bastos - Agamenon }[agalhães __ Jo1é · 
jmportando esteja ou não a capacidade tributaria dos de Sá - Barreto Campello. . ·.. . . 
jn'teressados, exgoltada ou não. · A emend.a n. 1. 708, finalmente, mandava nGcre~;: 

· ,Esquect~-~e, mui tas vezes, que um dos elementos es- ~entar ao artigo 17: · ' · 
senciaés do imposto moderno é a sua conformidade a Paragrapho. E' prohibido o augmenlo das }Jercer/ 
.I'egras fixas, sem que fiquem dependentes. da vontade ~agens actuaes, quer directamente, quer por meio do au:: 
.discricionaria, dos c:1prichos e 'la phantasia dos a~rnte<: grnento e .addicionaes, bem como tributm· producto, 
do Estado. ·rclualmente isentos. A redacção do artigo emhor·a clar2 .. · 

. . . . . d f' t l . r poderia dar Jogar a interpretações di\'l!rsas qnanto {' 
E' precrso que as exrgenctas 0 rsco eu wm um r- aeação dos impostos sobre productos actualrnente isen ' 

mite ·e não se .e~tregt;e ao arbitr~o dos resr~onsaveis. pe~os tos e possibilitar o seu augmento por meio de addiciO:: 
destinos admuustratrvos das diversas erreumscrrpçoe~ nqes, .processos tantas, vezes usados nos -Estados r mu .. 
do paiz, hem como a manifesta desconsideração dos or:- nicipios para a elevação mascarada dos tributos ele 10 ·L~· 

anizadores de orçamentos, a sorte de quantos tem o dt Ed d 1• . . L . 
gre'l·to. de .s.u.J>por que, r.Jão e. xisle. rigorosamen.le uma jus- 1\ 20 •j• muitas vezes. :. gal' eJxerra erle. 

Apezar do parecer contrario da respectiva com.mis·:·, 
tiça perfeita em ma terra trrbutana, porque o Imposto tem são, uma dessas emendas a dr. numero· 1. 6'10, pnss<>u:. 
tende.ncins, actu:;ümen te, para :~e .to_rnar· uma amw de com a mesmü reducção, a constitui1· o já artigo 185, dn . 
guer_ra social, h a, com tudo, ermc~j>IOS que devem 11?~·· Constituição." 
tear. ó legislador para qu~ nao P\OV<?q~re um de~eqmlr- As emendüs e justificações que acabo de ler foram: 
f}rio de forças, sem altençao ao ,prmcrpio geralmente nc- "eliradas de um trabalho do sr. João Simplicio. Devo.·, 

el'to de que a ·despesa no interesse geral é o funda-'c d declarar, entretanto, que não esposo, inteiramente, ·:~.s 
inen to. e a m~dida do ii.nposto mo e ruo. '!I 1 conclusões a que· cll'egou o 1 ustre pnr amentar· .. · . · 

As necessidades do Estado tem um limite que não · ·Procura-se proteger, .por conseguinte, ao contribu-
podem ·ultrapassar· pa~a fazer estancar f:~ /ont;:s de ondr iilte e á producção ein rltt.da influindo que 0 imposto seja • 
Jhe promanam os meiOs para a sua ~a lS acçao. ürrecadüdo pela União, pelo. Estado ou pelo município.·' 

· 'Sugar demais do contdtminte é asphyxial·o. Nilo Tanto fie a o contribuinte arruinado deixando o seu dt-
• ossivel consentir que o legislador o faça quando ~n. n!Jeiro na collectoria federal, na estadual como nos· gui-f gder· sem freios ú ganancia fiscal e sem um criterio diCts mtmieipaes. O que inter·essa aos industriaes, aos 
erecis~ que ao, menos dê ao cont~ibuinte a esperan.ça, commerciantes, agricultores e ús classes libetaes, é sa-. 
~ ainda que por ·pouco tempo, nao ser surprehendrdC~ ber que os seus imrwstos .niio .podem .ser augrncnlad.os, 
· eÍa insaciabilidade de~natura1!a dess~ mesmo fisco, im· mais de 20"/ 0 de cada ve;:. Outra não é, a intelligencw, 
1Pfacav~1 f> tyran!Io, exrgente, mtrnnsigente, · revoltante. 1.0 e~pi·rito do precPito constitucional. . . . . . 
~eshurnano e. cvtden.tem~ntc carrasco dnquelles que lhe 0 legislador quiz evitar cru e o rontrrhmnte fos~e co~. 

w 0 a vida da proprra vrda. lhido de surpresn, sem ter ,tempo para se a~aptar a ~a-
:<;<.t A emenda contem princípios que precisam firar ex. joração ou pnra_ liquidl\1' o. <;eu ramo rlt> nctivHiade, 'em •:; 

ressos .nri ConstituiçãQ, que se faz para um Brasil me· dcslr~~içtrini~~~i~~~~e~f:io vae ·n.Iém _de 20 "/•, 0 comm~r- . 
Pb' r e para:hrasile_iros que confiam de· verdade no ideal . ..., . d - ver mc1os i 
~d 0s 'que prometteram e querem irnplnntar um rcgimen r.innlc pode fazer uma boa ~tqur açao, ou. prorl?o f' 1 . · 1 

o d . . ri e renjustar os seus neÇ(ocJos à nova cxi.ge~cw Isca. I 
.(}e moralidade e e Jllstrça. . . Si a müjoraçãi:J é íllimitada; podcr"'SC;lU Ir desde ? ~n. '" 
.. Sala das Sessões! 10 de abril de 1934. .... Alher·tn . 'fi mentó üas·fonlcs de·TerHlas, ale as persegmçoes 

J F r d S " TtHJUI a · · · d t · 1ada circum· 1t ssdli - . 'c re1ra e ouza. indivirluaes. Supponhv-se CJUC, .em c ermu , . , • . 0
. A emenda 1. 640, dizia: ~criÍ>ção a!Lminist1·ativà, sú exrsta uma fabrtca de P~-

Art. .Onde convier: Nenhum iinposto poderá ser m~- 1 ·su·l r·end:l' liquida ·é de fl0:000$000. Para· annua-
i,f!rn.entado além de 20 °/ 0 de seu valor, ao tempo do au· ~~~e~t~ 2'0 :000~000 de imposto. De uma hora para outra. 
,..,rnento. 
"" 
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o seu propl'ict~u-;o cac no desagrado do governo. Este 

-. •!leva os im·postos de 20 parn 80 conto!;) . .-\ r~uinn, seria 
i. <lesse geito, ineYitayrJ. -
I', Agora pergunto: Que interessaYa ao !ndnstrial que 
a n 1mposto fosse ~mgmentado pelo governo municipal, es· 

tadual ou federal'? 
e O prejuízo, .não era o mesmo? A sua dndustria, de 

·cgual forma, .não estaria arrui.nada? Não soffreria, com 
· jsto, a producção? 

Por isso mesmo, o imposto sobre rendas mercantis, 
sendo apenas um tributo transferido pela União aos Es-
tados e não se tratando de imposto novo, só poderá ser 
majo1·ado de 20 olo, a menos que não se queira hudar 
o disposto na Carta Federal. -

Não interessa ao contribuinte que clle lenha pas-
.<;ado para o Estado. O que lhe interessa é o cun1;primen-
to do preceito legal. 

Isso no que diz respeito ao aspecto constitucional. 
Ha, entretanto,- outras considerações. Conforme já fi-
cou dito, o imposto de vendas e consignações era e é fe-
del·al até 31 de dezembro do corrente exercício. 

Passará para o Estado a partir de 1. o de janeiro de 
1936. -

Emquanto estiver a cargo da União o seu recebi-
mento, ao menos thcoricamente, ella o distribue por to. 
do o paiz, resultando disso, uma certa cquidade. 

.\ receita do imposto oscillava entre ,90, 100 ou 120 
mil contos. Desse montante São Paulo arrecada, cerca 
de 50 a 60 oi•. . . . . 
• Possivelmente, a pohf.Jca fiscal paulista de posse des. 
st•s dados, achou mais acel'lado e justo, que o imposto 
fosse transferido pan1 os Estados. Ou por influencia de 
São Paulo, ou por outro motivo qualquer, o faeto é que 
da Constituição Federal ficou constando o dispositivo 
que entregava aos Estados o i·mposto em ~upreço. 

Para os paulistas nada melhor. Contra-aparteando 
ao deputado João Lisboa, tive o ensejo de louvar a ar. 
gucia da gente de Piratininga, neste particular. Estou 
mesmo em dizer, que, se não surgisse a barreira con. 
stitucional, São Paulo, devia aug1mentar, desmedidame-rl-
te, esse tributo, diminuindo, ao extremo, os restantes. 

São Paulo é o Estado mais rico da Federação. 
A sua prO'duq~ão exportavel ultrapassa estimativas 

anojadas. Terras .fcrteis. Povo de inic·iativa e trahalh'I· 
dor. Amigo do progresso c affeito ús grandes rcaliz1· 
ções. 

Em virtude disso - ha quem affirme, c deve ser ver-
dade, que 415 partes, no mínimo, do que S. Paulo pro-
duz ·se destina a expoi'tação p;1ra outros Estados nn 
para o exterior. O conmrador c que paga, nas ven d~1s 
mercantis, o imposto. Calcula-se o custo. da mercadon:1 
levando-se em conta as despesas com o~ 1mp?stos. Da lu, 
a se chegar á conclusão de que o l?tlULJsta so~e1~te, pag:1 
0 imposto sobre as vendas rnercan tis, n3s ope1 açoes co• • 
respondentes a 115 do total dellas,- '?ao ~·ae um passo. 

E realmente, é isto que se dú. St o HUJ;Osto rende 
200 mil contos o paulista conh·ibue com '!O mll c o exce-
dente corre por conta dos mercadores que em S. Paulo 
vão fazer as suas compras. Como :Minas representa m~ 
bom mercado consumidor dos productos ~aquella ort-
"em 0 mineiro tambem paga uma parte do, Imposto pau-
lista' sobre vendas e consign?çÇíes. E o que ac~ntece com-
nosco, acontece com os.bl·asllelros dos outros I~stados que, 
lá, se abastecem. 

Eis porque, do ponto de vista. paulist?, a~ho. que ? 
melhor impos·to para e~·se Estado e o soh1 c vendas met·. 
cantis. A sua incidencia recae, ~penas em uma pequena 
J>arte, sobre 0 paulista. _o resto f1ca a cargo dos que com 
S · P·mlo têm transacçoes. 
· · .~gora 0 caso de i\rinas. ::\Idnas, relativamente, pouco 

expo~~ ~os-sas condições de Estado centra_l, lm~ge da c?s· 
ta, sem porto de mar, nos levam a urna s1tuaçao es~;c1al 
que merece ser considerada por quantos tenl~arn al,.,tm~:l 
responsabilidade na direcção da causa pubhca: O PII-
m~ir'o r'esultado dessa nossa condição g~og1;apluca, em 
relação ao imposto sobre vendas me_r~ant-!s, e o ~e .s.~ po-
der contar muito pouco com o nuxtho vmdo ·de f?l a_. O 
imposto é pago quasi ·que -exclusivamente, pelo mmet.ro · 
Não se dá com~ em S. Paulo, onde o tributo, a hem dtz~r 
fica distribui do pelo Brasil iniei,ro. 

•-. ... \· .... 

A valia-se . o que essa percentagem exorbitante de 
1 O i 1 0{)0 rtC>prescntar d<; sacrificios para o nosso pov0, 
acompanhando-se Lt marcha das mercadorias, desde o fa-
bricante até o consumidor. 

Geralmente, aqui, em Bello Horizonte, o atacadista de 
fazenda, digamos, faz as suas compras nas Fabricas do 
Rio ou de S. Paulo. Ahi, elle paga o imposto sobre a 1.• 
operação (1011000). --- A seguir elle vende aos pequeni~ 
nos atacadistas do interior (2.• operação- mais 1011000). 
Estes vendem aos retalhlst:1s locacs (3.• operução - mais 
1011000). Por ultimo, os retalhistas entregam a merca-
doria ao povo('!.~ operação- ma1s 10)1000). · 

':\fesmo que se suppl'il1)a o pequeno atacadista, co~I
sa nem sempre possível, são no minimo 3 opernções, u 
que vale dizer que a mercadoriare~ta onerada e-m 30$000 
por conto de réis, ou seja, 3 o I". 

~a realidnde não seriam 30.11000 e sim, muito mais. 
O imposto é cobrado sobre um conto de réis ou fracção. 
E para ·se ve1· o que isso acarreta, supponha-se que o a.l.l-
cadisüt compre uma factura de 10 contos e que venha 
vendei-a a 9 retalhistas differentes, em lotes cguaes .. O 
imposto será: 1.0

) 1011000 sobre 10 contos - 100$000~ 
2.o) - 1 O 11000 sobre conto de réis <m fracção em 9 f a~ 
cturas de 1:111$1111, cada - 180$000. 
. Isto quer dizer que si no 1." caso o imposto foi de •· 
1011000- no segundo, com a aggravante de ser a 2.• vez 
lambem que a mercadoria paga o tributo, o imposto foi 
de 1811000. E' facil se imaginar n altura que elle attinge, 
na 3.• ou .1,• operação, sabendo-se que estas são as tran-
sacções fraccionadas por exeellenc·ia, e que quanto mais 
se fraccionam as vendas, mais sobe a percentagem. 

Sei de algumas casas commerdaes, daqui, que, actu-
almen te, com o imposto á razão de 311000, ~a em pagan-
do, pelo motivo acima exposto, 5 ou quasi 611000, isto é, 
approximadamente, duas vezes mais que a taxa estipa-
lada. Vingando o projecto ora em andamento, a percen-
tagem em cnso semelhante, se eleva a perto de 2011ú00, 
só na operação ou venda ·de um intermediaria. 

Si ·isto não roça pela loucura fiscal, anda possivel-
mente, muito perto. 

Sr .. Presidente, as razões que acabo de expianar, le· 
varam-me: , . 

1.•) - a julgar inconstitucional o augmcnto propos-
to pelo GoYerno, para o imposto sobre vendas e consí~ 
gnações; 

2.0
) - a julgar o caso tributado de 1\linas muito dif-

ferente do de S. Paúlo; 
3.0

) a pro,por, em \"Ísta do exposto, hasea-do não ape-
nas na inconstHucionalidade do artigo, como ainda nas 
condkões singulares, do eontribuinte mineiro, a segui·nh• 
emenda, que situará o projecto no tocante ao artfgo 3." 
dentro dos quadros conS<titucionaes, augmentando ainda 
de 20 olo a percentagem do imposto sobre vendas mercan-
tis, com apre0iavel proveito para, o fisco. 

(Muito bem!; muito bem!) 

...-- Expediente 
Assignatura (em -cada anno) ••.. 15~000 

Numero avulso .. 1 ••••• _ • • • • .$200 
O "Diario da Assembléa" será remettido aos assL 

gnantes durante o tem}lO do funccionamento das sessõ-zs 
da Assembléa. 

Pedidos de assigna!ura ú Thesouraria da lmpr~m3~ 
Official. 

r 
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97.a sessão da Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes,. em 
20 de ·dezembro de 1935 

Presidencia do Sr. Ahilio .\Inchado. 
A' L•ora regirnent.a1, eomparec.em os Srs. 

Abilio Machado 
.\liguei Baptista 
.Lincolu Kubitschek 
Sylvio l\Iarinlw 
Jose Ferraz · 
Waldemar Som·es 
Adolpho Portella 
Alberto Alves 
Antonio Guimarües 
Antonio Junqueira 
ArtLur Tilmreio 
Athos H,aehe 
Bilaé Pinto 
Camillo AI vim 
Conc;;o Martins 
Fabio Andrada 
Gast~w Coimbra 
J avert de Souza Lima 'tl 
.Jefferson de Oliveira (:;"' 
,João Lishôa 
.T orge Car.one 
José Bonifacio Filho 
. Juvenal Gonzaga 
'Labornc c Valle 
Lopes Can~~ado 
Manod Giovannini' 

/ Manoel Peixoto 
Manoel Hodrigues 
!Nlartins Prates 
Milton Campos 
Octavio X·avier 
Olyntho Orsini 
Padre Agostinho de Souza 
,Padre Symphronio de Castro 
Pinheiro Chagas 
'Raul Saraiva 
Hodrigues Seabra 
Teixeira oth1 Costa, 
Tristão da Cunha 
Valla<iares Hiheiro 
Vill<:la Filho 
Woods Soares 

1 Doixnm de eonlpareccr, com l'nnsa jnstifiea<ln, os 
'cnhores: 

Alfredo Lima 
Aloysio Guimarães 
Amador ,Alvares 
Clovis Pinto 
.Dorinato Lima, . 
Edison Alvares 
Guilherme Ferreira 
João Camillo 
.João Edmundo 
Mello Franco 
Nesto1· Foseolo 

Orlando 'Flores 
Ovldio Andrade 
Philippe Balhi 

O SH. PHESIDENTE - A lista de çhamada nccma o 
comparecimento de ,f2 Stnhorcs deputados. Havendo, 
portanto, numero legal, declaro· aberta a sessão. 

O SH. SWNIO :\!AHINHO, (2." Secretario), procede 
á leitura da neta lra sessão Jlrecedente, que é posta em 
discussão. _ 

. O SH. LABOHNE E VALLE ('Sobre a acta) -- P\l 
recc,. Sr. l'r~si1lent<;, que, hontem, por c\ise ou aque1!~ 
motivo a TacllYL'Taphin nf\o foi muito fiel ao apanhn1· 
·o, nos;os debate~: · . 

Quando falava 0 dC!JUt<Hlo C~n.ego Domingos Mar-
lins, S. Exciu. á certa altura de ~cu discurso, respontlendo 
a um aparte do deputado Tristão da Cunha, disse que a 
Comniissão de Segurança Publica recebe, de fncto or_ 
deus direetas do i..iovernador do Estado, accrescentando 
ainda qtw se julgava até muito honrado com essas or. 
dens. 

Um JlOUco mais além, em aparte o deputado Valia .. 
dares Hibciro diz "<IUC o chefe do Poder Exeenlivo, em 
:\1 i 11:1~:, é lambem o ehcfc do Partido Progressista". 

Como não existe certa clareza quanto a essr;s pon . 
tos, na publicação feil:t pelo ''Diario dn Assemhh\a" e eo_ 
mo se lrat:t de dcelHI':tÇI1es · preeiosas . c cdifieantcs, 
pPdiri:~· a \'. Excia., Sr. Pi·csidentc, mandar consigna!', 
<'1•1 al'l:l, o meu !'{)paro, ficmHlo o mesmo rcgistr:Hlo no~ 
":\nntws". 

O SH. PHESIDENTE ~ V. Excia. será a1tcndiclo. 
O SH. CONEGO i\IAHT.I:N'S - Peço a palavra. 
O Sr. Presidente Tem a palavra o Sr. Deput:vk· 

Co nego· :.\larlins. 
O Sr. Cono!lo Martins ( •) - Sr. Pn~si<lcnle, estou 

de pleno (teeordo com o pedldo que acalJa de formular 
o nohre dqnJiado, Sr. Laborne c Valle, no sentido de ser 
r.onsignada, .nos "Annaes", a declaração de que reéebo 
com praze1· as orflens do Sr. Governador do Estado. E 
nem sei que mal poderú haver em que en as reeeba com 
prnzer, quand.o ellas visam, todns, u defesa da causa pn. 
blif·a c o progre);so de i\linas · Gcraes. S. Exeia. presta ~~ 
mais r~levada consideração á Asscmbléa. 

O Sr: 'l'ristüo da Cunha - - Snpprimiu a pnhliea<;ÍÍ'l 
'de nossos dc~halés. V. Excia. quer dcsconsitleraeão maior'? 

O Sr. Laborne c Valle - O "Diario da Assemblé•1" 
11cm ao menos poude ser registrado. 

O Sr. Coneuo Martins ·--·- Essa questüo de pnhliear:»o 
de debates vrendc_sc mais a dispositivos .Uo Hcgnlmnen. 
to da ImJlrens:l Offieial. 

.Jamais o Sr. Governador do Estado pretendeu impoc 
ú Assembl1ia a \'otação de quaesquer mellidas. Todos 'lS 
assumptos Hlllli ventilados o têm sido com a maior li. 
herdade 1lc ovinião. Cada deputado ·vota sem Gonstran .. 
ginwnto e de aecol'llo atJenas com a sua eon<;ciencia. 
Ouvimos, (~ certo; o Governo em qucsti•es a respeito da'i 
quaes elle prJdc nos esclarecer, de vez lJUe dispõe do to_ 
,dos os elementos neeessarios para isso. E' um entendi. 
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mento necessario e impresrindivel. que assegui'<J :ís no~ .. 
sas deliberações maior acerto e justiça. 1'elo facto <le 
<.~onsuliar o Governo, não abdicamos de nossa indepeiL 
dencia. Ali-ús, a propria Constituição ::'tlineirn logo em 
seu art. 2"., cledara que "os poderes politkos do Estal! o 
são o Legislativo, o Execntiv~l, e o .Jndieiario, indepen_ 
dentes e coordenados entre s1 . 

- - A' Comm issiio de Camar"1s ·::'.Iunicipaes. 
Nensagem: 

Do Sr. Guverna<lor do Estado, submettendo á con_ 
sideraçüo desta Asscmblca um ante projccto estabelecen-
do que so concol'l'erão ao sorteio as apolices colloca<bs 
a!(> a vespcra de sua realização. 

:\' Commissão de Finanças. 
E' essa coordenação CJlle sempre temos Jlrocuradn 

wanter, em bcnericio da continuiclade administrativa c 
dos elevados interesses puhlicos. 

Olflcio: 
Do SI'. Secretario das Pinanç•as, Ovidio de Abreu, 

·devolvendo, devidamente informado, o requerimento em 
que :\n ice lo Alei no de :\ledciros reclamava !H restituição 
de illlportancia que diz haver pago a m:~ior á "Previden-

l'i;l dos Servidores do Estado". 

E assilll, Sr. Presidente, não vacillo em secUII!lar o 
pedido do nobre deput:vlo, afim de que fique registrada, 
nos "Annaes'', a minha declar:lção, omittid<t, conforme 
disse S. Excia. pela Tachygi·aphia. E si omissão houve, 
IJsta é pcrfeita'mentc cxplicavel, porque precisamos at.. 
tender ao facto de que, muitas vezes, aqui se estabelece 
vcrda(leiros tumtiltlls nas diseussües, o que torna devéi·as 
impossível o npanhamento de todos os apartes proferi_ 
dos. Façamos, pois, justiça ú Tachygraphia c a seu ch<;>_ 
fe, o Sr. Costa. 

A' Commissão de Finança~. 
O SH. TniST.\0 DA CU:'I1JL\ --- Peço 11 palawa. 
O SH. PHESIDE:\'TE -- Tem a palav1~1 o sr. rlepnb_ 

do Trist:io da Cunhn. 
O Sr. Trisilío rlrt Cunlza Sr. Presidente, lH'aha de 

sei' nomeado arcebispo de S. Luiz do :.\Im·anhão o sr. D. 
Carlos (e \'asconcel!os, hi~;po de Algiza c nux i li ar ch 
bispado de Diarrwntilw, fi:~·ura notavel do elcro nacional e 
or·iundo de nobre estirpe mineira. 

O Sr. l.abomc e \'alle -- ~ão accusei a Tachygra. 
phia. Acho que o SI·. Costa é optimo chefe de serviço. 
Hcclamei, ·porque desejava que fossem registradas nos 
"Annaes" a declaração de \'. Exeia. c a do S1·. \'allad·L Eu desejava, Sr. PrBshlenlc, qnc a :\sscmhléa Lcgi~ .. 

!ativa não 'e rnnntivesse in•lifreren!e a esse nclo, que de. 
ve alegrnr a todos n6s, mineiros e, assim pediria a \', res Hiheiro, que são preciosas para nós .. 

O Sr. Couegu Martins ,_Era esta, Sr. 
a CX]Jlicação quo tinha a offcrecer. 1 

Pn•<;iden!,•, Exl·ia. consultar a Casn si concede um voto de <·ongra_ 
( *) -- Não foi revbto JlClo orador.· 
O Sr. V1alladw·es Ribeiro - Pouc~l~ palavras, parn 

explica~~ão pessoal. 
O chefe do ·Partido Progressista é, como todos sa-

bem, o Presidente Antonio Carlos. Ninguem ignora isso. 
1Pelo. menos, é o meu chefe; faço esta declaração percm-
ptona. , 

O Sr. Laborne e Valle - Por isso mesmo foi que 
extrunhamos a declaração hontem feita por V. Excia. 
_ O Sr. Valladal'es Ribeii'o -- Quando, disse, na ses-

sao vassada, que chefe era o· Governador do Estado cu 
me ref.erü~ ~~ esp:cie, restricta, em discussão, que 'era 
a de- adnumstraçao, e ahi esta qualidade não lhe pode 
\er I~egad~, Ao 'G_overna~lor pertence a C~1efia da Força 
1 ubhca. Como nao ouvil·o, quando se VIer legislar so-
hre a ma teria? 

lul:wi\es com S. Exeia. " sr. arcebispo D. Carlos, por 
es'ia Justn e merecid-a consa;.(I'ação dos seus elevados <i(·. 
tes de cspii·itp e de coração. E pediria mais que V. ExciJ. 
houve'ise por hem nomear uma eommissão que, em no 
me da Assem'hléa, fosse apresentnr ao sr. arcebispo cln 
:.\faranhão as nossa;; congratulações e os votos que faz.;. 
mos pela sua felicidade. 

(Jluilo bem ! Muito bem!) 
O SH. OLYNTHO OllSTNI --- p,,~~o a palavra. 
O SH. J>HESIDE;\11'E - - Tem a ]Jnlavra o nobre •le. 

puta<lo. 
() Sr. ()/yntho Orsini - - Sr. Presidente ---. O Tele .. 

grapho lrouxe_nos do Vaticano a grata noticia da cll'. 
vação de S. Excin. !levemo. D. Carlos <le Vasconcello'i, 
Arcebispo de S. Luiz do ::\lmanhão. 

To1los nós que <~onhccemos c que ndmiramos S. 
O Sr. Labol'Jle Exc:ia. Hevma. pel:\'i suas virtudes c pelos 'ieus grande'> o Valle - Temos de delihenar [Jor 1 dotes intel cduaes, estamos possuídos de~ intenso .iuhi:,J nós mesmos. 
O SI·. Valladai"es Ribeil'o - O Partido Progressista 

tem de ouvir o Sr. Governador 
O Sr. Labome e Valle - Nós não. 

pela alvir;nreil';t noticia. 
O Bispado do :\faranl~ão já foi oecnpado por uu, 

Bispo mineiro, S. E;.:eia. D. Franeiseo Silva, eleito qlHHL 
do superior (!O Collegio do Caraça, o afamado eduean_ 
dario pelo qual passaram tantas gerações de mineiros 

.o SI·. José n~ui{acio - 1\lesr~o porque o GoveTna-
<lor e um dos chetes do Partido JPro"ressish 

OS I' b' 1 o ,, il!nst res. _ r. '.a. zo 'wl~'ll:da- Quanto a mim, sigo a ori-
entaçao pohtJCa do Sr. Benedicto Valladarcs. 
. O Sr. Vl(l'l/aclares Ribeiro -- Era esta singellissima 

.ueclaração que tinha a fazer 
O SI'. Presidwto - Con'stará da acta a declaração 

t!o nobre deputado. 
O Sn. \VOODS SOAHES, pedindo a paLavra, reclama, 

que tendo estado presente á sessão ,de hontem, consta, 
entretanto, da acta, como ausente. 

O Sr. Presidente, reconhecendo u verdade do fado, 
deterl!l. na seja feita a rectificação. 

, Con~o não se manifeste nenhum mais dos Srs. 
deput:L.os, c approvada a acta 

O SH. LINiCOLN KUniTSCHEK (1." Secretario), 
prncrnc á leitura do seguinte ' 

EXPEDIENTE 
1'ele[Jmmmas: 

Do .dr. Ig.nacio Brandão Gracindo, vresidente tkl. 
;bsemblea Legislativa de Alagôas, conununicando o en-
cerramento . dos trabalhos ·da primeira sessão ordinn· 
da da refenda Assemhléa. -

-Sciente·, ageadcça-sc c archive-se. 
_ J?o sr. AI:mando Berenguer, p1·esillcnle da Associa-

~~ao Conuncrewl de Barhacen:~, protestando contra o 
Imposto sobre vendas mercantis. 

--- A' Commissão de Finanças. 
R e ]Jl'esentaÇão: 

.Dos srs. membros do directorio do Partido Pro-
gressista de Brejo das Almas, pleitendo a mudança do 
nome ele Brejo tbs Alma~ para 0 de Catuny. 

Em D. Franeisco Silva não se sabia o quo mais :l'L 
rni r ar: si o educador emerito, si o litterato, o historiador 
do Collegio clo Caraça, o grande orndor saero, ou o jOL 
nalista. lndo para o .\laranhüo, D. Francisco Silva en_ 
trc;~otL.•;e ú visita pastoral, ú imprensa collaborando em 
diversos jornaes do interior e da Cnpital Federal, a pre_ 
gnç•ies na Cathednd d:! S. Luiz c em outras Igrejas parn. 
as quacs ntt1·ahia, com o fulgor· de sua palavra, loclu .1 
intclleclualidade dn Capital marnnhense. D. Franciseo 
fal!ceeu victima de insi<liosa molestia quando em vi~i_ 
ta pastoral no interior do Estado. 

A mesma dioeese foi occnpadn depois por S. Exci 1. 
D. Ilrlvccio Gomes de Oliveira, o digno snecessor de n. 
Silver:io, na Arehidioecse de :\lnrianná. 

A D. IIelvecio, o :\lm·anhão ficou devendo innumeros 
<· relevantes servicos prestúdos ;i Heligiiio c ao Estado. 

O ultimo Bisj;o do :.\[aranhão foi D. Octaviano Porei_ 
r:1 de Albuquerque, elevado ú dignidntlc~ de :\rcel~isp~, e 
que teve um episcopaclo pleno d.:- vultuosas rcalrzl~c,·.oe;. 

E' esta Arehidioccse, por onde passaram tão Jllus. 
lres ·prelados, que ser:'t confiada em breve aq zelo npo'i_ 
tolieo de D. Carlos de \'nseonccllos. 

S. Excia. que se revclúra clesdc os hancos aea~emL 
cos da nossa Faculdade de Direito ou do Scminar1o <~<· 
:\lt;J·ianna, uma grande intclligei.wia a scrvic:o. cln Igrr;P 
e do Paiz, foi eleito Bispo de Alg1zn quando He!lor do S~
minario de llello Horizonte, scnclo designado pnr~\ au~;-• 
liar do santo Arcebispo de Diamantina D .. loaquun St-
verio dl' ·souzn. Naqucllc pos!c~ ~sleve _a annos e:n lahPI 
conlin 110, tendo. ex c e llcn te a<lmmJst ra~·ao que nnu to coiL 
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<rihuiu ]JUra dar ao Semin~n·io a ]Jerfcitn organiza:;u • 
· que po~-:ue nctualmente. 

BPHo Horizonte ou melhor o Estado de 11inas já co. 
nhcce o valor inconstante desse ~;eu filho illnslre, desccn. 
dente do grande mineiro que foi o Visconde rle Caeté. 
Ainc!a ha pouco, honvimos D. Carlos ele Vaseoncel!o<> 
nessa~ duas magníficas oraçües que pronunciou n:1s so. 
lennidades <le collação de g1·áo dos dontorandDs em me_ 
c'ieina e em rlireito. 

projecto approvado pela Casa nas tres discus~ões reg~
-mentaes seja adoptada para o me.smo u redacç~\0 que -~e 
segue, feita de accordo ,com o pro]'ecto c o vcncnlo, dessa 
forma, enviado a Sancção: 

[JROJECTO N: 101 
Autoriza o Governo a abrir um credito especial de · · ·. · 

1 :200$000 para pagamento de addicionaes a OctaviO 
Vieira Braga. 
A Assl'lmbléa Legislativa ,do Estado de Minas Ge-

~.linns já muito deve a 'o:;se devotado filho e por i-> .. 
so ~;e ufana vendo.o elevado á rlignidadc archiepiscop:ü 
e nomeado pela Santa St\ para occu]Jar. o Jogar por on :!e 
llass:1ram tão not~wcis brasileiros. 

raes decreta: . Art. 1,0 __:_ Fica o Governo do Estado autonzado ~ 

Por isto, Sr. Presidente, em aecoJ'(lo com a pro]>OS. 
1<1 ck meu nobre collega Trislão da Cunha, requeiro 
lambem um voto de eow~ratular;ües ao Sr. An~ebispo }). 
C:n·los ele Yasconccllos, pela ';n:: ntereeidissima nom2C~. 
r;iio p::ra a .\rel!idioecsc de S. Luiz rlo :\laranltão, e q112 
·;p nomeie mna cumnliso.;ão para r:umprimenlnr a S. 
E:o:cia. Heverendissima. 

abrir um credito especial de um conto e duzentos tml 
réis (1 :200$000) destinado u attender ao pagamento da 
gratificação addicional da lei n. •125, de 1906, .ao Chefe 
de Secção da Inspectorin Fis,cal de Minas, no lb~ de Ja_ 
neiro, s'r. Octavio Vieira Braga, referente ao penodo de 
1.• de Janeiro a 31 de dezembro do corrente anno. . 

Olllilo llcm! Milito bem!) 
O SH .. JEFFEHSON DE OLIVEIHA - - Peço a pala .. 

vra. 
O SH. PHESIDENTE -- Tem a palavra o Sr. Depu. 

lado .Jefferson de Olivl'ira. 
()Sr. Jo{f'asoH de Oliveira--Sr. Presidente, pe~·o a S. 

Excia. consulte a Casa se consente sejam as congn1!ulações 
requcrid:"\s pelos nobres deputados srs. Tristüo da Cunl.·t 
c Orsini de Castro, extensivas ao :.\lonsenhor Hugo Bres_ 
~;nne de Araujo, sacerdote de pBregrinas virltHles, pe'o 
motiYo de sm~ clevar:::ão tle cura d_a Cathedral üe Campa_ 
nha ú categorw de Btspo rle Bomfl!n, no Estado rla Bahh. 

(JJ!liio bem! Muito bom!) 
O SH. PRESIDENTE - A l\Icsa associa-se ús ho 

mcnagens solicitadas 11clos oradores que acabam ·de fa~ 
lar, porquanto ellas envolvem rlois prelados illus-tres e 
brilhantes, que, ,com piedade christã modelar, realizam 
seu nobre apostolado no seio da socieda<le tradicional-
mente catholica de Minas Geraes. . 

Submetlr) agora os requerimentos de Ss. Excias. ú 
consideração da Casa. Os srs. que approvam esses re-
querimentos queirann manter_sc ~como es-tão (IJausa): 
Foram approvarlos unanimemente. · 

Nomeio para a Commissão que terá de apresentar 
congratulações aos dois illustres prelados os srs. deputa-
dos Tristão da Cunha, Olyntho Orsini, Jefferson de Oli-
veira, Conego Domingos Martins e ~Padre Agostinho lle 
Souza. 

.APHESENTAÇÃO DE PHOJECTOS E PAHECEHES 
O SI'. Bilac Pinto, .por parte da Commissão de Heda-

cção, lê e remette á Mesa os seguintes Jlat'cceres: 
Parecer de redacçiío final 

A Commissfto de Hedacção, verificando que 0 pro-
jecto n. !J!J que autoriza a compra de um terreno des-
tinado ao 8.0 Batalhão de Caçadores Mineiros jú foi ap_ 
provado em 3.' dis,cussfto, é de parecer que lhe seja rladn, 
como final, a redacção que se segue feita ele ar:<'ordo com 
o !_lrojecto c o vencido. Sob essa forma, cn via do ú san-
cçuo. 

l)rojeclo n. !l!J 
Autoriza a Cl}!llpra de um terreno destinado ao 8." Ba-

talhão de Caçadores l\lineii·os. 
A Assemblca Legislativa do Estado de :.\linas (jerae~ 

llecrcta: 
Art. l." ···- Fica o Poder Executivo autorizado a 

~tdquirir do dr. Paulo l\lcnicucci, 11ela quantia de 1 !\ con-
tos réis, um terreno, em Lavras, clestinatlo ú c;onstru-
cção do quartel do !\," Batalhão de Caçadores :.\lineiros. 

Art. 2,0 
·-- Hcvogam-sc as llisrJOsições em conlrario. 

Sala tias Com missões, 20 de dezembro de 1!l3G. 
Jnvenal Gonzaga, presidente, Bilac Pinto, relator, 

Antonio Augusto .Junqueira. 

Art. 2.0 - Hevogarn-sc as disposições em co~1 tral'lo. 
Sala .das Commissões, 20 de dezembro de 193:.J. 
(a) Ju~enal Gonzaga, presidente; Bilac Pinto, rela-

tor; An~onio 1Augusto Junqueira.. 

PAHECIÜ\ :ÓI; REDÍ\:CÇAO FINAL 
A Commissfw de. Rcdacção de Leis, a que foi pre-

sente o projecto n. 10:3, dispondo sobre ·auctorização. pa-
ra •;•hcrtura de um credito especial de 1.980 :22<1$200, 
destinado ú liquidação de compromissos decorrente~ de 
obras publicas realizadas em exercidos anteriores, e de 
paret:er que se achando o dito project? já approva~o 
em :L' discussão, lhe seja d1~Mla, como fmal, a reda:ç~o 
que se .'cgne a qual fo! feita d.~ acc01:do c~n~, o p~OJ~C o 
c n venl:iüo, c, dessa forma, scp <.mvwda ,t sancç,to. 

PHO.JECTO N. lOB 
Auctoriza 0 Pouer Executivo a '\bri~· m:1 credito espe-

eial de 1.980:221$200 para lHIUld~çao de compr~: 
missos decorrentes de obras puhllcas executada~ 
em exercícios anteriores. 
A A•semhléa Legislativa ,do Estado de Minas Ge-

;-aes úecreta: . .· .. l. 'l . " Fic·t o Poder Exc{;ntiVO auclollZI,\l o , 
AI t. 1. - ~ v· - Obras ,publicas um 

abrir pela Sceretana da taçao e . , • .' li-
.. ' \·'t • . ···1 de mil·novccentos e ottent,t contos t t 

c1 ell o esper.:w . d t . réis · · · zentos r. vinte e quatro nul e uzcn os : ..... ·.:-· de 
1 '"'0 ·'>'> 1"'>00) destinaLlo a lltttcnder ,l hqmdaçat 01. , . 

l ,Jo .~~ '"~ , t l . g ·ntes obras pu> Jcas 
compromissos deco1:r<:n _e~ c a~. '~e~~: · · 
realizarias em exerclClO,s ,mtenor ; . . . 
1 - ~Construcção do !' ormn 'de ~almas 

__ Contracto de U --- I\ -; .H ~ : 
') I dcm d'a cadeia de Tres Com~ço€s 

. - Contracto de 18 ·---- VH - :3:3 
Ultima prestação · · · · · · · : · 

:l . Idem da Escola Normal de· Fornug.a 
__ . Contrado de 21\1\:1:3 .... - Ultl-
ma presla~~ào . . . . . . . o. B. . c' 

Ampliar;ão do quartel do Y· . ·: 
\l., em Harbacena, a~rc.\onzada, P?l 
administraçfw, €\ll .1G -;-- Vi ·- ·\~ 
Erli[ieios lla :Cohmta "Santa Isabel 

1 

___ . H~paros om ()\lV\3•\ · · · · ·. · 
(j - • Construcçflo da ponte soh}'c .o no 

Pnraopcha, em Arrojado :L~sboa -
Contracto em '2[> ·-·- v.n - 33 . . . 

7 - lclcm d,a ponte do 1'10 S~ll)Ucahy~. 
. . t. l' ttso •\legrc e Santa :\ltnm en 111 o · · ·1,. t _1' S·tl>UC'Ül'' .. -- At~rros do a c-_ 

'I a (,o • ' . ' J ' X ·- 'l·\ 
cesso auetonzudos em G - .· . ·, 

,, "Icil'lll üa ponte "Americo TclXCl;·a ' 
"· ''111- ('aehodra dos ~lacacos - Qdon-

~ ' - IX 34 e e Lnelo · etc- 8 -- ' -
2

; __ XÍ ___ :l-l, ckt ponte c da:' va-
riante de acecsso · · · · · : · ·, d · 

78:015$1)00 

201 :012$G00 

l1 :3B2iti700 

111 :-iOG$000 

n lc\t>m da ponte sobre o lho V?r :· 

E 
'I' I' )1' I v, A ' Ã . IPorto de Buenos - Conll ac_ o PAU •C ~,I ~ h'JD CÇ O FINAL em 'JO'Xl\'l3 _ Ultima prestaçao. 

em " I ' P' , , · - Au-
2;():883$000 

Commi.~süo ele Reclacçiio de Leis l!) l;str·trl·1 Pitunguy- ,,pagaH~ ---- ' ' ' · · t o e1n 
. A Comnni~siio de Heducção de Leis, examinando o etoriZ'8dn por admnns raça ' 

JII'OJCCto n. 101 que autoriza a abertura de um credito 9 G -- Vl -- 34• · · · · · · · · Ad 
especial de 1 :200$000 11ara 11agamcnto ele addicionacs a ll ·~ Estra<la Piumhy-Garçns · ' -. . ·. la llOl' escriptnra tmhllca em 

Octavio Vieira Braga, é de parecer que se achando o dihl qmrH · 

tr10 :000$000 

\ 
.~ 
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l2 ---- E~trada Jui:.~ de Fóra-Bicas 
Saldo !apurado, em 193-1, a favor 

poderá b[tixal.o m~tis de 20''j• do actnalmente em vig<)r 
nem ullrupassaL<1". 

do tarefeiro . . . . . • . • . . . . 10:351$700 
13 -- Estrada .Josino de llritto-Campos 

t;eraes -- Adquirida por escl'iptura 
publica Clll :i - 10 ·-- 31 . . . . l(i7 :000~000 

ll - Estr~Hla Tr.<cophilo Ottoni-Ilam-
hétcury, mlquil'ida por escl'iptuna 
publica em 30 -- 11 -- 31 . . . . . 321 :27!J:ji 100 

Li ·· -· Estmda Guarany-Porto de Gua-
nhães -- Contractada em 25)1013-l 
-- Saldo de medições já feitas . . 27(i :lll7:P000 

l(j --- Portadores de vales L1a antiga Es-
trada de Ferro Oeste de l\Iinas -- · 
Armo de 1900, em virtude de aceor-
do precedido de sentença judieiarüt 1();'>;7lt>:PIOU 

17 --- Para pagamento de diarias venci-
dps pór funccionarios das Secreta-
rias de Estado, principalmente en-
genheiros, em viagens de ser·viço 
publieo . 3;\ :000~000 

Total . • . • • • 1. 980 :22lii200 
Artigo 2.'' · Hevogam-se as disposiçiies em contra-

rio. 1 ~J;H 
Sala das Commissõe,, 20 de clezcmbro de 19:l:>. --

(a.) .Tuvenal Gonzaga, Presidente. -- Ili!lae Pinto, Hela-
tor. -- Antonio Augusto .Junqucira. 

P AHECEH DE HEDACÇi\.0 FINAL 
A Comrnissão de Hetlacção de Leis, a que foi pre-

!:>enle 0 projceto n. 105, auctorizant.lo a. permuta t~c um 
fJl'Oprio do Estado por outro d1n Pr;fe~tur·a de lliCas c 
a venda de uma sorte Lle terras em S. Gothardo - ten-
do eertificudo que o mesmo foi approva~o, sem emenda~, 
em 3." discussão -- é de parecer lhe seJa dada, corno ft-
nal, a rettuc~:ão que se segue, feita de· accon~o eom o 
projecto' c 0 vencido e, sob ·~s~a forma, envwdo á san-
cção: 

.PHOJECTO N. 105 
Auctoriza a penn u: .1 de um proprio do Estado por óu-

tro da rPre:·, ;:u,·a de Bicas, c a venda de uma sor-
te de terras t'lll S. Gothardo. 
A Asscmhll~a Legislativa do Estado de Minas Ge-

racs decreta: . . 
Art. 1.• -- Fica o Poder Executrv? auctonzado a 

cffceltwr· a JlCI'll\lll:l, sem onus para o bstado, 'c:lo terre-
no ont!c existiu o ,;nligo Grup~ ~seolar de- Breas por 
outro ela Prefeiltn·.: desse :\IumetpiO. , 

\l
·t •J ,, __ J<' 1·ca t"'twlnwnlc o tPodcr Executivo au-

1 • ~· " s {' tl l ctorizado a vender utna sorte de ~erTas. em , .. lO wrt <!, 
adjudicada ao Estado em execuçao contna Osws :Jiorcr-
rn Sobrinho. . . - 1 ... · Art. 3." · ___ Hcr,Jgam-'e as rbsposrç.oes em con.r:u w. 

Sala tlas Commissõe,s, 20 de dezem_bro c~? l!l.~;>. --
(a.) .Juvenal Gonzaga, President~. -- Brl,ac lrnlo, Hela-
tor ...... Antonio Augusto .Tunquena. ~ 

--- Ficarn sobre a :\Icsfl, para ser ·aprt·cJado~ na 2.n 
parte elo expediente. 

o Sr . .José Jioni!acio Filho Por parte da ConL 
lllissão de Camaras ;\lnnicipaes, apresenta o seguinte 
PAHECEH PAHA 2'. DISCUSS

9
',\0 SOBHE O J>HO.JECTO 

N. ii 
Commissrlo de Cam.ams .1/unicipucs 

,\ emenda n". 1, mandando restabeleeer·. no pro}celo 
o ~ 1". do art. 3". das. Disposiçf>es Transiio~tas da Con'>-
tituição, de autoria do deputado :\Iilton <:ampo~ deve 
ser aeceita. Ella reprotlm: no projeeto em rhseussao, lll": 
eeito constitucional. Healrncnte a cilada emenda mell:r·r 
traduz o pensani1ento tln Carta estadual. Pela approvaça•>. 

' ------·---- ' 1 
Sobre a emenda no art. n". ií"., ainda da autona <.o 

deputado :\Iilton Campos, a Commissão se !H'onUIH~I<\ 
favoravel, em principio, csta!Jeleeendo, porém, o seguin_ 
te: "O subsidio do Prefeito, no primeiro período admi. 
nislr .. ati\·o, serú fixado pela Camara- }llunicipal que nP.o 

, I 

A justific:tç<io é simples: deixando inteiramentll :10 
nrhitrio d:t Camara :\lunicipal a faculdade de fixar o su. 
b'iitlio rlo P1deito sPIII attender a qualc{uer tabella, pod~
rÇt se. ver~ficm· grnve injusti~·.a, inspirada na paixão pa!'~ 
tula!'la. h' o <'.aso, se a :\ssemblrn profel'ir a elei~·ão di 
~-~~da, e :t escolha do Prefeito n:eahir· cru cidadão cuja< 
Ideia~ politic-:ts niio c·oincidaiii com as dos vereadores '<l 
estes, por odio ou paixão partidflria, tão commum ll<lS 
Judas munieipaes, baixarem em clemasia, o subsidio rlo 
!'rc_fcil<~, ou esla!>e_leceLo in'isorio. Tal facto não só Jll'l'-
Jlldte<tri:t o :\Iunieipio como lomari1 o car.,·o do Prefeito 
atlrihuição .exclusiva dos l'icos. " 

A Commissão propondo um limit<• maximo e outro 
minin10 evit:trú n cliffieulclatk 

. O nobre de]Jllt:tdo :\lilton Campos apresenta a ter_ 
c.~Iru c'illenda co~Jsnf\nHht ú elei~~ão directa do Prefeito. 
l~ llll! !!tema dol!c:ulo sobre o qual os senhores deputa_ 
do_s ~etn yo_nto lirmado. e convicção arraigada. A Com. 
li!lssan lnmla_sc, por v~trios motivos que opportunh. 
n~cnte o .•:eu relator expod, a rccommcndar· a eleição in. 
dtrc('[a e port~tn!o ;1 rejeiç.<io ela emencln em dehatc. 

,\ lei n':- !), de 1". <lc novembm ele l!J3;'í, art. 20 esl·l. 
llelcce: "() llllposto de intlustria e profissão, C[tW ora se 
<l?c,t;etn,, e.ahe em ]~artes íguaes ao Estado e ao :.\lunici. 
Ji~o . (C.ons_t. art. 7a, pag. f>). ~ 1".: A metade da tr·ibuta_ 
çao. sob!·e !lldustr·ía e profíssües que cabe ao Estado, 
scra ~l rmposto total d:1 legislação estadunl vi"ente ac. 
c~·cscirla de 20"1", tanto na parte fixa eomo nt~ pt·~por. 
ciOna!. q 2".: Egual par·tt· cabe ao l\Iunicipio e será p;.r 
elle anecaclada". • 
. De;tn foi·m~~. em muito.~ :.\Iunicipios o imposto de 
mdustrrn e pl'ofrssão será augmentado de mais de 20•1• 
o que não permitle a Constituição Federal. • ' 

. :\ emenda pro}_)()stn VfSH eoiTigir essa nnom;llia per_ 
m~tl!lldo aos Prefeitos barxarem a parte _que taxa a Pr<> 
feitura no imposto lançado pelo' Estndo n!é 20•1• acima 
tlo que actualmente é cobrado. 

. _Não só se_ob~ervn .c! preceito constituicional c~nw ~~ 
alrvw_ o con_IT'Ihurnte, J!l exposto a diffcrentcs e numero. 
~a'> tn butaçoe~. . 

A Commbsão recommendn a approvação da emendJ: 
. , O pro,iecto :~prcse~J t:~do nüo _prevê a elei~·ão c~ o~ 
JIIIZ()S (!C j)HZ. A Collllll!SSH!) propoc c rccommcnda a ar--
proraçao ~la _emenda_ ~:egumt~: Haverú cpwtro juizes dn 
paz em disll'lclo eleitos COIIJlllJC:tanH'ntc com os verecl 
dorc:~. 

, ~ unit·o --- Os juizes ele pn sen'll'ao por· quatro an 
no~, s~ndo um em c;tda :~111~0 _na ordem da votação e!t 
{Jl'Illlell'o turno c se su!Jslilturao na mesrna ordem. 

~ala elas Scsst>cs, 20 de dczemhm ele l!l:Jt> As~) 
JosÇ Bonifacio Filho, relator -··-- Adolpho l'ortelh. ··-·Ai'_ 
tllllr Tilmrcio .Jorge Carone, com restricçcie: 

s~io ns seguintes as emendas apresentadas ao Jll'(> 
jt-dO 11''. J!l: 
, ~. 1 , - Ac~ ~~·t. :l". . Su_hstitmuc pelo ti 1•. do art. 
;>". das dtsposiÇ()es transitorw-; da Constituição do g~ 
ta do. 

Helio Horizonte, Hi de dezembro de 1!136. Ass.) ~Iil .. 
\on Cmnpos. 

"-T ') \ t -o "() J '\' \ ' . '': ~ ·.o <ti' • ·> .. . . su JSH 10 tos prefeitos, n, 
primeiro perwdo admtnistnlliVo, serà fixado pela Ca. 
nwr:1 ~lunicipnl e não potlerá exceder o actualmt'ntc eJ'l 
vigor". (Consl. art. lil, ~ ·l".). 

Bello IIorizonlc, 1ü t!c dezembro tlc 1935. Ass.) :\li!. 
ton Campos. 

N. :l Substitua_se o art. 1°, pelo seguinte: "0~ 
prefeitos dos Munieipios c os vercador·es das Camar:t'i 
:\lunieipaes, serão <·leitos conjuntamente, por vnto di. 
reei o''. 

Helio !Ioi'Í;mnle, lG dfJ dezembro ele l9:ir,. Ass.) ~li!
ton Cnrnpos, 



Sub l>:ulo, 2l 

N. -t Ün<le convier -- Ficam as Prefeituras :\[nn .. 
t'ipacs auctorizadas a re-duzir até a impm·tancia do: 
lançmnentos vigentes, ac~recidos de ~0'1°, os impostos <le 
industria e profissões que lhes compete. anecaclar na 
forma da lei n''.!) de 1". de novembro de 1H:Hi. 

Dcrombt·o llo 11>3;; 

tal cmn.o se acha redigido, uma vez que não lhe foram 
apresentadas emendas. 

Sala das Sessõ.,s, lli de dezembro de 1-\);{ii. .\ss) 
.José Bonifacio Filho. 

Sala das Cvmmissões, 20 de dezembro de 1935. 
Valla~ares Hibeiro, presidente; Joãv Lisbôa, reht-

t?r; Marhns Prates; José Bonifacio Filho· Tristão da 
·!Cunha. ' 

-lmi)rinnam-sc, para a proxima ordem do dia. 

--- A imprimi!· em acta e em n\'uhos, para a proxi. 
ma ordem do dia. . O SI~. l~INCOLN Kl!BITSCHEK (1." Secretario) 

lJl_ocede a leltura da segumtc mensagem e propvsta de 
----------~--- le1 que a acompanha: 

. O sr. José Bonifacio Fill!o, ainda co1m a pala- - Bello Horizonte, 18 de dezcmbrv de 19:Hi. __ Se-
vra, avresenta os seguintes pareceres em nome da Com- nhores Membros da Assembléa Legislativa. 
_missão de Finanças: J?evendo realizar-se a 31 do corrente 0 sorteio dos 
PARECER E E~IENDA PAHA 2.• DISCUSSÃO SODHE O pe~nuo~ das apoliees do Emprcstimo l\lineieo de Con-

. PROJECTO N. 1~1 soh_?açao, tenho a honra de submetter ú vossa conside-
. r:a~~o ~ a.nte-r~rojecto _incluso, c~tabeleccndo que só con-

Commissão de Finanças Orçamento· e Tomada cor r erao ao drto sortero a~ apohces coHocadas até á ve~-
de Contas per· a de sua realização. 

A Commissão de Finanças, examinando o pro.iecto lgt~al ~n.cdida tem sido tomada nos sorteios antcr·io-
n 121 de autor·ia do deputado Jefferson de Oliveira, o res, JUstrfrca~do-se pela convenicncia de não concorre-
q~al d'ispõe sobre criação .de uma collectoria de r~n- r·em as apohces ainda dis110niveis, em poder do Esta-
das ~staduaes em Vigia; - e de parecer que tendo srdo d~, o que melhora a situ~tção dos portadores, e, JlOl' ou-
elle a.cceito em 1.• d'iscussão, seja dado para 2." c h 0 h~ do, reforça a conf~ança que se vem !leposilando 
igualmente approvado, com a seguint? emenda: nos tltulos desse emprestlmo. 

"Paragrapho unico - O prcenclumcnto dos cargos Apraz-me communicar-vos que, até ú presente !lat:J 
da nova ~ollectvria será livremente feito pelo Governo". foram co.Jlocallas 6-t:L :l33 apolices. ' 

Sala das Commissões, 20 de deze<mbro de 1!)35. Reit~ro-vos, neste ensejo, os protestos de minha ele-
Valladares Hibeirv, presidente; Jvsé Donifacio Fi- vada estm~a e distincta consideração. 

lho' relator·, ~Iar1ins Prates; João Lisbôa; Tristão da B_enedzcto Valladares Ribeiro, Govemndor do Estaclo 
de Mmas Gcraes." Cunha. . 

-Imprima-se para a ,proxrma ordem do dia. PHO.JECTO N. 131 

PAHECEH N. WJ 
(Anncxo á mensagem SU!lra) 

Modifica disposições do decreto n. 11. ,! 12, de :{0 de 
Commissao de Finanças Junho de 193-t 

O sr. Director da Lrn.prensa Official informa, acu- A Assembléa Legislativa do Estado de l\Iinas Genws 
dindo ao pedido que lhe fez esta Com missão, que houve decreta: ' 
um augmento de 3 horas diarias no -~erviço dü pessoal r~rt · 1 ·". Fi.ca o Governo do Estado auctorizado a 
que trabalha na composição do "Minas" cnm a elabo- cxcl~ur d~ sor~tew de p_remios do Ernpre~timo Mineiro,, 
ração do "Diario da Asscmbléa, · de Consoltdaçao, a reahzar-se em 31 de dezembro eor- · 

Sem attender integralmente o .pedido dos funceio- rente, as apolices que não forem collocadas até ú ves-
narios ora em es.tudvs, e reconhecendo o servi~~ o extra- . pera elo sorteio. 
ordinario que fizerann, é de parecer a Conrmissão que ~rt._ 2.". Esta lei entrará em vigor na data de sua 
lhes séja abonada a titulo de gratificação pelo serviço !Hlblrea~~ao, revogadas as disposições em contrario. 
extra.ordinario, a quantia de 37 :32-!l$990, corrcsponde·nle Imprima-se para a proxima ordem do dia. 
a um mez de vencimentos. O SR. ANTONIO .JUNQUEIBA --- Peço a palavra. 

No entretanto, tratando-se de despesa no\·a, extra · O ,sn. PHESIDENTE -- Tem a palavra 0 sr. tlepu-
orça:mcntaria com indicação da fonte de receita a Com· ta do Antonio .Junqueira. 
missão de Flnanças suggere a audiencia da C()llnmissüo O SH. ANTONIO .JUNQUEIHA ----· Sr. Presidente, 
de Justiça. l~a dias o nobre "lea(~er" d~l bancada do p. H., l\1. nesta 

Sala das Comnnissões, 20 de dezembro de 1!)35. Casa, tratando de vwlenc~as e perseguições contra os 
Valladares Hibeiro, presidente; José l3onifacio Filho, perremista~ no Estado, referiu-se a Além Parahyha, Jen· 

rdator· MarHns Prates · Tristão da Cunha. do a respeito uma carta do dr. Ladario de Faria, <lire-
-' Para discussão 'na 2.' parte do expediente. c~or do ."0 Coml~ate", scmanario a_ !li editado, na qual 0 
O sr. Tristão da Cunlla, por parte da Commissão de srgr~atano se queixa de haver soffndo ~·oacção como jor-

Finanças, encaminha á Mesa os seguintes pareceres: nal~s~a, P?r P~~rte. do Delegado de Poheia, a mando ela 

lpohtJCa srtuactomsta. 
PAHECEH PAHA 3." DISCUSSAO SOBHE O Não é cxacto que assim tenha acontecido. O que 

PHOJECTO N · 114 realmente, se passou em Além Parahyha, foi o seguin-
Commissão de Finanças \<" ~ logo depois do movimento I!Xtremista que ensan-

guentou a capital do paiz, '!la madrugada de 27 de no-
vembro, ll governo do Estado tomou, corno era do seu 
1levcr, medidas preventivas para evitar qualquer surto 
•le caracter extremista entre nós. 

A Comrnissão de Finanças, a que foi Ilresente o !ll'O-
jecto n. 114, approvado, sem emendas, em 2." diseussão, 
o qual dispõe sobre abertura de um credito especial de 
25:000$000 - ê de parecer seja clle <Jfferecido para 3.• 
e igualmente approvado. · 

Sala das Commissões, 20 de dezembro de 11)85. 
. Valladares Ribeiro, presidente; Tristão <ia Cunha, 

t'elator; :Martins Pratcs; José Bonifacio Filho; .João 
Lisbôa. 

PARECEil PAHA :!." DISCUSS.\.0 SOBHE O 
. PHOJECTO N. 115 

Commissão de Finanças 
Verificando que o prvjecto n. 115, que autoriza a 

abertura de varios creditos supplcmcntarcs, foi appro-
vado ctn 2." discussãv, a COlmmissão de Finanças é de 
parecer. seja dado elle para 3." e igualmente apprvvado, 

'Mém Parahyba, além de ser cidade de fronteira, ó 
um dos m<tiores centros ferro-viarios do Estado. Para 
alli, portanto, era necessaria a "remessa de tropas, o que 
se fez. Com mandando a força que foi enviada a Além -
Parahyhn, e com funcção de delegado de policia espe· 
cial, seguiu para alli o capitão Caetano Hettore. 

Um dos primeiros actos seus, foi notificar os res-
ponsavcis pelos jornnes da cidade que os assumptos llO-
Uticos, por motivo do Estado de Sitio, estavam sujeitos 
á censura, e que, por isso, pedia nos jornalistas que le-
vnssem ao seu gabinete os artigos a respeito. 

A censura visava exclusivamente artigos de carneler 
nolitiP-o, DU refer1mtes ao movimento extremistas .. 

O sr. Tristão< da Cunha ---- Entfio ns nuctoridndes de 
Além Parahyha foram até mais tolerantes, porque aqui 
se prqhihiu até a discussão <la Heforma Tributaria. 
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O sr. Antonio Jrwqzzeir<< -c-:- l-í~ só se censurou n par-
te politiea. · 
. O sr. Laborm!, e Valle --- :\las, o que é que a censura 

OS!~- :.\IAHTI:'\$.P,R-\TES · - Em nome da Ül•:t:mis-
são de I•wançns lê e ·remctte ú :\lesa o seg11inte: 

P:\HI.?,CEH 
tem com a politica mineira'! Commi$S(io de Finanças 

O sr. Antonio Junqueim - 1\'() momento, é de con-
vcniencia evitar qualquer exaltação parti daria, porque . .,A. me_nsagem junta, do sr · (i~n·ernador do E-;;t:d.}, 
é preciso manter-se a ordem a todo o transe. ~:rs,t <,':iohJ e. a' abertura de uw crecl!to na llllpOI [<)nei, 11 ele 

Affirmo, pois, sr. Presidente, que em Além Para- ~L>.-i~;.:sO?:P700, s_u·ppltmentarú verba :!7J:Hi do or1,·mnen7 

hyba não houve nenhuma coacção ou violencia contn1 to. )'~!".:nt.c. c. dest_mado a cob_J'II~ o excesso :.llts, Je<;pesas 
quem quer que seja. V~JtÍJc,Hl,1 s com JUros, commrssoes, descontos de titulos 

(Muito benl! J!uilo bew!). chHerenças de cambio, etc·, n.es·le exercíc-io. • 
Aproveitando agora, sr. Presidente, a opportunida- Com m~nuciosa especificnção das llquidaçücs e ·.P:J"a-

de de estar na trihuna peço permissão a v. ex c ia .. c ú meu to;~ ~·ealnados, acomp:mha t,;,,.a Hwns;l;.;"em uma loi~':I 
Casa para proceder ú leitura de um projecto de lei de ~xp~l~J.~ao de motív~~ do sr · Scc·r~turh_ •.las Fin<UlÇ~, 
auctoria do nosso j)resado collega Guilherme Ferreira, J~Is.tJÍ!LI!Ido a· necessHlnde ela pro\'!~ll·ntw lt"'bh'iv, !;O-li c Jta·da . · ., • l •· 

que me pediq que o apresentasse, visto estar ausente da 'l' 1. 'd Capital. . acs .H~UJ HÇ<ics c p:tgamentos, rdr·J ence•; a gra.n J,•s 
O projccto a que me refiro é o seguinte (lê): dcbtt.os SUJClt_os .a juros, c que, de lrm;,a data, se a~:lu:vam 
(Muito bem/ Muito bem!). ~~n-~Idos, altii?I:WaJn a 3·t ·.:lO!) :809$700 e o Gr>verno nc-

PHOJECTÓ ~. 132 <:~s~-~t.a :t_e ~nms -L 0_00: 000::;0~0 approxirnad:unente, p'a.ra 
s~tJsf<~zc·J. c~mprmtHssos de Juros de opcraçiies <le crc-

;\landa construir uma estrada de rodagem enlr~ Uberaba dito vennvc1s em :11 de dezmnhnl C'OITent~· c referente ·1n 
· c a J)Olltc do canal de S. Simão segundo semestre deste nnno, perfazendo o tot·ll · 1 ' :lS. 3UfJ :809iii700. ' < e · · 

A Asscmbléa Legislativa do Estado de :.\linas Gc· · raes, .decreta: .· Ac~nteee,. porém, que o orçamento I>arn 193;-> 1'\>11- ! 
Art. 1 •. Fica o Governo auctorizado a construir ~~gn?u .tpe~as_ n verh:_l ~lc 12. !JOO :OOO:j;OOO, ·<le~tin:td:.1 uo ! 

uma estrada de rodagem, apropriada para autonwvds, ~~rvJço ~!e JlN os da lllyHla fluc-t~Iaiitc, \'Crific;m.dQ-se as-
cntne a cidade de Ubcraba c a ponte do cmutl de S. ~1! 1,1 .a di~f:rcnç~l de 2;> ·-I OH :SOD::i?O,O, em que illlJ>orla n 
Simão sobre 

0 
rio Paranahyba. · c~ c<h!o P•11 a Cli'Ja abertura s.c sol:e1ta a Ill'cessan-1 ·lUto-

Art. 2•. A referida estrada se dcsenvolverú rom 0 nzaçao · ' ' 
rumo mais .apropriado, entne esses dois po·ntos extremos, - São abundantes c sath;fazem ,plenamente as informa- ' 
passando pelo districto de Y crissimo, c pelos :.\Iunieipios ~·ocs Y por~<lcra~_i)<:s apresent+td.as sobre a ncces.sidade tla 
-d,e Prata c Ituyutaha. · pronde·?cla sohcitada, pelü que é a Cormnissão .d. Fi-

. na-n~~as c rlc ,parec0r que se conceda, mediante 0 sà __ ,.,ettin!t•. 
. Art. a·. Fica, para esse fim, desde já aberto o crc· '- .. 

d1to de 500:000$000 IJela Verba Estrada de Hodagern. PHOJECTO N. 133 
. Sala das Ses&õ·es, 20 do dezembro de 19:15. __ Gui- Autoriza a ahm;tura de credito .na importancia de . 

lherme Ferneira. - Antonio Augusto Junqueira. ___ :\Ia- 25. 40!1 :80%700 sup.plemcn ta r á verba n j:Jii do o r.: 
noe1 Peixoto. - Villela Filho. - Bilac Pinto. --- Adol·l çamento vigente. . ·, ·' 
r>ho Portella. - Antonio Guimarães. A Asscmhléa Leglstatn·a do Estado de :\Unas Gcn1Cs 1 

-Imprima-se para a proxima ordem do dia decrehu: , ------ · Art. 1.'' --- Fica o GoY~rnn .autorizado a, abrir <> c~·e-

J uslifi caçiio 
"E' preciso que o Governo de :\liuas Geracs, se •em-

penhe lJOr todas as formas 'em integrar de maneira ca· 
bal c inequívoca, em sua communhão economica todas 
a~ regiões do Estado. Dentre cllas,. o Triangulo, 'ba va-
nos annos, vem se cmpenhanclo para estreitar suas rc· 
lações commercü~es com a capital do Estado. Em hôa 
parte, depois da constr:ucção da Estrada de Ferro Oeste 
de llinas, •este desidcratum foi attingido. Todavia, mui· 
to resta ainda a fazer, .para que .Minas aufira de seus 
pontos mais longiquos, d.aquclla requissima t~egiüo todos 
cs proveitos que cllu pódc dar, c, ao mesmo tcmÍJO, em 
troca, _lhe faculte a satisfação de suas mais immediatas 
'lecesstdades. 

dito na lmportancia .de 2[>. ·IO!l :801.1:);700, S\lllJ>lementar ú 
verba 37!36 do orçanwn.to v igen to c de,-; ti nado a occot'rer 
a dcspeza.s com juros, commiss<ies, dt\'i.contüs de titttlos, 
diffm;enças d.e cambios c ontrns ltquula~·lics e pagatn(•n-
tos referentes !~ debitos de excreicins nntcrior-es e v~ri
fica.dos 1110 cone-nte •e ao ·JWgamento de juros dt> opcra-
çiie<~' de credito ve<neivens om :ll do em'n'•nte Tl\ez c re-
fe,rentes ao 2." se-mestre d,cste anno, llt• aec•ot·do. c"m a 
d·emons.traçüo que a este acom]Hillhn. 

A,rt, 2." --- Hcvogam-se as disposições em contrario. 
Saln <las Commissões, 20 <h~ üez.mrllJil'o de 1935. ---· 

Valludares Ribeiro, p&·esirlente; \hu·tins Prate'>, relator; 
José Bonifa.cio Filho, TI•i.~tüo da Cnnlw. 

---1-mprima-sc .p.ara a p.rnxima m•clem do din. 
O SiR. AHTBUil TIBTJHClO -- Peço a pal~vru. 
O SH.. PHESIDEN1~E -- Te·ll\ a palavra o ~r. J.e- , 

Entre essas, sobrcsahe a construcção da rodovia 
Uber:~ba - Ponte do canal S. Simão que cortarú os 
tres nquissirnos Municípios de Uherab:;, Prata c Ituyuta-
ha, e que, attingindo as lind~s deste com o Estado de 
Goy~tz, procure falicitar a permuta de utilida:des entre 
o nosso c aquelle Estado, hoje quasi totalmente exercida 
com ? E~~ tudo de S. Paulo,. atravcz ;dos portos mineiros 
do lho Grande·. Para a capital do I~stado, passando por 
U~Jer.aha,. ponto terminal da Estrada de Ferro Oeste de 
~~mas, ~everá conver~ir grande copia de riquezas, que 
c.t~cui::rao pela rodovia de que é objccto a pt,esente jus-

. ttflcacao. · 
. ~eleva_ ainda a.cccntuar quo a região do Tl'i<lngulo 

:\Immro, ·nno tem sido contemplada na distribuição dos 
beneficio~, .c?m a construcção de rodovias, e, que, os 
s~us mumcii>IOS vêm se cxgottando, com sacrificios inau· 
dtt~s, com a construcção de estradas, na sua maior parte 
de mterosse estadual. 

I 

· , Assim, ~spero •da Cu~ a bôa acolhida para o .presente 
P.roJecto, CUJ<l approvação solicito com o maior enthu-
swsmo. 

Gui!llenne- Ferreira". 

putal}o A·rthur Tiburcio. · o SIH. AIHTtHiUH nmmcro - - E' <lo seguinte teor I 

um trecho de uma carta que me veio do Sul de Minas: 
"Prezado deputado sr. Arthur Tihurcio. Saudações. 
Antes de entrar no nssmnpto J>rincipal rleslt\ carta, 

devo levar ao seu cnnhecimento, para as provi-dencia~ 
que julgar cahiveis, que continua o exodo de trabalha-
dores, e que ainda hn noucos 11ias, só da- minha fazen-
da, retiraram-se para São Paulo. 5 famili<~s com um total 
de treze pesson:1. Não haVei·{\ mn n•modio para isso?"· 

Sr. Pn.-sidento. Não ha muito c Jll"C\'isam<mtc 110 - 1 

dia em <!l\e tive a honl'ii de apresentar a osta illnstre 
Asscmbléa um projccto sobre o ensino agronomico, Q sr. 
deputado ::Uanocl Rodrigues, meu particulm' c prezado 
amigo, solicitou da Casa uma providenciíl contra alar-
mante ex o do de trnbalhaclore~ rurae.s do Sl.tl do Minas. 

Nessa coincidencia, que pareec não ter importancia, 
•ha, .pelo menos, ahmma affinitl!ldo no fim visado, como 
passo a demonstrar. 

A reclamação do illustrc deputado teve repercussão 
na Casa c a alJOio de outros distinctos · {:ollcgas iusta-
mente alarniad()s com o fact<?, que muito desabonu o nos-
so Estado e deveras prejudica a honesta classe dos lu-
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'vr·•tl · . t 
1 110111 .. ,, llc Jlei·te11ce1·. soai .docente es.pceializado. A expcriencia c a dureza dos 

: .- ores nune1ros ao que en 10 a ' 
l
l d ' · 1 temj1o:;. devem-nos fazer mais }Jrudentes. 

' rovi encias foram solicitadas do governo, espccta men-
t d 

· Gomecemos }lelas escolas agrícolas elementares c 
e quanto ti repressão uns alliciadorcs, que evcnam ser :punidos com rigor, porque taes indivíduos, abusando. da medias, de onde os alumnos que revelarem aptidõ•cs men- .. 

: 1gnorancia dos nossos trabalhadores ·ruracs, accn:l!u.lhes t.aes superiores c que não tlispuzcrem de recurso para · proseauir em seus estudos, Jl_ oderão ser cncanünlw((os 
' com iniragens bem distantes da realidade, para, na maiO· " ; ria dos casos, atirai-os deshumanamente, á miscria que pelo Governo· ás escolas superiores tJUe já possmmos. 
· constantemente constatamos quando esses in.fclizcs, cs· Essa assistencia que constitue uma medida eminente· 

faimados c esqueletieos, se fazem de filhos prodigos. mente democratica, posta rem pratica em todos o~ pai-
Um outro illustre collcgu, 

0 
sr. deputado Adolpho zes cultos, deve ser extensiva aos alumnos d.as escolas 

Portella, .na mesma occasião, em entrevista a nm vesi>c~·- primarias ruracs ou urbanas. Via livre llara o:> mais 
tino desta Capital, lembrou, com muito ITilerio, 0 f o- caJ>azes, para todas .as aptidões e voca\~Ües. O problema 
mcnto da ngricultura como a nnica medida que. no mo- urgente c premente é, r>orém, a educação do povo. lw 
mento, poderia dar resultado::; praticos. strucção primaria c etlucaçüo prollsslonal média e ele-mentar. O operario ignorante é, por v la ~le regra, re-

Sem duvida, as providencias lcmbraelas e ::;olicitadas fr.aclario senão !J(Jstil ú evolução dos processos de .cul-
poderiam ser de algum proveito, mas nuncn resolverão tura e indiffcre-nte ús vanta~cns da lavoura mechanica. 
o velho J>rohlcma, que tem por causa ·apparentc u melhor Não ha corno illu.dir a urgente necessidade de crinr es· 
remuneração do trabalho, ou ~e.ia, a offcrta, pela lavou- colas agrícolas elementares par.a a formação de operarias 
ra paulista, de salarios mais elevados· dextros, possuidores doe noções techuicas que lhes per• 

A causa real é, porém, outra, srs. deputados, c niio mittam agir sempre com um conhecimento intelligcnte 
será co1m providencias volidaes, nem sempre hem rc· do que fazem e um interesse intelligcnte de bem fazcl·o, 
cebidas, c tão pouco com cartazes incentivando esta ou escolas medias para proprlet}\l'Íos, fazendeiro~ c adnli· 
aquclla eultura, que conseguimo~ combate l-a·. A absolu- nistrarlo·rcs, escolas em qn•e de accordo com acti\'idades 
ta .falta .de conforto c ele ednençao em que Y1V 1~ a nossn agrarias da região e sem prejuízo do respectivo curso es-
líüpulação rural t.~ o motivo principal elo ~~xodo muito colar integral, assim eorno das vantagens da polieultura, 
natt\ral c ató justificado do nos::;o trabalhador· tenha importancia predo~ninantc o ensino da cultur.a 

O illustrn colle;.-(~1 rlt•putauo ~l:mocl Hodrigues citou existente no meio social c cconomico a que devem ser-
umn fazenda de Trcs Pontas onde o colono tem cseola, vir. Os raros institutos profissionaes que possuímos são 
medico, pharmacia, easa l:abitav~l, boas vias de com- accnsados de ministrar um ensino demasiadamente 
municação, boa rcmunenH:ao, emfun, tudo o que um po- theorico, o ensino livresco, que tende a descar.uctcrizar 
hre pode desejar,. inclusive a. extrema bondade do pa- o operario agrícola, dcslocándo·lhe o eixo de ambiç.ões. 
trão coronel Dommgos :\[onteiro de H.ezendc. De facto, Essas escolas contribuem antes para desfalcar de ele~ 
tud~ isso é verdade, podcndo.s': uinda accn\scentar que mentos utcis as fileiras do proletariado agrario. A elaho-
até um empregado aposentado existe nessa fazenda. In- ração de uma lei organica do ensino technico -,- agricola 
felizmente, sr. presidente, essa propriedade ó uma excc- que attenda ás necessi(tades aclnaes e adequadas a cada 
pção, mesmo porque nem todos os fazendeiros \)odcrão rcgiào tio Estado, é que está a redamar o desenvolvi· 
dar organb:ação serntJlhimte aos seus immoveis e a maior mento agrícola-pastoril de Minas. Principalmente o en· 
r>~.;;Je luct:~ com mil diffkuldadcs, decorrentes muita~ sino ,agricola·elementar, está a exigir uma prompta pro· 
vezes, da falta de commtm,h~:wõe~ c, quusi sQmpre, da ea~ videncia gov•ernamental. 
rencia de eduea~~ão profissional !JUC a lavoura de hoje 1 Sr. Presidente. E' -de um diario desta Capital, de 
está a exi~ii·. Nós vivemos nu·nla época cn1 que a agri- hontem, a noticia de ·que na Assemblêa Paulista, por ini· 
·culturít 1Jrecisl) âbanelonm· n rothw. para cntntr no ca~ ciativa de um illustre deputado, foi apresentado um pro· 
minho :-;cientifico. jecto de· lei criando uma escola pratica de lacticinios, 

com um curso de um anno apenas, destinado a fazer 
tcclmicos. E', innegavclmentc uma idéa feliz, que eleve 
$e r imitada. 

Sem duvida, diversos .faelores de ordem physica, IHO· 
ral ou .eeonomica, eonçoiTem par:t o cxodo elas popula-
ções ruraes. · 

Os estadistas o n legislação podem contrabalàn~~ar, 
até certo ponto, as inflnencias negativas, mas ó princi-
P_almente ú educação no !ai- e nn cscol<t que cabe ineen-
hvar no animo da crcanca -nascida no meio rural o dese-
jo ineoercivel de nlli viver. Não se pode, pot;ém, cffectivar 
a or~anizaç.ão do ensino technico sem comc~~ar pela refor-
~~Ia do ensmo primarlo. São duns questões intimamente 
hgadas, a da escola príilHtria, escola pre-educacional, es-
cola de ti·ahalho com l'lnnlidade pun~mente edl!cativa, c a 
da escola de trabalho nrofissional. Sobre a escola b·\sica 
~omnu~m hão de üstructurar-se as •!scolas profissio~aes, 
torno se cstmetura a escola secundaria. A disseminação 
dü escohs I' • · - · ,,

1
· ' : · UI :1e:~ Illl!loe.se _ao gove.rno elo Estado e aos 

., >vernos mumc1pacs pelo Jlllr>crahvo constitllcional. 
Cumnre.Jhcs, em primeiro Jogar fundat· escol·ts · l'ti 

rue· mold 1 ' · '· • s ar ns :,o seu ambiente c r)rovidas ele Jll'Ofesso-
x·es rurac ·. · - · · · no 

1 
5•. 1 ~to c, professores nao somente esnecialistas 

d ~Q~ leC.Ill~ento 1la cl'innca. senão tambem interpretes 
<!~d~1.e 1 ? so~1al _em qu~ .devem agir J>rofessores, itlentifi. 
san s. :o;n ,t psyehologw das populações ruracs. Preei. 
~ 10~. dastar, pelo menos no mo.io l'lll'<\1, o intellectualis-
n~/.1 ~~on~cpml!J ~m ll(Jssas csc(l]as, inclusive na eseoln 
!n·ot'~ 1 .. '1' .)UJO cnsmo, longe de m:lentar a mentalidade 
rito 1\~101~1 ' tende, pelo contnwio, a a:ccentuar no espi-
·•hst~ud ti umnos O gosto p()las actividades intel!echHICS ' '· ·r o-os consecg1cnternente d<VI offieinas mmltlíles ' emos l , t d . . . stndr a d' r 0'~11 0• e nos, o ~Irande problema de recon-
cãa de' e~<>c\lca?uo a !m:. das ~;vohwües industriaes. A crhl· 
t 'l] I ', . folas profrsswnaes reprt~senta Ull\a questão VI'-
' wra o uturo 1 • • E' · I· ... 1•11·.·5 0 

· c10 Ihll~ • • • c~rto que o ensino teclmico 
e H < ' ncros.•> <lll > ' • • ' 

mat · .. l d " c o pnmat'lO, dev1do ás inshllações 0 · eiia e t\·abaU1 · ' ' · ' rtiraes , , ' }'• e, no caso d~s escolas de in(lustrin 
. , o nccessm w campo eXJHl'i'llllentnl , I; I , ,1 em 1 o pes-

, A industria de lacticinios em ~Iinas ê ·ainda inci· 
piente e atrazadissima, por falta de entendidos no as-
sumpto. Facilitar .ao fazendeiro a industrialização do 
seu producto, é um dever ·das administrações, pois, isso 
não importaria sómente no- augmento da economia par· 
ticular, mas no da economia publica. Não será cxagger(} 
dizcr~se que, ~m :\lin.as, não se aproveita talvez, :30 ou 
•10 por cento da producção de leite e que pela falta ou 
úifficuldade de collocaçiio desse producto, 70. ou 80 por 
cento dos criadores mineiros só se dedicam á eriação do 
gado de córte. E' verdade que outros factores, como a 
distancia e a falta de vias de communicações contribuem 
para o descaso da criação· do gado leiteiro ou pelo me-
nos mixto. A industrialh;ação do leite viria, no em tanto, 
remover muitos obstaculos, porque é convidativa e re-
nmne·r.adora. 

·A criação de cursos praticas de lacticinios que cn· 
sinern o criador a faz,er por si ou pelo menos mais bara-
to, resolve o assurnpto c é um dever das administrações 
publicas. 

·Pelo que toca ao meu município eu me comprometto, 
sr. Presidente, a facilitar junto á Escola de ;'\gri.cultura 
,e Pecuaria de Passa Q\wtro a instituição de um eurso · 
de lacticiuios, bastando que o Governo do Estado nos 
mau de apenas, um technico; c para que esse beneficio se 
estenda por todo o Estado, eu tomo a !iherdarne· de suh-
mctter ao ap()io c consideração da Casa o seguinte pro· 
jeeto de lei (lê): 

Projeclo n.134 
Auctoriza a criação nas diversas zonas de :\Iinns, cursos 

theoricos praticos de· lacticinios 
A Assembléa Legislativa do Estado de Minas Ge-

raes·, decreta: 
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Art. 1". Fica o Governo do Estado auctorizado a 
criar, nas diversas zonas de Minas, cursos tlleor.icos-
praticos de lacticinios. 

cool na ,pequena industl'ia -a.-;·sucareira fe.re rle ~n1 111~ 
particular a :\linas, cujo numero de engenhos {), .tnl~< 
tüo .eJcv:u!o como o de toJo.- os outros grnndes t:st~d 
produrtorc•'i•, reunidos. . . -. Art. 2". O curso serú de um anno c gratuito. 

Art. 3". P.ara facilitar a criação dess•es cursos o 
Governo poderá instituil-os nas Escolas, Apprcndizados, 
Colonias ou Campos de Agricultura, cstaduaes ou parti· 
culares, medinnte, neste caso, accoPdo com os proprie· 
tarios. 

:\ lei, como )Jcm lcrnbron o nobre deputado 'J.en;ei 
da Costa, define o que se deve entL'iHlcr_JJOir e11ge!1h' 
toda e qualquer fabrica de asstN.:~u· que nao pos~uzr IL 
flin'l nem vacuo. 

Ora, o Estndo tle ,:\finas conta cerca de vinte li 
des,sas fabrique tas. Seus prMiuctos, geralmente, r,. 
t•ranspôcm as lindes nmnicipnes, sendo, por vezes, C'1 

sumido pelos proprios pror!uetores. Entretanto, on 
quer que haja a mais insignificante moenda ou ~. 
qunrtei:rão d.e canna, lú _comparcee!·ú, i!llJ~lncavel, o hll 
tuto a exigir uma escnpta co.mplica·dissznw e taxas ~ 
surda~ que, fatalmente, arl"ninar-ão -,-mais a escl'ipl.1 ~ 
que a taxa ---· a pequena lavoura rannavieira e a llH>de> 
industria do assucar inslanlaneo. 

Art. 4". As despesas correrão pela v·erba 46, da lei 
orçamentaria. 

Art. 5o. He\·ogmn-sc as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1935: -- ( aa.) 

Arthur Tlburcio ..... José Ferraz. - Juvenal Gonzaga.-
Jor~e Carone. - Antonio Augt.lsto Junqudra .. 

-A imprimir, para a prox1ma ordem do dw. 
PAHECIE>H :\. LíO 

Conunissiío de Agricultura 
O presente parecer versa sobre um requel'imcnto de 

diversos productorcs de canna para o fabrico de raJJa-
dura em pequena escala, todos residentes na Villa San-
ta Catharina, neste Estado. , . . 

Accusam os signatarios do retendo rcqucrunento 
que recel>eram do Instituto do Assucar e ~o Alcool, por 
:intermcdio da collcctoria federal local, av1so para o pa-
gamento da quota arbitrada, de 1934 a 1935,. por aqu:I-
ie Instituto. Solicitam os requerentes a 1~1t?rvençao 
desta Assembléa afim de que sejam cllcs nlhnados do 
pagamcntc) da quota alludida. O artigo 28 do Heg. d.o 
Instituto do Alcool c do Assucar, estabelecendo a obn-
gatoriedade da csedpla, se refere ao }lssucar c aos suh-
JH'üductos da ('anna. . 

O artigo 1." do decreto 24. 7-t9, de H de JUlho de 
1934, diz: "Fica instituída a taxa de trezentos réis .. 
($300) por JlOl'ÇÜO de (jQ kiJos de HSSUCHr produzido Clll 
engenhos." 

Par:tg.raplw uni co. En ten dt•-<;e IHW {'llgl'nho to ·la "1 
qualquer fabrica de assucar que nüo possuir turbina 
nem vacuo." . 

O artigo 28 do citado Heg. estabelecendo a ohriga-
tm·iedade da escripta, refere-se ao assucar c aos suh-
produetos da eanna, onde se acha incluída a rapa-
dura. . , . . . 

O arti«o 1. o do deez·eto federal Ja e!lado, mstztue 
a taxa de ~boo somentt' para o assucar, não se referin-
do a nenhum sub-producto da canna, Ora, a rapadura 
não sendo considerada como assucar e sim um sub-pro-
dueto da eanna, não está sujeita á taxa de $300, institui-
da pelo decreto fedcr·al. Nestas condições, a f.ommissão 
d~ A<trlcultura Commercio, Industria e Trabalho é de 
pare(er que o; productores d<: canna para o fal~rieo ~c 
rapaduras não pagm•m a refe.n.da taxa porq~Ie _nao estao 
sujeitos a ella, salvo melhor Jll!Zo da Comrmssuo de Jus-
tiça c Legislação. 

A Com missão de Agl'ieultura pede ao exmo. sr·. 
nresklcnte da AssL,mhl(•a a sua intenfereneia junto nos 
Jegis.Jadorcs fe<leraes, afim de que se alt~rem dcr·retos 
e rgeulamcntos pelos quacs se rege o Ins.htyto. do Assu-
car e do Alcool, evitando-se desse modo 111JUShçm; e an-
·niquillarncnto da pequena industda nssueareirn em 
nosso Estado. 

Sala das Sessões, 20 ele dezembro de 193!í. (aa.) 
. Teixeira da Costa, relntor. Olyntho Qrsini. Jefferson 
de Olivei-ra, Villela Filho. . 
· - Para cliscuss~o na 2." JlaJ'tc do exped1ente. 

O SH. JEFFEHSON D,E (}LfVETR\ Peço a pala-
vra. 

0 SH. PHESIDENTE Tem a palavt·11 o .~1·. dep:l-
hulo .Teffe.rson de Oliv(:'il'il. . 

O SH .• JimFEHSON DE OLTVEIHA S1·. l'z'csi(l;,•n-
tc, o nobre deputado Tehci:J'n da CostH ·a{·aba de pmferir 
hriHwnte pa•N'l'er .~obl'P o pedido que fazem· :1 est:1 Casa 
os producloi'L's de .rapadura do município de Santn C 1-
thwrina, no sul do Estado. Esse justo c <Hlg'llstioso appel- · 
lo, infcliz:rnen!p mal ('ndereçado, expPimc hL'lll n eordi-
çi\o de :milhares de con[el'l'üll.CI>~ 11n~s;o~. c•;pnlharlo~ em 
todo·s os angnlos rlo Estado, em s;itunçiio· aff'liclhsima, 
prevendo, nesta hora rl·' cliffii'uhlat!e'i ~r'lll pn·n•dt•ntes, 
a ntina ·d·P ~mas pequena~ Jll':YlWÍNiades. Hc-nlmr'llfe, :1 
ind>ehitn. intenenrão dn JnsHtuto ·do Assucar r elo :\1-• I 

Isto signifiea, sr. Presidente, a l[esgraça de nülhJ~ 
de ,pequL·nos proprictarios que, por sua situaç1\o untj~' 
niea. a r los, "s·enhores (:le engenho", de outros temt;~ 
bem pDdem ser cof.jnommados eseravos do en.~enho. 1' 1 consequeneias logicas d-csü\ calamitosa intez-venção ' 
Instituto scrüo: a diminuir:.üo rb'> rendas munieipae5 
estaduaes, a eontinuaçã(~ do éxndo do trahalha<!Ol' ru:; 
que t~HJto tem impresswna.:lo ~l e~la Assemblca .• 11." 
)HW.tação JH'llO'i'issima dP. a.-suear d.o norte,, pm~a l!J\'ID.\ 
rc:motas localidades do bstatlo, a desorgaruzaçao, eJnfl1 
da economia nzi.neka. 

· () sr. ,l/anoel RoclritJIICS --- Com a circumstancia I 
que o Est;:.l!o não prtnluz o a-;sucar ele qu[• necessita a~~· 
popnlaçfío. , 

() sr . .!'1ferson de fJliueim -~em de um tL'l'ÇO· 
taxa dita de defesa d.o assuea1· ni\o turhinarlo, istD é,~ 
produt·ção dos engenhos, (~ tão injusta, sr·. l'resid~n·, 
que os prnpz·ios de.Cil'eln,-;, que regem o 11ssurnpto varzJ.l 
em sua n·pplicação. 1 nc começo, no tempo da Commissão de Dcfe>····. 
Assucar, attingiram estas taxas apenas aos producl; 
das usinas. Mais tarde, vciu o decreto que creou D In.sÓ· 
tu to do Assuear c do Alcool e instituiu a taxa de !So' 
por sacco de üO kilos de assucar, fabricado pelos cn~ 
nhos, banguê, instantancos, ou meio- apparelhos. 

1
, 

Não tardou um outro decreto que revogou esta t~·, 
por considerar que sua cobrança nüo seria equitatl'; 
porquanto as vantagens estabelecidas para as usinas !1~ 
podem ser extensivas aos engenhos. Não obstante -es 
argumentação official, justa c clara, outro decreto t~i 
noval!llen te o assucar de engenho. . 

O sr. Trisliía da Cunha - V. Excia. quer llle d:l 
um esclarecimento? 

O sr. Jefferson de Oliveim -'--- Com o maior prazer·. 
O sr. Tristiío da Cunha - Este decreto foi <lo (Jl

1 

vcrno provisorio ou foi uma lei votada pela Carnara'/ 
O sr. Jefferson de Oliveira - São todos t!PcreW 

do Governo Provisorio. 
O sr. Trisliío da Cunlta - Então o que temos a f;r 

zer é pedir á bancada mineira na Camara Federal, se~ 
distincção de par.tidos, que revogue esta medida. 

O sr. J~fferson de Oliveira - De pleno aecordo eo!l 
V. Excia. 

O sr. Trismo da Cunha - Vamos então aprescnl~1 

um telcgramrna collcctivo á bancada mineira á Cam;tr; 
Federal, sem distincção de partidos, para qup revogU' 
este decr·eto altamente nocivo á industria assucarcira d' 
l\Iinas. 

O sr. Jefferson de Oliveim - Perfeitamente. 
Esta questão do assucar, sr. Pr;esidentc, tem. prc.oc 

cupado o paiz inteiro. Seus vontos culminantes tcn~ ~rd 1 

cxhaustivamentc focalizados. A fixação do vrcço lllll11111( 
para o usindro e do preço maximo para o .consunno, : 
limitação pela capacidade das usinas ou pela medi~ 1!1 

_quinquennio, o fabrico do alcool anhydro c sua a~lt!Içat 
á gasolina as transacçõcs bancarias e ns dcsgarantras llY 
pothecari~s, todos estes problemas têm sido postos inv:~ 
riavelmente, em torno dos interesses dos usineiros e do 
banqueiros, ficando intcirrumcnte á margem os intcr·csse 
do consumidor e os do pequeno productor. (Muito bem) 

Este interesse do pequeno. productor está, é certo 
em plano secundaria nos Estados grandes productorcs 
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Hedncção final sobre () projecto 11. !)!) : -- .\' Ias Minas constitue uma ex,cepção. Aqui a producção 
los engenhos é tão consi:deravei como a das usinas. snneção; 

O sr. Jórge Carone -No ultimo ·convcnio do assucar, 
na Capital da Hepublica, cuidou-se da suppressão dos 
engenhos para que não fosse fabricado o assucar de 
)anguê. 

O SI', Jejf'erson de Oliveira- Ignorava isto. 

Hedaeção final sobre o pru,ieeto n. 101: ··· ldl~Jil; 
Hedaeção final sobre o projccto n. 10a: -- Iden1; 
Hedacção final .sobi·e o projecto n. 105: -- Idem. 
Nada mais havendo no expediente, passa-se .ú: 

SE<>U·,~D.\ l'AHTE DA OHDJDI DO DIA 
1." discussrio do projeclo n. 127 

O sr. Jorge Carone - E o presidente do Instituto do 
assucar ·e do alcool esteve de accordo com esta medida, 
rue vem ferir altamente os interesses de :Minas. 

O SI', 2'rislão da Cunlza ~ Mas :\linas ·não tinha rc-
Jresentantcs neste convcnio'? 

O sr. Jorge Carone - Tinha. O deputado Luiz i\lar-
ins Soares . .Mas esta idéa foi olvidada c nos parece com 
o proposito firme do Institüto acabar ,com estes enge-
nhos. Nestas condições a lavoura assucamira de i\Iinas 
ir·; soffrer muito e os pequenos productores de assucar 
se;·ão sacdficados. 

l~nlra em 1." cliseu-:,",ão o projcclo n. 127, auel<l-
rizando a construcção de uma c•strada de au1omovei~;. 
Não se manifestando nenhum sr. Deputado, encena. se 
a <Hseussfw, sendo apprnvado esse prujecto, <Jlll' pas'>:l ú 
2. n discussão. 

O sr. Tristiio da Cunlza -- V. Excia. pode me in-
fot·mar si o representante de Minas concordou com isto'? 

O Sr. Jol'(/C Carone -- Não. 
O Sr. Jefferson de Oliveira ---- O illustre deputado 

Sylvio Marinho jú declarou á ütsa que não concordou, 
tendo, em signal de protesto, se r.etirado do recinto. 

O SI·. Tristiio da Cunha - Como c que, em um 
Convenio do qual se retirou o representante de ::\Iinas 
po<leriam ser tomadas deliberações que tão ftmdamen-
le ferem os interesses dos pequenos productores de as-
suear do nosso Estado'/ O representante de ?IHn,as ausen-
1\lU-se c não acceitou o Convenio. Este não altinge H 

~·,Jinas. . . 
() Sr . .Jefferson de Olwezra - V. Excia. está enga-r 

nad<l. · · "1 Em todos estes conventos assucarciros ~~ inas re-
presenta a minoria. . , . 

0 Sr. Trislão d~ Cunlla. -- Mas Isto c m~ ver~adci
ro crime. 'N1in:ts entao perdeu a sua autonomia. Nos de-
' emos representa~· conti:a e~ te. decreto, <rt~e tanto yre-
judic" os interesses da m?u~tna asst!cm·,eu·~ de í\lm:a~. 
. . () Sr . .Jef[Cl'SOI! de Olzvezra - whnas _nao pePdeu a 
:.ua -~.nJtonomia. A mai~ria desse.'> convenws estabelece 
·;lpenas as bases para lms .federaes. . ~ . . o sr. Tristiío da C11nha -· O convemo nao c lei 

fclte!'lal. I' . E t . • VCil.IO" de o Sr . .Jef'{erson de O zveu·a --~ ·.s es con ·' . 
tc.dmicos de varios Estados têm msmuado .aos qovei-
r1 . ·t·ts medidas que são decretadas. Por ISSO c <.rue 
<!L~s df:s~: no começo do meu dis~urso, que ~ste pedido 
dos productores de· rapaduras foi mal endei cçado. De-
veria ler sido dirigido á Gamara dos Deput.ados. o Sr. Trisliío da Cunha -- Acho ~rue for. hm~l ende-
reçado, porque nós devemos nos um r c p1 o testar P~
rantc a Camara Federal, per:u~tc o Goveri.l? da R_epul:t· 
c·a perante quem quer que ~eJIU contra .css_a mNhd~ a -
~u;1da, decretada com ohjcctivo ele Ill'CJU<hcar a lll odu-
ccão <lo assucar em Minas. 1 ·' () Sr . .Jcf{cr.~on ele Oliveiw - Estou de <~cc?I'!? 
rom V. Excia. em que formulemos todos. os 1note?t~s, 
porque a produeç.iío do assm··ar não ~ur~nnado, o. 111 c~ 
!'esse do engenho é um prohlema mmen:o, e PO.I tant. 
deve ser cnearada por nós de uma maneira partiCulm • 
1\entro cbs nossas rcaJid,ades. 

, --- A's Com missões de Viação e de Finaw;as. 
1.' discussiio do projecto n. 128 

Segue-se a 1." disc~ussão do projceto n. 128, ele-
vando a comarca os termos anncx,os de Itahil"ito e l'e-
di·o Leopoldo. Sem debate, é approvado esse pt·ojcc lo, 
que passa á 2. •. discussão. 

--·· A' Commissão de Constituição c Justiç t. 
1." discussiío do projecto n. 129 

PasSH-SC ú 1. n discussão do [li'Ojccto n. 12!), Sll~
pcndcndo as consignações em folha, rclaUvas ao mcz de 
dezembro, .que tmnhern é approvado sem dch:t!c. 

--- A' Conímissão de Finanças, para parec c r de• :!. . " 
discussão. 

1." discus1;ü.o do projec/o 11. 

Annnncia-se a. 1." diseussão do projecto n. laO, el(~
van<lo a 4. • entraneia a comarca de Ouro Preto. Co1110 
não se manifeste nenhum sr. Deputado, cncPITa-se a 
discussão, sendo :1pprova<lo esse pro.iccto, (flll! passa ú 
, . • discussão. 

- - A's Commissiies de Justiça e de Finanças. 
:~." discus.wio i/o projecto 11. 00 

Entra em :1.• discmsão o projec!o 11. 00, estabele-
cendo a elassit'ira\:.ÜO ohrigatoria de todo fumo em folha 
produzido no Estado. Sem debate, é approvado e~.~;e 
projeeto, pm·a que vá á rcdaeção final. 

- A' Com missão de Hedacção. 
a. • discusstBo do projecto n. !11 

Segue-se a a. • discussão do projccto n. !ll, appro-
vando o Hcgulamento do Serviço de Fomento do Al::o-
f\ão, <J <ltWI é, igualmente appr.ov~Hln, ~·Cill dehate. 

--. A' Com missão de Hedacçao. 
:l." discussiio do projeclo n. !Hi 

Annuncia-se, a seguir, a :l. • diseus~ão do projc\'lo 
11 . !Hi, mandando dcstlohrar as colledorws de renda .~n
Jlcrior a 800:000$000. 

O SH. JOHGE CAHONg- Peço a palavra. 
O SH. PHESJDENTE --Tem :a palavra .<l .Sr. d\'Jflt-

t:ulo .Jorge Carone. o SH .. lOH.GE CAHON:E - Sr. Presidente. Srs. de-
·1uta1tos. Não Côra a questão tlo. desctohraJ.nenlo das c~ll
leetorias, assumpto de magna Importanci;:t para. os In-
teresses do Estado, c que incontestavelmente lHecu;:l ~Pl' 
com n dcvitln cautela estudado, não me aba1an~~ana de-
h·lle1-o em plcnario. . l 

() t'>l' .Jorqe Caronc -- E amliaratla. () sr: .Jeffel'MJll de Oliveim - Todos nós de;rcmo;' 
!10s _<Jmpenhnrynra que os intere~<;es do_ cn.g.:nho. (Iquei ~ 
Jntmramentc Isolados das questoes u~men as, ISolado. 
pant os. dfeitos don onus; como isolados ficaram para 

' o projecto d:e dcs'llobramento das c_ollnctori;'IS 1 c 
l , 11 •11 ou sutJCrior •t 800:000$000 nao consulba os 

rcnl a c,.,·' · : 1 t'l --, t ma mcdi1h 
interesses do Estad<!,. alem c e cons I .u~t I , ... :- ', ', 

1 I l)l.eJ'tt<lic'I'll 'lOS colleetoi es e e .• cnv.H,s 1\e graiH emcn e - ' ' · 
c ol\cetoria~. ll t . 1 E ·t·•do se . (.' S'lhC111'lS 'IS 'lctU,aes CO CC Ol'IHS ( ll 'S u • .. as vnn tagens. 

1
, 0 nosso maiot· empenho de mineiros deve ser este.: 

nem taxa, nem limilt~ção para os engenhos. 
(Muito bem! Muito bem! Palmas). 

DISCUSSAO DE PAHl~CERES 
1 Na conformidade do § 7. ", art. 172 do Hcgimcnto, 
·\entram immcdiatamcntc em discussão, os pareceres ha 
,pouco api·escntados, os quaes são, sucecsslVamcntc ap-
,1 provados, sem debates, tcnl1o os seguintes despachos: 
\ Parecer n.. 1<1!1: ... Hcnwlta·'Sol' ú Cnmmissão de .Jus-
!li~~a; 
, Parecer II-. l:"JO -- Off.ic.i.c-sc ao sr. Presi<lenle <la 
'Ca·m:wa Federal, junta·ndo copia do •lHli'C<'er; 

. . ,omo . , . t '· 'c'la';se~<; sen;lo que a de 1." Classe é 
<hvH\em em se e ·. · • ·. · t 

11 • nde mms de nnl con os. 
<ll(tte a que le. ·t . 1 • classe (collectorias de ren•la 

Ot"l se cx1s e urna · '· , d b l J . , ' . ." t ) , . se concebe· o ues o ramen c 
supcnot' ;,l nu! co!1 0~ 50 · ,, t de despe~:~!' 
dcs·de que este na o unpo~·te .cl!l at~fnena~e•<o.ria ( cotú 
1.11 .. , 0 Fst'l<lo c em dunuuuça!-l . ,1 _ c . "' . 1 l ' ' · "' ' Ill<l) cl·l I'Cl>wtiç1ío arrecmladora, e c o fl;~u fraecwuame . ' . ' 
respectivo funcciOnano. .0 • •<'lo 

... Annlysemos com serenidade. e ho;n senso o pl JC .. 
ora em andamento nesta Casa! e veie;no~oct~oll~l~~~ e~~ 
\cs<lobn em um problemn, cu] a soluçao , . ,, b T 

·< r),Jitin·'~ncias hem difficeis, ante n nossa rf'sp011)')U t l-
c '"' 

da de. 

I 
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Ainda que as mais justas razões tivessem inspira-
do a elaboração desse projecto, elle· está eivado de um 
mal insanavel, neste momento de compressão financeira 
que c o do --- augmento de onus para o Esta·do - qud 
a sua transformação em lei fiatalmentc virá acarreta~· 
p:1ra os cofr·es publicos. · 

Constatúmos pelo calculo feito que a transl 
de uma collcctoria de 800 contos em duas de .1( 
traz um accrcscLmo de despesas pnra o Estado 
17 :200$000, annualrnen te. 

Parece ú primeira vista um pequeno ;n1g1i 
despes.n, porém veremos que será considcr.avc 
({Ue Sejaill desdobradas as !J colleclorias (jl!C rcnd Acredito que o proprio Governo não te·nha avaliado 

a extensão do onus que a sua approvação il'á produzir 
para o erario publico, e por isso, julguei do meu dever 
cxpcnder considerações sobre o assumpto. Estou certo 
que o pro}>rio Governo, si é que está empenhado na sua 
approvação, de1~mte das razões que irei apontar com um 
demonstrativo claro e justo, aconselhará a sua rejeição, 
('01110 medida de economia para o Estado. 

de 800 contos. · 
Façannos o calculo do tola! de d~sves:Í nnr 

·augmentarú actualmcntc I>ara os cofres do Estude 
Jlobrarnento das !'C feridas collcctorias: 

!Jello Horizonte - •t 
eoHectorias a serem crea-
das a 17 :200$000 cada uma 

Juiz de Fóra- 2 coL 
•lcctorias ft serem ,crcadas a 

()8: 
Vejamos: 
As collectorias do Esk1do que· rendem em média 

mais de 800 contos, annualmente, são as seguintes: 
Helio Jl(;ri:::onte - -l collectoria-; com I'cndimento 

t:Hia lllllH c!~ 1.269 ;800$000. 
.Juiz de Fóm --- 2 collectorias com rendimento cada 

umn de ·- 9!JG :541$800. 
V bcrab,u -- 1 colleetoria com rendimento de -

i. O l!l: 129$900. 
/Jarbacena - 1 coUectorin com rendimento em mó-

cJ',:l ele 73-1:852$700, segundo a tahella, mas a renda 
nctnal vac a mais de 800 contos. 

('(wanqola - 1 collcctoria com rendimento em 
mt:·dil~, segimelo a tabella, de 787 :!i86$!l00, porém aetual-
mcnLc com rendimento superior a 800:000$000. 

\'cri ficamos, assim, que siío em. numero de. nove 
'"s eollcelol'ias do Estado, eo!ll renehmcnto superior a 
oiiO :OOO:t>OOO. . . _ •. 

De . modo que es'ias colleclorws f1ca~·ao su,Jeita~ :1 
de~:lobramcnto com a approvação do JH'OJecto. 

Uma vez dcsclobradas, trnnsformariumos n colle-
dnria:; com rendimento cgual ou superior :1 . . 
iHlO :000$000, .em '18 collcctorias com rendunento egual 
nn superior a ,100:000$000. _ 

Examinemos, agora, si esta transformaçao serú van-
tajosa para os cofres do Estado. . . 

' Piara nosso calculo c raciocínio, vejamos I>l'lllWII'a-
mentc, rk accordo com a tabella annexa ao :lec. I}·. 
11.34:1, ele 19:3-1, qua.es as despesas a que cstao SUJcila;~ 
1 eollectoria com renda tle 800 ;000$000 e 1 collectona 
com rendo de· 400 :000~000. , 

Collccloria com remva, de 400 contos 

17 :200$00 cada ulma . . . 
Ubemba - 1 collc-

ctoria a ser creada . . . 
Bm·bacena - 1 col-

lcctoria, idem. . 
Carm1gola - 1 collc-

ctoria, idem. . 

17: 

17:: 

17 =~ 

,. . Total da despesa l!í-t ;~ 
. I•1ca, nssun, plenf~mcntc comprovado que o 

E
ln,amcnto d.as collect~rias irú acarretar despesas 

stado na IlllJ>orlanci·t de 1'í' ·800"000 1 1 . . ' , ·•. ., annua n • 
que scra sem duvida um grande au••mcnto \drn! 
Gue,, ~~pesnr: rios justos motivos aqui ~~>OII'tatio~, 0 } 

?ve.II!~> nao os t.omc em eonsidcração c insista 1 
rnoy.tç,w do vro,1ccto tal qual cstú concebido t1 
entao um acto, além de damnoso aos ·cofres ll~ ~ 
~lc lll}llt g!·antlc injustiça pralieada contr·~ inn E 
!lllCCionanos, com incsHmavcis ~-ervi•~c>s 1'11.,.st·1J1 

Estado. ' · v• 'l, 
.-. O SI'. Tri~liío da: Cunlw -- V. Ex e in. dcvc~s . \11 t:unhe.m a desorganização do scrvi~·o prod' 
ta _clivcrsidadc de crHcrios de lançairnci{to c co'~ 
de Impostos na mesma cidade J>Ol' 1 · . t . , . "ur rcs J·· ·· ·r· <ois ou 1~s .•.• 1, . . sso .Ja se ven Icou em Be:llo Horizonte. A"íf'' 
m~ um c~Uector, aqui, que o dccrcsciino de 1·cril' 
llclllo Ilollzonlc, com o desdobramento chs ce}Ilt' ~1 
anta em mais de 200 contos. '· I 

0 SI:. J?rge Carone - E' uma prccios·1 inful.· 
que~· .I~x~~a: t!'az ao ,conhcciuncnto da As~eUibléP 

Despesa: 
·! .( "I" ~obre 800 contos (porcentagens 

' elo collcctor c escrivão) . . . . :l!í :2008000 

SI. 1 !'ZS/ao ela Cllllhll --- E e·;sc mesmo u.~<{ 
r.t.Ien!o dcvcna sa fnzer, <'on~;ervanclo.se 1.000 cPr. { 
; :~ u_m e o r~sto para o Nitro cpw fo:;,')<;' nomen:lo. J)'-
l.llio o Jll'lllH:!: fl ;,a•;:;al'i:t de llllla e·\tc'''Jl'Í'l ,-) ... 

Pai·a onlra inferior ' '"'' ' li Quota fixa . . . . . , . . . . :1:0008000 
Total . . . . . . . . :18:200$000 

Collcctoria com rcnlia de '100 contos . . . . . . 
Dr~svesa: 

Ii, R "I" sobre ·!00 contos (porcentagem do 
collector e escrivão) 2:1:200$000 

Quota fixa . . . . . . . . . . . . . . . :1:000$000 
Total . . . . . . . . 2(i :200$000 

V cri ficamos, 1<.1ssim, que umn eollcctoria eom I'Cll-
dimento ele· 800 contos tem de dcspcsus :l8 :2008000, e 
que uma eollcdoria eom rendimento de 400 contos tem 
c1R rlc~nc'ns 26 :200~000. . 

Trànfonmando-se a collectorla de 800 contos em eluas 
de 400 contos, teremos, duas vezes 26:200$000 ou - · · · 
52 :,W0$000 para as duas, accrcscida a despesa de urna 
dellas, isto é, da que fôr creada com a .despesa de um 
auxiliar que é de 3 :000~000. Feitos esses caleulos, clc-
monstrcmos o augtncnto ele despesas que irú produzir 
a transformação de uma collectoria com rcndinncnto de 
800 contos em duas com rendimento de :lOO ·contos L"adn 
uma. 

. Demonstração: 
1 eollectoria com 800 con-

tos 
'2 'c~ll~cto;.i;ls 'c~~~ ,ioô 

contos a 26:200$000 cada 
uma ........ , • 
. Um nuxiliar IHH'a a 

collectoria creada . , . . 

· kccrescimo 

52 ;<100~000 

3:000*000 

ele despesas 

:l8 :200!ii000 

ií!í :,HlO~ono 

17:200S!l000 

1 
().~r~ .!l}l'lf~ Ca~·onc ··Por um principio rle e> 

'.e c. :lle .o e JUS~Iç:1 a base para n cleo.;clohramento ç1' 
col!cctorul devw se1· :1 de rendimento ·', 1 000 t 
ndoplnndo_;;c o criterio eslipuhdo 11 r,el '1 • <' dC' 19'> K . J ' ' o < ec r o 11 11 . 1 , · ~', CJllt' c;onsi<.urn ch primcir:. <'h>sp 'lS 1·o]le 
ele I'Cillla supei'ior a [í()IJ ,.011 tos ' · ' :1 

, , () 'dl•sdol>ratn~nto <l:ls t•oii~c·torias é des;H'Oil'>' 
I~I:ll.s d~~de que SeJu Ulll plano traç;l!lo, c niio lllttiS !h 
H CV!l,ll I) que• clle cp f·l'''l . . I 
f . .~ .- ' " .,_ 'Y' Sülll jli'CJlllZ!) ]J'll"l 'I IC'H,"\0 d• S • !I t · . ' ' ' ' ' •• '. ' .1. co ec onas e clt• seus l'ilspectivos flllH!, 1 Ios,

1 
<!ue naturnlmente irão IJall'l' ús porhs (los tri r 

nu ( elc.~n dos .seus direitos. '' · I 
, . C.1jj'~l 0 cl_L;~tlo!Jr;l!llelllo ele lllll:t l'O!Icdol'i:l t1l'; 
/,1 P~/ 10 1 n .1.000 _enntos, tc!r·.~e_üo du: 1 ~ o·olleeten': 
. Cllu.t Sll!Wl'Ior a .>00 tonto~;, :unhas l'lm!J<~lll r! c 11 
se c• scJ1I rJcs<'h\sifi.c"l''"' ' · f ' · ' , · ' · ·',.tO (,0~ SfHIS. llll!'t'IOIJal'IOS, ', 

t:ma outra fei~,;:io muito iliJ]loJ·t:mlt· do Jll'. 
que llJt•ro<'·• ·t Ill'IJ.c>'' · ll ·- 1 j · ' .,·,. · :- • , •• t •Jn~aq (IJS j)O\hT'íJS J;L!Jlt<''' 
l ?lei cnlt~ as nome:~ç<j(;s dos !'ollcclorcs P'll"l · 1 ~ c{ 1. 
~·Jus creadns <)J~I virturlc d(t dc:.sdohr:tnH:nt;> \~:;r; 1 qt 
IlllJl_r>l'le :1 nwd1da em ~.acrifido do eslintnÍo do ft! 
ll:ll"Jo, I 

Disse o no!JI"c rleputado .los(· Bonifaeio Fil!Jo.: 
s~n 1 ando ,~> !Jro)ePto ora em discussão, que 0 Sr. S. 
~' 10 d-as I•manças de :\Iinas conshlei',w·t ('s''''l <ielJ'b" 
de ttlt o · I ' ·· ·" · ., I e cyo pura .o tllollH'Ilto de crise que nlrave~.,i . " I: muilo JHJ'>sivcl que o illusti·c titular· nilo \ 
CX.lllltllat!n lwm Pss•; p! nhlelll:t soh ,1 't''ll"cfo iJ••· · 
IIJ~ll·al. ' ' · · , 
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Eu desejava saber si, depois de hem cx:llninada a 
11,: questão e analy.'>ado o projccto que fere tão de perto in. 
di teresses individuacs e financeiros do Estn1lo, o Sr. Secr~. 

111 lario dns Finan•.~a> mantem OJinda o sen primitivo pon 
: to c!<: vi:;t;\. 

J. Caso nü1) 'C respeite o r: ri te rio de proHlOÇiio, o f une_ 
1

1 eional'io deixarú, tle a~·:tJra e1n diante, de se esforçar para 
1 ; conseguir augmento de renda no seu munieipio, afim 

· <le pres.2rVa1· os 'eus intcressl'~; proprios, ;Jmea<;ados eom 
·um pos<;ivel augmento de renda, que lhe trará em consc. 

1~ <lllCiteia a divisão da colleetoria e vcrú o seu estimulo ]Jre. 
I11iado com uma penalid.adc. 

· () Sr. TI'isliio tia Cunha .. Se .forem aproveitados o-; 
~' funct:ionarios, eomo V. Exci:1. muito ju!'>lamente proJ:JÜr', 

1 o JH'ojcdo perde o seu unieo ohj~ctivo, t[Ue t\ cxactn. 
f. mente, o 1le proporcionar ensejo ú no1neação de afilhados. 
I () Sr. Joroc Caronc -- Além ilisso a ingres~;ão ue ex_ 

!ranho;. IH~ <tnadro de collectures do Estado acarretará 
~I inevitaveis prejuízos c dc~contentamcnto ú classe doo.; 

•Jxaetorcs e trarú em conseqncneia a quebra do estimn !o 
de zdozos funccionat·ios que ha varios .annos se tf.Jn 

' dedicado no desempenho do seu c~1rgo. 
Devemos levar em conta que os interesses do Estn .. 

do scri\o melhor defendidos por runceionario-; conhece. 
dores 1los nnsteres do seu cargo, e attcn1leremoo.;, ainch, 
o que preeeitu'a o ar!. ;I'', e § unil·u do. doc. 11.34·l, c1 i.! 

tn:n: 
Art. :l" ...... Os c.olledorcs serão norne;Hlos e lH'omo. 

' vidos, mediante concurso de tilulos entre os de classe in .. 
ferior. . 

§ uníco ~ Nesse concu~so lambem ,;,erão t~dmil ~i. 
dos os escrivãc.•; de l!oll-eclona de dasse superiOr no 
eollector c:oncurrente. 

0 projccto de lei em elaboração prejudica sensivel-
mente os interesses do Es·tado c dos funccionnrios ]Jor 
elle attingidos. · 

O legislador não deve ter enn vista na· feitura das 
leis o seu aspecto geral; é nccessario que desça tmnhem 
no aspecto humano dos problemas que tem em vista 
resolver. 

No caso .concreto ·devemos analysnr a situação af-
flictiva do cóllector ao observar que a renda da sua 
collectoria está p1·estes a a:ttingir a cifra de 800 contos, 
o que trará uma queda apreciavcl dos seus interesses, 
com diminuição sensível da sua pcrcentageuü. 

Attingida a cifra, a collectoria será dividida. 
Os nossos colledorcs, nessa cnuergcn:cia, verão re-

produzida a tarefa tremenda de Sisypho, que levava a 
pedra até o aHo da montanha .para vel-a, depois, rolar, 
exigindo a reproducção de um novo esforço vara guin-
dal-a ao cimo. 

Attingida, pelo :>cu esforço, a casa dos 800 contos. o 
operoso servidor do Estado ·teria a sua collectoria dés-
dohrada c recomet,~ari:t a luctar para attingir a fatidien 
etapa. 

. E' o supplicio mythologico reJn·odnzido em nossos 
.dtas sob o guantc da mais tremenda crise financeira jú 
atravessada pela nossa terra. 

Não venho, sr. Presidente, defender os interesses 
de uma classe das 1mais dignas c operosas da nossa ter· 
r~, o que aliás seria nobre e respeitavel, nciJll tenho em 
VIsta questões de partidarismo. . 

Offereço á AsEembléa uma serie de eonsidcra~~fies 
para analyse c es·tudo mctkuloso. 

J~' possível que alguns dos meus illustrcs collegas 
encontrem argumentos que pulvel'izem essas minhns des-
pretenciosas observações. 

. . Creia, e';ltretanto, a Assembléa que fazendo essas 
cnhcas eu so tenho e<lll vista defender os altos interes-
ses de l\Iinas. 

(Muito beiml Muilo bem! Palmas). 
-Veem á l\Iesa as seguintes 

El\lENDAS AO PHQJECTO N. !lG 
N. 1 - Ao art. 1." -··- Leia-se -1.000 contos em v~z 

de 800. . ,.,. ::::M 
N. 2 - Ao art. 2." -- Leia-se.- O provunento t~os 

eargos de collcC'Iores das collcctorias creadas. l11ll Vlr-
tude do desdobramento das actuaes - será fello de ac· 
cordn com a legislação em vigo!'• ex.vi d.o art. ?:" c § 
unico do decreto n. 11. 3H, de 21 de mmo de 1.l3L 

l>o;~;ombro do 1!l:l:; N. 11 

N. 3- Ao art. 3.0 
- Leia-se - Ficam revigoradas 

as disposições constantes do De c. 8 .159, de 1928, quan-
to a classificação das collectorias cstaduacs. 

N. '1 - Ao art. ci.'' - Hevogam-sc as disposiões em 
contrario. 

Sala das Sessões, 20 de dezemhbro de 19:!5. 
(Ass.) Jorge Carone. 
-Não estando devidamente apoiadas as emendas 

apresentadas velo sr. Jorge Carone, confo11mc manda 
o Hegimento, o sr. PI'esidente as subnwtte ú apreciação 
da Casa, que lhes dá apoiamento. 

O SH.. MAHTINS PHATES, petlindo a .pnlavra, lt~ e 
rcmettc :i. Mesa o seguinte 

HEQUEHIMENTO 
.Por parte da Commissão de Finanças requeiro o 

a11iamento da :L" cHseussiio do .projceto n. OG, por -tS 
horas, e que volte o mesmo ao seio da referida Comlil!Ís-
são com as emendas que lhe fora<m offel'C'cidas. 

Sala das Sessões, 20 do dezembro de 19:lii. 
(Ass.) :\Iartins Pratos. 
--Submettido a votos o requerimento que aenba ele 

ser formulado, é approvado. 
-Adiada, portanto, JlOI' ·18 horas a :l." discussão do 

vrojcdo n. HG, para que volte ú Co11umissão de Finan1~as 
afim de serem examinadas as cmendns no mesmo offc-
reeidns em :L" {\iscussão. 

:l". discl!ssiio do JH'Ojcclo n. 102 
Pas~.a.se á :l". discussão do projccto n. 102, estabele. 

eendo ~J. quadro do pessrJal cffeetivo do Tribunal de Con. 
· t:1s. e l!xando.lhes os respectivos vencimentos. Não so. 
h.ntant~o a palavra nenhum sr. Deputado, cncerra:se !I 
dJs('ussao, sendo approvado esse projecto. 

- - A' Commissão de Hcdacção. 

:l". tliscussao do ]n·ojectO· n. 10G 
Segue.sc ú :1•. discussão do projecto n. lOG, ,mctod. 

· zan do a abertura de v a rios creditos. supplementares. Sem 
t\ebatc, ó approYarlo esse projecto, que vae á r<>dacçilo 
r mal. 

A' Conuui<>são de lh.'<iacçiio. 

:l•. disczzssüo do projccto n. 107 
Finalmente, <mtra em 3". discussão o projecto :·, 

107 auctorizando a abertura de um ercdHo especial de 
55: 177$:l00, que lambem ó approvado sem debate. 

·- A' Commissiio de Hcdacção. 

\'OLTA AO EXPEDIENTE 
O Sr. !Jiluc Pinto --- Hequerenllo urgencia e volta 

ao expediente, que lhe são CO!H'ellidas J!Cla Casa lê b 
rémette ú Mesa o seguinte ' ' 

PAHECEil DE HEDACçJi.O FINAL 
A Cormnissão de He1laeção tle Leis a ,quo foi prt: 

sente o projoeto n. 102, eslaholecondo o quadro elo pe~ 
soai cffeetivo do Trihunnl de Contas, fixando .lhe '), 
respectivos vencimentos -· verificando jú ter sido 
mesmo approvado, sem emendas, em :1•. discussão, é <Í<' 

1wreeer que lhe seja dada, com:o final n redaeção que ~;(' 
seque, a crua! estú ele aecordo com o projecto e o veneill;, . 
c, ·~oh es~;a forma, seja enviüdo ú saneção. 

PHO.JECTO N. 102 
Estabelece o quadro do pessoal effcctivo do Trilm 

na! de Contas, fixnndoJhe os rcs]1ectivos vencimento-;, 
A Asscmhléa Legislativa elo Estado de Minas GerP.c~ 

decreta: · 
Art. 1 ". -·- A Secretaria elo Tribunal de Contas com 

por.se.ú do seguinte pessoal: 1 secretario, e 1 chefe de 
~;crviço technico, 2 auxiliares, teclmicos, 2 auxiliar<>~ 
administrativos, 2 primeiros officiaes, 2 segundos offi 
ciacs, 2 amanuenses, 3 clactylographos, 1 p0rleiro. 1 
continuo e 2 serventes. 
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Art. 2•. - Fica upprovada a ~eguiule lahel!a de. 
y,;ncimenlos annuacs para os funecionai'ios do TribunJl 

1. • cliscuss~1o do projecto n. 1:31, auiorizando a crw-: 
ç.ão, nas div~r~a~ ~:o nas de :\li nas, ele cursos theorieC-Jl!':l·: 
t1cos de lactJCJmos. · i de Contas: · 

Seerclario . . . . . . 
Chefe do sNvi~:o tcehnieo 
Auxiliar lcehnieo ... 
Auxiliar administl·ath·o 
1 o. official . . . . . 
2•. official . . . . . 
Amanuense . . . . . 
Dactylographo . . . 
Porteiro . . . . . . 
Continuo . . . . ....... . 
Servente . . . . . . . . . . . . 

18:000$0CO 
18:000$000 
12:000$000 
l0:000$000 
9 :IH0$000 
8:160$000 
6:240$000 
3·600$0(10 
4:200$000 
3:240$000 
2:()40$000 

§ unico -- Fica o Poder Executivo auetorizado a 
abrir o credito necessario para paga~pento dos venei. 
n:entos a que se refere este artigo, a partir desta data 
alé 31 ,de dezembro de 19:lG. 

Art. 3". - Esta lei entrará em vigor na data dP. ~na 
pn!Jlicação, revogadas as disposições em eontrario. 

Sala. das Commissües, 20 de dezembro de 1935 . .Tu. 
V<HHII Gonzaga, Presidente --Bilac Pinto, Relator -·- P·•. 
dl'e Agostinho de Souza. 

-- Em virtude da urgencia requerida pelo I'elator ·~ 
npprovada pela Casa, .éntra irnmcdiatamentc em d!sctL?-
stlo, fln lormn .:lo Regimento, o parecer de redacçao f>. 
nal ha pouco apresentado, o qual é approvado sem deh.t_ 
I<.!, tendo este despacho: - A' sancç~o. 

__ Nada mais havendo que tratar, o sr. Presidente 
encerrando os trabalhos, designa para a sessão de ama. 
nllã, a ~eguin te 

OIWE~I DO DIA 

1. • parte: 
iDas 13 c meia horas ás H e meia: 
Leitura c approvação da acta. 
Expediente, inclusive leitura c apr·~sentac;ãr~ lle !Hl-

rrceres, projectos, indicações, requerunentos c mtcrpcl-
Jn,~ões. 

Das 14 e meia horas ás 1ii c meia: 
niscussão c votação de requerimentos, inclicaçõc•s e 

in terpellações. 
Leitura c approvação de redacç<ies finaes. 

2.• parte: 
iDas 15 e meia horas ás 17 c meia: 
1. • discussão do projecto n .. 131, n~odificando ~lis

posiçõcs do decreto 11.412, de 30 de Jtmho de 1934. 
1. • discussão do projccto n. 132, mandando con-

~tnlir uma estrada de rodagem entre Uheraha c a ponte 
ch1 canal de Siio Simão. 

1. • discussão do projecto n. 133, autorizando a 
ai :ertura do credito na importancia de 25; 409 :809$700 
Sl'PPicmwntar á ver h a 37J36 do orçamento vigente. 

2." discussão do 'projecto n. 59, estabelecendo re-! 
was sobre a eleição dos prefeitos e elas Camaras :\[uni- i 
cipa~s c \nstallaçiio destas. , 

_ 2.• discussão do projecto n. 121, autori~:ando a cria-: 
çao ~e .un~a col~cctoria d~ rendas estaduaes em Vigiá. ' 

3. cllscussao do pro,1ecto n. 1 H, autorizando a ahN-
tma de um credito especial de 25:000$000. 

., 3 · • disc~1ssão do projecto n. 115, autori~:ando a aher·; 
tm d de vanos crcditos supplementares. · 

Levanta-se a sessão. 

PHO.TECTOS ENVIADOS A' SA.'iCC\0 
1' Subiram hontcm ú sancção do sr. Go.verH·tdor do : 
<.stado, ?<s seguintes projectos de lei:.. ' .. 

, . ~ · ,l9 -. Auctoriza o Governo a abrir um credito i 
e0s~)~CI.a] d~ ~ :200$000, lHtru J)agamcnto de addicionaes a 

ct,IVlO Vw1ra Braga. 
: N • ~o.- :'-uctorizu a compra d-e um teneno tkstinatlo 
~Ii~1~~1,~~~~ICÇHO do quartel do 8''. Batalhão de c~wadorcs 

!''· 41 --. Auctoriza o Poder Executivo a ·thrir um 
~red1to c~pccwl de 1. 980 :224$200, para licruitia~·ão de 
compronusso~ .decorrentes de obras publicas e~eeuta
das ICIU CXCI'ClClOS ~HÜCI'ÍOrcs, 
, N. '12 - Auctorizu a permuta de um proprio <lo 

I<..stado por outro da Prefeitura de Bicas, c a venda de 
urna sorte de terras em S. Gothardo. 

~: 43 - Estabelece o quadro do pessoal eUectivo 
do 1 r1bunal de Contas, fixando-lhe os nespeetivos venei· 
mentos. ' · 

NOTICIAHIO DA ASSE:\IBLE' A 
. Em visita de cumprimentos, esteve hontem 110 Ga-

bi_nete do sr. Presidente, o sr. di'. Fernando de :\Icllo 
Vwnna, advogado do Estado, no Hio de .T aneiro. 

. -Estev.c, tarnbcm, no Gabinete do sr. Presidente, 
afim ,de pPr,cscn~1r s.eus .a~radccirncntos c d>espcdidns, o 
dr. 1 . S. Grabl'lwsln. rmmstro da Polonia. · 

N~l cmharclUC de S. Excia., o sr. Presidente se fpz 
repres.entar JlCW ~CU Officia] d'C gabinete, SI'. :\Joma 
ferra. · 

Expediente 
Assignatura (em cada anno) .. 
Numero avulso ..... . 

15$000 
$200 

O "Diario da Assembléa" 1.erú relllettiuo aos assL 
gnantes durante o tempo do funccionamento das sessõ<~~ 
da Assmúbléa. 

Pedidos de assignntura ú Thesournría da lmprcn:m 
Official. 

h!I'III.t,NSA OFF!ClAI. J)lé ~fiNAS GEH.\I:S 
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98.a sessão da Assembléa Legislativa do Estado de Minas Geraes, em 
21 de dezembro de 1935 

Pres.dcnl'ia do sr. A!Jilio :'llaclta<lo. 
.\' IJ,)ra regimental, comparecem os srs: 

:\Júlio :'~Iachado 
:\liguel Baptista 
Lincoln Kubitschek 
Sylvio Marinho 
José Ferraz 
\Valdemar Soares 
·i\dolpho Portella 
Alberto Alves 
Aloysio Guimm·fíes 
Amador Alvares 
Antonio Guimarfíes 
Antonio .Tunqueir:1 
Arthur Tihureio 
Alhos lbche 
Bilac Pinto 
Camillo Alvim 
Clovis Pinto 
Ccmego :\Iartins 
Fabio Andrada 
Gastão Coimbra 
• Javerl de Souza Lima 
Jefferson de Oli\'l'ira 
.João E(lJmllHlo 
.João Lisboa 
• Jorge Caronc 
. José Bonifacio Filho 
.Tnvcnal Gonzaga 
L~'hornc c Vallu 
Lopes Cançaclo 
Manoel Giovanni11i 
l\[anocl Peixoto 
1\lanoel Hodrigucs 
Martins Pratcs 
Milton Campos 
Nestor Foscolo 
Octavio Xavier 
Olyntho Orsini 
Ovidio Andralle 
Padre Agostinho de Souza 
Padre Symphronio (\c Cnstro 
Philippc Balhi 
Pinheiro Chagas 
Haul Saraiva 
Hodrigucs Scnhra 
Teixeira da Costa 
'l'ristão ua Cunha 
Valladarcs Hihciro 
Villcla Filho 
Wo1lds Soare~; 

D~ixnm de compnrceer, ('Olll (~ausn 
Os Sl'S. : 

Alfredo Lima 
Dorinnto Lima 
E(lison Alvares 
(inilherme FPr1·eirn 

jnstificad:1, 

J não Cam illo 
:'~Icllo Franco 
Orlando Flores 

') SH. PHESIDENTE - ., A lista de dwm:ula neeu-
~a o comparecimento de 4\J senhores llctmlados. H a-
vendo, portanto, numero legal, declaro aberta a 
sessão. 

O SH. SYlNIO MAIUNHO (2." secretario) procede 
ú leitura do neta da sc~são precedente, a quul ~ apJ)ro-
vada sem rcstricções. 

O SH. LlNCOLN KUBITSCHEK (1." secretario) 
v roce de á leitura do seguinte: 

EXPEDIENTE 
Telegmmma: . 

Do st·. Mozart Novaes, presidente da Associação 
Commcrcial de S. .João d'El-Hcy, protestando eon tra o 
augmcnto de impostos sobre vendas merenntis. 

- A' Conunissão de Finanças. 
Representação: 

Dos vortciros c serventes dos m·upos de Conselheiro 
La faycttc, pedindo cquipara~~ão de YCJH:imentos . 

- - A' Conunissão de Finanças. 
O SH. THISTAO DA CUNHA --Peço a 1>alavrn . 
O SH. PHESlDEN(l'E --· Tem a palavr,a o sr. (]c-

pulado Tristão da Cunha . 
O SH. THISTÃO DA CUNHA-- Sr. Pr<C~sidcnte . 
E' llrineipio geral .de Seiencia das Finan~~as que 

um imposto qualquer, para se tornar cxigivcl, carece 
de passar ,por csks dous tr.amiles legislativos: 

lo. haver sido institui do por uma lei especial, a 
lei tributaria, a Id de impostos; 

2o. haver. sido ineluido na lei or\,~amcntaria, no o r" 
çamcnto do Estado; 

A ]c i de impostos dú cxistcncia lega] .no tl"ihu to; a 
lei de or\,~anwnlo auctoriza o JlOder vublieo a arrcea-
(]al-o. 

Sem lei de impostos não h a tl'ibuto; sem ·a sua in• 
elusão no orçamento não pólk o fisco eohral-o. 

Tnes prineipios estão taxativamente eonsign,ados na 
Constituição do Estado que nesse pm·ticular copiou a 
Constituição Federal. 

Diz 0 art. 25 da Consliluic,~ão do Estado: 
"() orçamento scrú uno, incorporando-se o/Jriaalo-

l'iamcnte ú receita todos os tributos, rendas c Sllllprimcn· 
tos d<> fundos .... " 

E o § 1". desse artigo accrcsct.~n ta: 
Só depois de criado em lei cspeeial se incluirú no 

orçamento qualquer' tl"ilmto novo ou rl{f[JI'avaçiío de tri-
buto existente. 

O primeiro inciso estahdccc a ohrigatoricdntle ela 
inclusão do imposto •no orçamento para que. se torne 
cxigivel c o segundo a ncecssidn(lc (lc haver sido cllc 
c~J'i,a(lo ou majora(lo, previamcJüc, •em lei cspceial. 
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Ha cerca de .dois mezes a Assembléa Legisiativa vo-
tou urna lei tributaria instituindo, entre outros, o im· 
posto de Ires por mil sobre vendas c consignações. Tal 
imposto havia sido irregularment.e incluido no orça-
m!tmto, porque a lei tributaria que o instituíra fôra vo-
tada concomittantcmentc com a do orçamento c não 
anteriormente á elaboração deste, como preceitua a 
Constituição; mas o foi afinal. 

Logo dcpuis, porém, o gov•erno elo Estado, que, ante 
o clamor eontr,a o seu projccto, levantado, JN~la opposi· 
ção nesta Casa, pela imprensa independente e pelas 
classes conservadoras, recuara do seu primeiro intento, 
lte fazel-o approvar ptela maioria .ct:a Assernbléa, tal qual 
sahira das forjas officiaes, voltava mais uma vez traz 
no seu furor fiscal, vindo .pedir á esta C.asa a rcducção 
de alguns dos impostos que rccahiam sobre a exportação 
do café, isso em vista da orientação adaptada pelo Es-
tado de S. Paulo, no elaborar .a sua lei tr·ibutaria. :\Ias 
exigia qu•e a Asscmbléa .elevasse, de 3 par· a 1 O por mij, 
o imposto sobre vendas c cons·ignaçõcs, no que foi sa-
tisfeito. 

Essas marchas e contra-marchas do governo, reve-
ladora da d'csorientação que preside aos destinos elo 
nosso Estado, na hora tragica que viv,cmos, trouxeram, 
entret,anto, uma cons•equcncia inesperada para ellc c 
portadora de desafogo para o contribuinte mineiro, que 
no momento mesmo em que ·ia ser 'cscorchado, se vê ali· 
viado do imposto sobre vendas c consignações, pela igno-
rancia dos homens que nos dirigem c pela displicencia 
da maioria governamental nesta Casa, que s~~· limita a 
votar tudo o que o governo quer, Kem nenhum exame, 
sern nenhum estudo. 

Ass·im é que, tendo sido o imposto sohnc vendas c 
consignações majorado ptela nova lei de imposto por nós 
votada, e não havendo sido essa majoração incluida no 
orçamento que vae vigorar no proximo exercício, não 
pó de ser e !I e arrecadado ·no armo v in douro. 

Está, portanto, de parabens, o contribuinte mineiro. 
Só, em 1!)37, com a inclusão do tributo maJorado no 
futuro orçamento do Estado polkrú este ser exigido e 
tde aqui até lá muita agua terú que correr por baixo 
das poi1tcs. 

Hazão tinha Racine, sr. Presidente, quando dizia, 
no seu maravilhoso drama -- Athalie -- que aquellc que 
põe um freio no furor das ondas, sabe lambem dder as 
rnaehinaçõcs dos múos. 

Celui que met un frein ú Ia furcur des flots, 
Sait ,aussi des méchants arrêtcr les complots. 

Foi a divina Providencia, sr. Presidente, que vendo 
o povo mine-iro ameaçado de uma razia fiscal, conturbou 
o espírito dos nossos algozes fazendo com que cllcs; sem 
o saberem c sem o quererem, se •emaranhassem nas 
tei.as que haviam urdido e acabnss,em destruindo, por· 
suas proprias mãos, a armadilha que no.~ h:Niant pr·c-
parado. · 

Esta a alviçareira noticia que venho t1·azcr ao povo 
mineiro. 

O SH. CONHGO ~IAHTI~S - Peço a palavrn. 
.O SIH. PHESIIDENTE - Tem n palnvrn o sr. ciepll·· 

ta do Co nego :\fartins. 
O SH. CONEGO MAHTINS (') --- Sr. Prcsidcnt.e, 

eommunico a v. excia, que a Comrnissão nomeada p<~
ra, em nome da Assembléa, cumprimentar· o oC.lXIIIO. ri. 
Carlos do Vasconcellos pela sua elevação a arcebispo de 
S · Luiz do Maranhão, desempenhou-se da honi·osa in-
c~unhencia que lhe foi conferi!la. S. excia., o sr. arce-
brspo, mostrou-se dcvems penhorado com essa prova 
de considenação que lhe prestava 0 Legislativo Mineiro. 

O illustre arcebispo, que. vae para tão longe, terú 
sempre presente ao seu espírito a lembrança ela tcrrn 
qu~r!dn de :\Iinas, que é a sua, tanto m~is qunn!o a Ar-
clndwcese do :uaranhão tem relações rnmto estrcrtns com 
a _Ardtidiocesc de Mat·ianna, que foi a primeira insti-
turda em nosso Estado. . 

O primeiro bispo do ·l\!aranhão foi d. Frei l\Ianoel 
da Cruz, depois transferido para l\Iarianna. Mais tarJe 
fo bispo do l\Iaranhão !l. Francisco Silva que, durante 
·-----------

( •) - Não foi revisto pelo orador. 

10 annos, administrou aqucl!a diocese com dedicaçi\ 0 i 
\:arinho verdadeiramente notaveis. Posteriormente, d 
Helvecio, já então llispo do l\Iaranhão, foi tt·ansfef!dc. 
para l\Iarianna. E agora é u:m mineiro que vae para Sãc 
Luiz. 

tJ>revaleço-me da opportunidade de estar na tribu· 
na, sr. Presidente, para trazer ao conhecimento da AI· 
sernbléa um facto que diz respeito muito de perto ú ()co 
nomia mineira e ao qual cu ha mais tempo jú dev()l'ia 
ter feito refereneia: a inauguração do la.•.tro de S. Jo· 
sé da Lagoa, que estabelece cornmunicação dit·cctu d.' 
Capital de l\Iinas com Vietoria, Capital do Espíl'il0 
Santo. 

O sr. Martins Prale:s - Essa estrada vae incorpot'ar.' 
futuramente, o nordeste mineiro ao resto do Estado, CoiJI 
a ligação de Figueira a Theophilo Ottoni. 

O sr .. Conego Martins- Perfeitamente. Assim, a .-\;-
~embléa deve congratular-se com o Governo pela rc:\li· ' 
zação de tão grande melhoramento. i 

.Ainda, sr. Presidente, quero fazer um appcllo :1\ 
meuS! collegas, nesta Casa, no scn tido de s. s. exeÍl\s. 
concorrerem .para o Natal das creanças pobres da Ct·e· ~ 
che "i\Ienino .Jesus". Deste modo, manteremos a velha r 
tradição sempre seguida em i\Iinas, de se cornrncmol';ir 
o N atai fazendo beneficios ás crean cinhas pobres. Eslo,l: 
bem certo de que nenhum dos sr·s. depu ta dos deixarú fi,d 
atte!Hier· ao meu appello c v. excia., SI'. Pr·esidente, fi· 
cara como procurador dos pobres afim de receber os·, 
obulos !jUe a generosidade dos legisladores mineiros lhes·; 
queira doar·. Eu serei portador das quantias que vossa l 
ex c ia. arrecadar e desde jú declaro que ficarei salisfei· 1 
to eom os "quebrados" mais grossos. (Risos). 

--- A Mesa fica inteirada. 
.\PHI~SENTAÇ:\.0 UE PHOJECTOS E PAHECEHES 

O Sr . .Jocio Lisbôa - pO!' parte da Conmiissão cl~ 
Finnnças, aprE:senta o seguinte 
P:\llECEH PAHA 2." DISCUSSAO SOBHE O 

CTO N. 12!) 
Commissao de Finanças, Orçomenlo e Tomada tle Contas !1 

A Commissão de Finan~·as, a que foi lll'esentc· o 1-; 
projecto 11. 12!) que manda suspender a~ consignaçól)S 
em folha relativas ao mcz de dezembro, ve·rifictando ter 1 
:.ido ellc acceito em 1.• discussão, é de. parecer seja suh· t 
meltklo a 2.• c- CJUalmente approvado. 1 

Sala das Commissões, 21 de dczemhr·o de 1935. 
\'tal!adares Hiheiro, Presidente. --- .João Lisbôa, Hdatot·. 

~Iar·tins PI'ales. -- Tristão .da Cunha. 
--- lrÚpr·imn-se para a proxima or.dcm do dia. 

O Sr. Anlonio .Junqueira encaminha á ~-lesa os •1!-
guintes pareceres. 

PAHECEH DE HEUACÇAO FINAL 
Commisscío de Rcdacçü.o de Leis 

A ·Com missão tlc He<tlacção de Leis a que foi pr_\'! · 
,,ente o projecto 11. !10, estabelecendo a cktssificn~·:IO 
obrio·atoria de lodo o fu6w em folha produzido no h~
lado7 jú npprovado em :l." discussão, é de parec~r lhe 
seja !lada, como final, a redncção que se segue, f<:Jtn 1te 
aecor·do com o projceto e o vencido e, soh l'ssa forn1a 
sej:1 enviado ú sancção. 

A redac~~ão final proposta v•ue annexa. 
Sala das Commissões, 21 de dezembro de 1035. -·· 

(n. a.) .Tuvenal Gonzaga. -- Antonio Augusto .Junqudra. 
--- Am:Hior Alvnre-;. -- Piadre Agostinho de Souzn. ·- .. 
Bila!' Pinto. 

PHO.JECTO N. 90 
Disp•io sobre a clnssifiea~~ão, 1mfardamento c exporia· 

~·üo de fumo t:m folha, produzido no Estado, 
A Asscmhléa Lf~gislntiva do Estmlo de •l\linas (Jet·acs 

decreta: ff' · 1 
Art. 1." -·Fi!~a estahclcci·da a classificaçiw o tCHl • 

obrigatoria, para fumo em folha, produzido n,o E~tado, 
de accordo eom as Lahellns organizadas )Jclo Servtco de 
Fonwllf'J tio Fumo. 

Art. 2." -- A classifieacfío official será feita no Ar-
m:•zem Central de BeiJo Horizonte, c nos cnt.rep~stos 
particulares ou officiaes que o Governo nutonzarn on 
crínr:'t nas zonas de maior producção. 
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A1·t. :l." O ()ovenJO autorizar<\ o func~o·ionaniento 
ntrepostos pnrtieularcs, nclles mantendo fiseaes tÍ! 
;ifkação e cnfard;nncnto cmquanlo durar a· safra, 
lrc que os intcre.~sados o requeiram, demonstran1lo 
Hlispcnsnvcis condições de JH'oductores. 
:\rl. ,L" - - O Armazem Ccnlr<ll, os entrepostos offi-
s e os fiseaes, nos entrepostos partieulnn·s, fol'llCI'f!-
uma guia de livre transito, !:ontenclo: 
a - -· <1: classificaçüo official; 
h - o nome ou marca dos producto::;; 
c.: -- o mnnicipio !la producção; 
d o anno da safra; 
c o numero dos farelos classificados c o respe-

n ]leso. 
Art. ô." -- :\s folhas flc fumo, depois de classifica-

' devcrüo ser reunidas em múlhos de l:i a 2:-l folh':ls 
maximo, e assim enfar<ladas, utilizando-se como c:n-
.orio aningem n. 2 ou mais cenada. 

P.aragrapho uniro ---- Para as Ires primeiras das-
de fumo de forno (cura em eslnfn), é cxigi<lo um 

t'n interno de JlHpcl resistente. 
Art. (i." --- Os fardos de fumo llc\'eni ler as dimen-

s de !H x i'l:l centímetros de lwsr; c o JlCSO maximo íle 
kilos no aelo do enfar<lamento . 

.;\I't. 7 ." ---- Ao serem feitos, ,todos os fardos dc\'crito 
eher com tinta in:delevcl, num dos topos ou calH~~~os, 
indiemções da dassificaçüo offieinl, <lo anno da :,;a-
c do peso, c os dizeres: :\llNAS GEHAES -·- BHASlL; 

ma das faces latr.~raes, receberiio o nome ou mnrea do 
Hluctor e o nHmicipio de protlucçiio, fic<mdo o outro 
JO ou eabeço pa1·a ,a marcação das indicaçiics de <les-
atario e destino, ao .\crem exportados. 

Art S." -- O cnfardamento será feito nos loeaes a 
e se referem os artigos 2." c 3.", corre~do ,11or conta 

proprieMriy do fumo, no caso <hl artigo 2.", o cus-
o elo matenal emprcgaüo. 

Art. 9." -- Sú é permiltida a exportação de fnmn em 
lha, qnando da~sifica<lo c onfardado de ':1econlo com 
exin·enrias desle decreto. _ 
A~t. 10." -- As estradas. de ferro s_ó lr:msporlm:~IO 

'lllo em foliJ!:l, destinado a exportaçao, quando lor 
ompanlwdo da guia de livre transito a que se rdore o 
ti«o ,t.". . 
, bParagrapl.'O nnico .-:.:- Essa guia deve_ cont?r o visto 

l>ozemlwo tlo l\1:~;; N. :~ 

um pouco mais escuras nos ho11dos e nos npicos, c algu-
mas 110 limbo. 

Classe ·-- D --- Folhas de cor alaranjada, com man-
( i1as mais escuras nos borüos e algumns no limbo. 

Classe ···- E .. - Folhas de c.or alaranjada, tendo no 
JJmllC\, nos bordos e nos apices, nHmel .. as mais esc.uras 
<[tle 11 a elas se D. 

Classe -- F -- Folhas .eô'r ''l<l'astanharda, eom man-
chas darns em 50 "I" ,dn S'll.per.f,icie, no max,juw. 

Classe - F2 -- -.Folhas de c.Ôil' e'lara, curtas, um pou-
co rasgaüars e manchadas, ou <Ünda folhas de dô1· eas-
tanha, tendo, pm+m, :poucos furinhos c pequenas <li'la-
ccraçiics. 

Class,c - F:l - -- Folhas rnsgadas, que não entram 
nas classes an tc'I'io:rcs. 

NOTA - ~ 0.;;, fnmos: Pt•rdes t' os residuos ,de fumo só 
poderão ser expor!<Hlos h~vando esS<lS ilNlicaçôes nos 
!'anJos. 

Ta/Jella 11. 2 -- l'ara a Classi{icaçiío de f'wnos de ,qalpiio 
Claro I - Folhas ama·J·eHo-c,Jaras em amba-s as 

l'nccs, sendo a-tLmHtidas la-minas com pouc.os~ fur.ilnho·o; e 
di'laeera~~ôes insignificnnles. 

Claro .I! ,Folhas <vma:rdlo-claras t'!lll ambas as 
faces, a;i,IHln que furadas e dihH.~eradas. 

,\mnrello - - I --- Folhas wnarcllns, um ponco mn,is 
escu1ras ,IN\, face superior, emlHJra tenham a,lgnns l'urinhos 
e <Hla cerações. · 

.-\:marello --- 11 ----- Folhas mnarcllas, como no typo 
prece•dcntc, a,pesa!' de furadas c tli'htcc-radas. 

Castanho l --- Folha's amarello-es.curas ou, ca,sta-
nhns, JHHlcndo conter folhas· c.o:m poucos furiuhos e dL 
laecraçõ.es. 

Castanho --- li -- Folhas' amarellO-'l"S.cu:ras üU· cnsla-
nhns, ainda que fnr<Hlas c 'llilacer,ada,s. 

Llslanho -··-· 111' ---- Folhas ,de mau as.pel'lo, não in-
eltd.das nas c.lassifieações all!lcriores. __ 

INOT:\ -- I -- A pr·imei•ra c scgun,(la qnnHdades dos 
tres ty,pos aóma receberão a designação tle PL (PI·i-
mei,ra lnngo), P (prüneira), c PiC (P1·i:mciro etwto), e 
SL (S'egnntb longo), s (Segunda) e se (Scgnmla Cll'l'to), 
conforme fôr lrc's.peetiva.me-nte :maio:!' tlc GO ,ems., en Ire 
:!5 e (i() cms., e i,nferinr a :~:i rms., o eomprimen\o das 
folhas. 

fiscal de cl:1ssificaçao, nome do dcstmatano ~ a cs-
~ão ou porto de dcslii~O, naeionnl ou e:ctm~gci~O. 
, Art. 11." __ Fica cnada a taxa de ftscahzaçao, de 
!t) (vinte réis) por ldlo, pngayel nos l<waes de clns-
lcação ~ enfnrdmnenlti dcternunados ~1este llecn~to. 

Art. 12 - O fumo em folha <1ne for transportado 
·a l'óra do Est,ado, em animaes, caminhõ_es ou outros 
liculos, sem guia de livre transito devidamente le-
izada, será aprehcndido e conduzido ao entreposto 
'is proximo, para a classificação, ficando o seu llro-
~lario obrigadü ao pagamento das despesas de t.rans-

NOT·A ---- li -- Qua,lqucr fu:mo <lctel'iorat!o, destas 
qn:.lkblles, só podcrú ser exportado sob a. designação 
cspecil'-icat!a de Hab:o, alpJl'lica,da a lintn in<lclcvd, nos 
,far<los, como eompknwnlo ú clnssificnção. 

NOTA - .. I Il · __ ~\s folha-s soltas, ns. r,esiduos c mais 
t!clridos <le fumos, em geral, só ]HHlerão ser exporta-
dos en1111 a de9ignnção de Hesiduos, applieada com ti:nta 
j 11,;tclcvel no lugtvr dos ·fnnlo-s '\leslinado n reee!Je,r a's in-
!lica<;<ies tlc classificação. 

'\e e classil'ic:H,~ão, ülém da multa de [l$000 por !ardo. 
1 ,\rt. 1 a --~- As taxns e multas criadas nc.sla lei s?-

recolhida'> á Collcctoria Es\iadual, medwnte guiH 
1tla pelo<; funccinnarios da. Secretaria ela Agrienltn-
incumhi<los de sua execução. 
. Ar!. 14 - Par·a fins comrnerciaes, todos os protll~
·es, exportadores e cnfardádores de fumo, são o.h,n-
os a I'cgistro gratuito no Serviço de Fomento do I•n-
<la Secretnria da Agricultura. •J 

:. A1·t. :i." -··- Fic'am approvadas as tuhcllas ns. 1 e -· 
::\ a dassifícação dos fumos de forno, on !le eurn em 
fas, e dos fumos 1\e cura em galpão. 

1

1 Art. 1G ---· Fica o Seerctnrio rln Agricultura, ln<lns-
, Commercio e Trabalho autorizado a resolver os 1
1s omissos desta lei, c n approvar n'ovas tabellas ,de 
~ificação que forrm1 propostas pelo Serviço de I• o-· 
lo do Fumo. 
\.Art. 17- Este <lecrelo entn~rú c!n_vigor a.l." ~~e 
'J;·o de t9:l!i, t·c~vogadns as drspos1çocs em l onl1 ,\-
1 

1~ua 11. \' -· Pm'l/ o claRsi{icaç(ío de fumo.~ do fom_n 
\Classe - :\ - Folhas de cor amarello-eshr:mqUI-
11, uniforme nas duns faces, sem mancha ulgumn .. 
,Classe --- B -- .Folhas de eor amarcllu-cshranqm-
s, uniformes nas dnas fnccs, podendo ler manchns 
poueo escuras nos bordos e nos npiccs. . 
Classe - C - Folhns de cor amnrello-eshranqm-
,s, uniformes nas duas faces, podendo ter manchas 

Parecer de redilcç{ío j'inal 
A Co,Jll'!llisi'>ÜO de Hedacç(IO de Leis, a q1~e l't~i JWC-

se,n<lc 0 ;projc,cto n. \ll, reg;nht:mcnlan~lo o Se~r.v.rç.o de 
'1, •11 t<l 'l<l \ln·ot!üo verificando ter s1do o, mesmo ajl·' 'o 111 e, ,, - "' ' - · 1 • . n·(1vado em :1." discussao, ~ de ,pt~'rccer. l 1e seJa a do-
I l' l , como l'i,nnl, n rcttae~~no segmntc,. !e-ll_n li L· net~t!r-
11J '

1
< 0 ' Jli'OJ'ecto c o yen,ei.do: e, sob essa formn, envia-< o com o ' · 

<lo :, s~mcçüo · · 1 l ll)''" 'S·l· <h, Commissücs, 21 de dczcm lro ~c . ,,;J. ---

1 • '' 1'
1(· 1'11sz.1n··1 --- \ntonio Augusto .TnnqucJ,ra, n~ln\or. 

u \' e-n n l < ·' .., ' • • ' • 1 1 s · l' · ' \ 1. 1• ·\''\"ll'·"S Pndrc \goshn 10 <e • ouzu. - · >1-: ma< 0 1 .- • • ~· • • • • 

lne Pinto. 

PHO.lECTO DE LEI N. !11. 
He••ulamcnla 0 Sen-,iço ,flo Fome1:to c Deft"sa da, 

" P,rodn.cção do Algoduo 
A Assembléa Legislativa üo Esla<lo de '.\linas Gc- , 

Tncs decrc\n: l . ·t· }• ·, '"1' ,- • -\ ·t 1 n F:ica regulamcnln< o por Ci'> ,\ c,l, o. ,,c,\ IÇO 

f. 
1 

· t ·, <lcfe~n do ·1lgodão lJCirtencen,tc a Scere-
'llc. o:nlH'n\o }. lt·tlr:,' lndu~tl·in C:ommereio c Trabalho. 
\'11'1'1 'l '\ . g!IC\1 , ' ' . ' ' \' ·t ·2·." Cnstc:l:l'Ú a exceu<,~f1o desse sC'I'VI<;n· o ]Jl'O-

r 1 1 .. \"X·'\S Nei<hs ncsh ,]ei n ns verhns Ol'Çame·n-clu.clo < as «· '· . ' '· · ' 
hrhs .1 c.He de!-lhnndas. ~. 1- .. ' 'i .. ~·t. :L n A produeç.iio de sementes tle a· gol ao lJ:n·a 
llhmtio será feita: 
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a) nns estabelecimentos officiacs cspeC'ializados; 
h) nos campos de cootpcração -e de semi-cooperação; 
c) nas cuitums partictVlares fiscaLi~~:a·das pelo Ser-

viço·. ~·rt.: '1. o O expurgo de semente para ,plantio só é 
~J~-t':Imttldo n?s. c!S<lllhcledmentos do Estatdo ou de prc-
fcltutras anummpaes c em estabelecimentos pa.rticulares 
cru!! . offereçam as co:ndiçõc·s :regulamentares para isso 
CX•Igi.das. 

~ 1. o Para ·esse fim :c ,prurà attcndcr melhor ús cxi-
gcn.cws do ·Estado, serão criados posto,;;, reg.iona:cs ele ex-
purgo. 
· § 2. o Aos Inf-ractorcs dcst,c artigo scTú applicada a 
multa de 1 :000$ a 5:000$000. 

. A:l't. 5. o Ao Scrv·iço· de -Fómwnto do Algodão·, ús prc-
fcr,tuJras c :csttdJcle.cimentos a que se ·réferc o art. 4. ", 
compe:te f~lzer a .U'istl'ibuição de semcnlcs· para plantio. 

Art. G. ~ 'Poidorá ser .da dai ás prefeituras, coopcrati-
v_a;s, ou sy:ndrcatos ag,ricolas para .distribuírem ~Hvr·a pla·n-
ho, desde que: 

r· 

caroço; de sala de classi,fiea~~ão; de dcpendcmia 
expurgo, c de deposito pa:ra sementes c fardos; 

c) lmnefida!rem algodão em caroço, recchid~1 d 
ticularcs, mcd·i·antc taxa estipulada ipelo Sc·rviç<,· 

d) fizerem o beneficiame-nto a que se rel'en' ;I 
"e", na ordem da ent·rcga pelo i-nteressado; ' 
, c) fornccc,rcm, a pedido dn inte;r,essado, pa\·~l 
to de w:w.ra·ntagem, eerüfic:~do do algodão be:n.fí 
com o visto do fi~s,ca:J do beneficiamento; · 

f) obse•rvaremt a taxa de armazenagem cstalJC. 
pelo· Serviço; g) rcmette,rcm, nwnsalmcnte, ao Serviço, da·ltr1' 

tisticos do, nwvime·n,to do algodão na Usina; 
Atrt. 18. O algodão de pr.oprie1lade do bi 

para ser bcnefióaido, obedecerá ú mesma or!l?Jll 
vista na leLra "d". Art. 19. Ao infraclo-r dos artigos 15 c lli scrfl' 
sacio:.-;, os fa>vores que lhe forem concedidos. 

. a) :r~queitram auto·rização corno distr-ibuidores; 
. b) drst,l'ibua.m, a.p·en·as, sementes que lhes fo•l·-em for-

Art. 20. A Secrct:wia da Agdcultura podcri i 
br. c cus.tea•r usinas 'rcgionacs de bcncfieianHJltl 
cc,ntros de producção ou de concentração do \Jgí 

§ 1. o Nas usinas rcgionacs func.cionarú u 11 
de classificação c um ,posto de expurgo ide scr\cil 

venda eslahelecrklo }>cio quando· possiv.el, ins.tallação para o hencfieitm·eii~ ncmdas pelo Serviço· 
. • ?) ·:respeitem o ~p,rcço de s.cnwnte pa·ra a extracção dn olco. 

a:o Serviço, um quadro § 2. o A taxa de bcnefieiatmcnto do algo\ii'' Serviço; 
d) C!ll:VÍ·em, ane,nsa'l!tnent.c, 

das semetntes distribuídas. 
. Art. 7. o A semente pt~ra plal!ltio deverá ser acon di-

cwnada em sueco novo PY'r.ots,tampadeJo collll peso certo 
levando, no interior, u~a -etiqueta an:a'lytica. ' 

. A:rt. 8. o Nenhuma se:rncnte será dist·r.ihu,ida sem pre-
VIU analys·e no lahonl!to,r:io de senwntes. 

A·rt. 9 ·." . Para cffe.ito ·de ,fiscalização, deverá o la-
vrador ·exh'llnr, quando .exigi.do documento que }J'rove 
a pro.ce:d-en:cia da s.ementc. ' 

~rt. i o. Só pode·rá ser plantatl~l semente foi·necid~l 
pelo Serviço. 

~rt.. 11. As infracções aos artigos pre.ceele·ntes se-
rão pumdas com multas de 500~ a 2:000$000. 

A·rt. 12. O Scr'."iço esta<helecerá annua.J.rnentc o íJ)Il"e-
ço de venda. das sementes para, plantio . 

. Art. 13. Serão ·cs.tndadas, nos ·estabelecimentos ex-
pe:r1m~ntacs ·.do Scrv.iço, as• ·es.pecies e variedades de al-
godoei-ros de ma-ior va·lnr cconomico ]mra cada zon~1. 

A•I't. ~·i. O Sc:rviço manterá campos de eoo.pcração 
c d'c s·~:mr-rcoopcração com intc•rcssados na cultura do 
algodoeJil"O. 

§ 1. o. Para eSis.c fim, concedN"á os seguintes favores: 
a) d1recçãn techni.ca; . · 
h) emlJ'restimo do maclünario agrico'la rwccssario; 
c) ?emcn.te para plantio e ·repümtio; 
d) I·~scc•LI·ci.das pa,ra 0 combate ús pragas . 

. , § 2 · Da producção do campo .de cooperação toda 
~e.J?ente cabcra ·ao Se·rviço; no caso da stmi-co:Jperação, 

UJOS favores são reduzidos c·lher-'lhe-11 UJH!'l ·Jn'rc·cnt::-
"C'Ill ') ' ' ' ' ' ,., · ,, :ropm:cronal aos beneficios concedidos . 
. , A:rt ·. la· O contracto de cooperação não excede-
r a de dOis anno:s;. 
_ 1·r·t · 1 G · Pwra fu·ncciona1rem no Estado, as installa-

~·ocs uc I f' · · · ;iz.~das >en~ ~c1a:r_nento c prcnsagem devem estar auto-
. ·

1 
rei~ ~erv1çp de Fome~ to ~lc Alg~Hlão. _ 

l)
"n f~ . · 1 .li'' eiffcllo de a1utomzaçao, as .JBstallaçoes \c 
v •C rcranl'en,to - · f · · . . c .prensagem dev-era[} sntts azcr a•.i <'XI-

gencws technrcas do S . 
§ 2 

o 

1
,. '·. . . ervrço. 

vi 
0 

• '·Jca!ll Isentas das exigeneias tcchnieas do Ser-
te ç ~· r~ara. c~fcJto. d.e autorização, as ,i•nsta!laçõe~ cx'stcn-
a~" l. as ~a~~ncns de tecidos c desLinadas exeht>.!V:l•llll'Hie 
' Je.ncflcwmcnto .de algodão pri1ra sen eonsumo. 
. 
1 

§ 3 ·o A Secretaria da Agricultura }Joderú isentar 
das mesmas ·cxigen.eias a.s. pequenas rnaelünas i.nslal'l:l-
' as _,nas fazendas ,e que bcncf.icic:m cxcltvs,ivamcntc al-
god~o, de prodncção destas, dcsUnadus ao co-nsumo <lc 
fabmcas locacs. - . 

Art. 17. A Sec-retari-a .1Ja .AgrienHnra podc11·á con-
ceder favores •CS,JJCc.iacs pot· prazo elcttwminallo, ús usi-
nas de ·hencf.iciamcnt1; qtt.e se snbmettcn•m ús seguin-
te.s cxig;cn.cias: 

,a) di~.puzcrem de n:pparclhamc·nlo cn:mplelo para 
um pell'fcito, beneficiamento· 
d h) funccionarcm em 11;.cdio aprop-r•iado·, dispondo 

e tulhas pa:ra a separação, e,m ,typos, 1le algodao em 

usinas rcgionacs, scrú, annml'lmente, estaheleqp 
Serviço de Fomc·n·to do Algodão. 

Art. 21. Para c f feito de expnrtação, as ca:-;:1' 
prensas das insta1laçõcs de hencfi.ciamcnto Jllc~lil'~ 
ternamente, 1,m.t0 :POli" O,m·l7, devendo produzi' f.i 
de 150 a 200 kilos. _ § 1. o Os fa·!'dos llcstinados ú cxr>t_?Piaçao Jt' 
s.er -envoltos em aniagem ou tela de algodao, nov~,, ::1 

nulos com cin,tas de aço. . 
§ 2. o Fica ma·rcado o .prazo Ide 12 mczes, 1 cj 

da data da publicação desta ·le.i, pél'ra et~lC as. •i 
actualmente instaHadas ·no Estado dêrn a~ ca1~J'J 
prensas de dimensões es,tahclccidas no artrgo :.J11·j 

Art. 22. Ao f;iscal ele beneficiamento, q~1e Fi 
vrc acce•sso em qunlqtwr installação de henefH':l::; 
compete: / a) inspcccionar todas as instaHaçücs :tJe h,1,,·; 
mento c prcnsagem junto .ús q.naes cstiveret~l fcr', 
intimando aos seus propnetaPIOS a pro•tnJ>I:l .:~ 1 tr, 
~~ão das .pcça·s que não satis.fi~erelll ú:s con!lH;;o:~ : 
das par·a um :perfeito hencflcramento; ,· ,I 

b) verificar as infracçõcs da presente lct, .:I'j 

0 
respectivo auto de infracção, 9uc ser:\ :remetlrl~' 

toridt~dc sUIIJC'rio.r; - 1 i c) remctt(lr qui.nzcnalrnentc, á elirccçao <o), 
~> quad~·~ _dcnn{ns!trativo ido movimento da 1\:Jj 
ms.tallaç,w, .· I d) f{)ll·necer, 1pro.mptanwr:tc, nos. s~us .s~li!H~ 1• 1 1 r:' 
I"'trchico~s todas as !'11ÚH1tllnçocs sohclla!l.ls, 1>·

1
'1 

eleve·rú n;a-111ter urna esclriplltlração pedeiln elo :-.;( 
seu cargo; ..• ·ti.· , c) vender nos ·lavrael()!rcs scrnc-ntcs, rnsc<-.' ul-'1 . t . - -··r e·<•l>r'el•Js" !lrslq. 
de a.eeordo com as IllS rueçoes C•- · '· • . lf. 
hHcaçües o.f.ficiacs nla·tivas ú eultnrn elo nl.g(~'l 1( 
.prestar todas as infm·maçlie•s, n•fet·ctntes nos se.,~ 
seu ca,rgo; 1 . 1 , (•!lsir.! f) minislrn:r nos Javrae ores to1 os os . · 1·, 

· ·f •'t ··c•l'VI'çcJ 1lc I>'lantln ' 1 

n.cccssanos n um pe>t· c r: O· ·' ' , . . •• • I'' 
sclecção c ]Jencfic•la:nlcnto, demonstrand~l . .'~s \:j 
do cmJwcgo· .da semente eXIJUrg:~~Ia c seld:.~~~n~.l 
0 

que visilarú as Javotwns da reg~:~o a sen <,H ,..o,~, 
cas 1Jl"OIJrins; . · 1 1

1 

rr) r(lti:I'tl'l" amost.ra elo algodão henefre.t:•·; ~{' ~·· 
ti,

1
laele não excedente a 120 gr:~mmns, .e cnvw.~t~j 

to de· cla:ssificação tiwis proxnno, nf.1:trl 1\c sc·t :•: 
!lamente a:prcciaelas; · I h) visa.r os ec,rHficaelos a qne ·se refere n \ 
1lo artigo 15; . . j! i) visnr c n~gistr:w, .para cffedos _estatls~ 
guias de dcs]HH·hos de caroço -de algoelao ·e <h 1 
em ea:t·oço; . . 1 I · j) lcvant:u· a es.timativn 1ln ún~n. enllrvn·~ a. 
dncc.'ão algodoeira na znna e na t'•poen detcrm:rn:Jj 

\) assistir o hcnefiei:nncnlo c prensngem
1

1 
godão, procedendo com os infral'lore~ de :wec., 
o artigo e § unico. 
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!· A_rt. 23". --- Os serviços do fiscal junto a uma in~ .. 
,.'r1 rllaç~o de beneficiamento serão de 8 horas ele traiJalbo 
' echvo. 

c:;::;' .• § unico Sempre que houver ncee'isidadc e a pe. 
~:~.1~ 0 !lo intci'e-;sado, porlr)rÚ ser prorogado o cxper\ir~ntc 
' lllla, devendo o interessado pagar uma taxa co!TI.''i. 

e/ pondente ao excesso de tempo 1lc trabalho. 
; '>•> '~rt. 21". - De aceurdo com o decreto federal 11''. 

1' ~~, _!J2!), 1lc 12 de julho de 1 !J:I:I, é ohrigalnria a classifi_ 
rtlça_1! eomn!eJ·cüli de t<~do o. algodão beneficiado no tc2'· 

/ ~ 011 0 .do bstado de :\!ma, Gcraes, hem como do algothrJ 
1
1
HovenJente rlc outro' Estados e ainda não cl:lssil'iea. c:; to. 

~ unieo 
I·;st!ldo de :\Iinas 
l n1i\o. 

Pan1 execuçiío deste artigo, entrm·ú o 
(;eracs em ac.:eordn eom o (1•Jverno ch 

1 Art. 25". -- Fiea l'Stahelccid~I a taxa de $010 por ki. 
11 ! 0 d~ al,t:_o,düo hcneficia1lo no Esta~!o. . . 
i 1 .. ,, 11l!Ito ,\ taxa a que se relere este <Irt:go dest1. 
, 1•Lse :to eu~tcio rio Sen·iço. 

,! Art. :l.G". - ~as rcineidencias, sáo as mul!ns cobra_ 
elas Pelo dobro. 

Art. 27". --··· As taxas e multas c1·eadas ll3S1.a lei ser1ío 
rcc:olhidas ás Colleelori<ls ,.,,tnduans, meclianle guia vi. 
-~ada pelos funceional'ins da Se:-re!aria da Agric·ultur~1 
llll:nmhirlos de sua execução. 

P,\HECEH DE HEDACÇAO Fll\:AL 
Commissiio ele Rc!dacçdo ele Leis 

. :\ Commissão de lledacçiio exam inand.o o projecto n". 
lOb que auc.:toriza a abertura de varios ercrlitos supplcmcn_ 
lares, c vcrifieando estar o mesmo approvmlo em :1". dis_ 
cussão, ~;em enWIHlas, é de pn1·eeer lhe seja dada, como final 
I'P.claeçflo que ~e segue feita de aecordo eom o projeC'I.;l 
e o veneido e, dessa l'orma, seja envi;lllo á sancc:ão: 

Auclorit:a a 
ll!en lares. 

PHOJECTO N. 10G 
ahertura de diYersos credilos suppl•~. 

A Asscmhlén Legislnti\·a elo Estaclo de 7\Jinas (;Er,ws 
rle!'reta: 

Art. 1". - Fica n Poder Exeeulivo auelorizado a 
:liH·ir, pela See1·etaria da Educação e Saude Public:1, 
~·:editos de liiO :000~000, 12 :000:)1000, ii:l :i"JOO~OGO, ... 
2;;0:000~000 e 1:! :000:);000 supplementure;;, respectiva. 
lllcnte, ú~ verbas GGI12, flHlfl, flüJüO, G7J7 e iiSJ:lii, do orç·1. 
Jnento vigente, no total 1!.e quntrueentos e ,;elentn c s!;'ie 
Pontos c quinhentos 11Íil réis (-177:[JOO:~OOO). 

~~rt. :!". · Hevog;mL~e as disposiçiies em contra1·io. 
S:IIa da~ Commissôes, ~1 de dezembro 1le 1!J:lfl. (aa) 

.Jnv~nal (ionzag-a, presi!lcnl\: :\ntonio .\ugusto .Jun. 
oue1rn Pa;.lré Agostinho de Souza. 

p,\HECEH DE HED,\CCAO FINAL 
ComniÍssdo ele Ucti(lcçtio 

:\ Conunissüo de Hed:u·r;iio ·~xamin:llldo o projccto 
11 "· 107 qu,e :JIIelcwiza a abertura de um credito espedal 
llL' ;,;, :177$400 c: verifienndo cslnr o Jllesnio a]lprovar1o 
Clll :1". di:;cussiio, sem emendas, (- rlc riai·eeer lhe seja c.l:1. 
da, r:omo final a l'l!iltlc\·iio que· se segue feita de necorclo 
~olll 1\ projcc.·to e o vc)ncido P, dessa fonna, seja enviw1•J 
'I s:mcc.:üo: 

J>HOJECTO N. 11J7 
•. ,\uetoriza a :d>eJ·Iura 1lc um erctlilo espeeial de 
;};) : 177'if, 100. 

A :\ssemilléa Le'.\i~;ln ti vn d•> E~ ta <lo c!e i\ li nas (ierne~ 
llccrcta: ' · 

,\rt. I", -. Ficn o Poder Executivo auelorizado a 
a!>rir 11111 ncc!ito e~preial de iifl:177)i;100 (cincocnta c 
1'1IH:.o contos ecnto c selcnta c sete mil c quatl'oeentos l'l'h 
deslnwdo a attcnt!cr no pagamento cle contas da lmpren. 
sa Offi<'ial, relativas a uneommencl:ts e publieac;cíes fe:._ 
las ele ordem cla ,\ssemhlén Legislativa do E:;tado. 

·:~l'l. 2". --- Hcvo:~nm_:;c :ts disposi!,:iics em contrario. 
Sala das Commissries, :.!1 ele dezembro cle 1!l:lii. r\ss.) 

.ltt\'?nal (ionzngn, presidente - Antonio Augusto .Jnn_ 
![llCira, relator r\lherto Alve~ l'a!lre Agostinho 
de Souzn. -

O SH. ANTONIO JUNQUEIHA -·Peço a palavra. 
O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o sr. deputa-

do Antonio Junqucira. 
O SH. ANTONIO JUNQUEIRA ( ') ---Sr. Presidente, 

sou dos que vcns[~m, como o illustre deputado Clovis 
Pinto, que, nas Assembléas, não devem ser lidos doeu· 
nncntos aggrcssi vos a qualquer reprcscn tantc do povo. 
-commungundo nessas mesmas idéas, sou lambem daquel· 
les que pensam que qualquer cidadüo que tenha oceupado 
cargo politico c que tenha sido accusado perante a As-
sembléa, onde clle não tem assento, pode dirigir-se a um 
deputado c a este não fica beim o acto de covardia de não 
ler a. defesa que aquelle queira fazer. 

E' por isso que venho lê r agora: uma cm·ta !Illc o dr. 
01~meu Botelho Junqueira escreveu ao deputado Villela 
Filho, cujo nome declino com sympathia. 

O sr. Villela Filho - Jú expliquei á Asscmbléa os 
motivos pelos quaes deixei de lê r aqui essa carta. 

O sr. Antonio Jzwqueira ~ O dr. Ormcu Botelho 
Junqueira dcfendc·sc de accusa~:õcs que lhe foram feitas. 
Nesta não existe aggrcssão ao deputado Villcla Filho E' 
a seguinte (lê): · 

"lHo, 2!l de novembro de 1935. - Casilmiro Villela 
Saude c felicidades. · 

9 sr. Villela Fil~w - Jú expliquei os motivos de não 
'ler h do na Assemblea ·esta cart~~-

o. SI'. Antonio Jzmqueiz'a - Li no "Minas., de 21 0 
seu discurso. Ha, por vezes, inve.rsão historiea dos fa· 
elos... , 
. o.si', Villela Fz'lho- A carta não cita nenhum facto 
mvcrhdo • 

. O sr. J1uloni~ Jwzqueira ... - c ha actos nossos em 
eon]m~cto, que nao podemos renegar. 

, Na o .tenho em mã_?S o meu archivo, que já !mandei para 
Leopoldu~a, unas voce certo tem o seu jú que pronunci 
recente thscurso e. poderá verificar, ~m dados conc~eto~ 
o que possa cu afhrmar em bases geraes. os 

Quando as;'>umi a !lireeção do Institut 
~i~~t~~t~~:. ~-~celn, dentre outras, o conforto dcos~~~10refi: 

O SI'. Villela Filho _ N't · .1. . . . I· ,J , • • • 'o 1111POI .wam em sohdane· t .tue ao Inslltuto ·e sim uma SI.'Il.lilles .01-t · · 1 · ·' • • · c · ezta Clllli retn-· nuç<~o ·com o que ~ sr. Ormeu sempre 111 • ·d · ·(' .., · . 
quem tenho relações .pessoaes. e IS m,mu, com 

. O SI', Anl~mio Jwzqueira ... - sendo procurado 
de1xar o Inslltuto, pelo excellentissimo s s ' ' ~o 
d 1,. · ·r· ... ecretano ' as •manças que lll!ie levou genti1ment r' -
a e to do. G?verno c, posteriormente, e!nM·e~p~~fa l·~açoc~. do 
de dciiussao, o ex mo. sr. Governador dr B ' d~ ,pe Vtdo 
ladares teve para commigo "eneros·ts e llO.n1· C!lc lctlo al-o · d · "" · ' · osas pa avras . m~.u anngo a, agora, uma versão maldos· . '; · 
a nunha adminis·tração qu'll a de 1 • . • ·1 a Clllli _1 elaçao 
Instituto em virtude de' "de;nullulos" C! SH o ex h neto ü 

O SI', Villela Fillw - Não fiz 'lCCt~sa•·-sr Or 1 ' .-ocs pcssoaes ao 
Co.Ilfol'I leu,i ·'~em, a quem quer que seja; aliás a lavo'ura 

· me c 1sse em meu discurso J. • 1 • ' ' . . I . , a !avia condcmnado como nocivo, o nstituto muito antes d . - • 1!!33. . , ., esuagestaodesdc 
O SI'. ,\ulonio Jwuzueira--- E' natural ~ , . 

do~ meus d~vercs e da norma de conduct que eu, scwso 
gmdo, sc:m mlerrupção .deseje saber <IU' a quel tenho se· 
c1uc l>ratiquei. aes os <. esmandos 

Logo depois cla eleição do Couselli lJ . . . 
1c'31 ullc•''l V ·: I ·t't - 0 1 Ov1sor1o Clll " , "' ·, J<~ o ns· 1 uto nao corrcsp d. . • 
tiva devido a medidas "desot•dcn•tda~ 011 Ia a expecta· 
imvedindo •. subtamente embarques 'de'-c~i6' ~·rc.~~nando e 

O sr. Vzllela Filho- E' verdade não .. ' ct~· 1 carta. con esta c a nessa 
O SI', ilutonio Junqueira _ Em seguida V ... 

quotas meusacs. · entre a as 
Fóra do •regimen livre, que ainda nã . . 

voltar e pelo qual todos suspiramos tr . o ~oi. posslvcJ 
embarque se apJ·csenta.v[Ul!li: · • cs IH occssos. de 

1) "Tudo retido" c sahindo em o r de 
B' o mais caro de todos e deu no >cri m chronologica. 
tal, pessimos resultados c ·ó i .. 1 odo governmneu-
to gastava mais de' t2.'ooo~ooco~o'ouom~1zenagens o Institu· 

· • "' .mnuaes F · · rzosamenle abolido pelo Conselho cl L ' ·. · oz CI'!lc-
notnvcl econol!nia para .0 Instituto. os avi adol'es, com 

- ··· Ficam ns red·iH~çcics finaes sobre a mesa, para ser 2) parte retida c !>arte livre SllJ·e1·1.1 ,1 su _ 
I · 1 ! 1 · ' ' ' SI>cusao 1 a >recua as na scgl!lu a parte clo expe!. Iente. embarques. _ l c 
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:l) Quotas mensacs para <:ada fazendeiro c de accor-
do com a sua 'colheita. Por ~~sse pro.ccsso V. c cn muito 
nos batemos. 

O sr. Vil/ela Fillzo -- Propugnavamos por quotas 
mcnsacs l{Ue pennittisse1111 a ~~xportaçãu de uma safra em 
12 mezcs e não em 30 mezes como fez o Instituto. 

O SI', Antonio .Junqueira --- Leio, agora, a sua eritic·1 
a um c outro, não sabendo, .pois, como V. agiria. 

No anno citado de 19:H, em seu discurso, :\Iinas ex· 
portou 5. ,130. 000 saccos, ao passo que em 193,1, o Insti-
tuto adJtninistJ·ado officialmente, :\Iin.ts só exportou 2. il53 
saccos. Hepetitbrncnte me dirigi ao D. N. C., em 1935, 
reclamando os cortes nas quotas dos cafés minciJ·os e ci-
tando o quanto fomos prejudkados em 1!)3.1, situação ex-
posta fnmeamcntc ao digno Seeretmio das Finanças, dr. 
Ovidio de ,A!Jreu. 

FillllllC illlllClliO 
Houve necessidade do Instituto pagar ao Halo Belga, 

recebendo apolices mineiras ao typo de 90, clausuradas, 
além de tudo, com a obrigação de só serem vendidas l"ill 
parcellas annuaes c a partir de 1031. Todo o saldo era 
empt·egado nos pagaifllentos ao Halo Belg11, evitando a ar-
recadação directa da taxa, pelo Banco, que poderia ele-
val·a de ,1$500 a 7$800, quando nós a reduzimos a :l~OOO 
posteriormente c ,Jwviamos pedido a sua extinc{~iio. 

Empatando todo o saldo disponível no p:tgnmento das 
prestações ao Halo Delga c estando clausm·udas as apo· 
1ices que niio JlOderiam ser assim· c:mcion:Úlas, foi, 'com 
pesm· da ad:ministração do Instituto c gntves prejuízo:; 
para a lavoura, adiado o financiamento. 

O sr. Villela Filho ~- Tinha os 28.000 :OOO!iiOOO rece-
bidos do Conselho Nacional do Café. · 

( •) Niio foi revisto velo orador. 
O sr. ;\nifJnio funqueira - Tiio depressn poude o 

Jlnstituto movimentar o scn patrimonio, inieiou 0 fi_ 
·nand:nnento nos moldes qne o Baneo :\Iineit·o vem llio 
salutannen te desenvolvendo. 

f;oiiiJ!l',rr de café e uerula com prejuizo 
No Congresso de 18 dl' janeiro de 10:l1, em Juiz d2 

'Fot·a, ·ao l!U:tl niio compareci, mas applaudn sem reservas 
a t·esolnção, e l'll.io Con~Tesso teve o prezado amigo 
eomo ul!l dn · · ·•t:; lcddcrs, resolvido ficou a acquisição 
do~ s::Ido·; < -·· ·. ;1tes. Junto copia do rclatorio apresen. 
Indo no IV (' .. ···;r:•.-;.c.;:J, pelo <Ir .• Taeques Mncicl, onde, ús 
pag·s. 12 ·; J ;; :• ·1:'1 resumida toda a operação, que <hu 
mn prejuiz:1 .t,. 7.000:000$000, quando esteve arriseadn 
rli' ex<'l'd!'l' ,:,. : ::.COO:OOO!iiOOO. 

O sr. Yi!!r·' · ?illw · Não subscrevo as cifras nci-
ma. () rei:< r:,, r·iturlo eonfessa o prcjuizo de 12$000 
por .~necu, c: . 1 ·.!in, nos negoeios de compra e \~endn 
cb <'nf(•. lnfo;; ··1 rrne esse café se destinava ao C. N. 
C. p~ 1 ra elim' , .. -, .. Entretanto, o Instituto. linha stock 
em excesso, :·"· '' :1ccessidnde, apezar desses prejuizos, 
·tanto que vcnc:··:' ·:ntitos milhares de s:u·<·os, por baixo 
iprcço ú C ia. Cr :. eir·a que pou<le assim apresentar gl'aildc 
Jue.ro apenas nn I." an.no de existencia. 

Dnwb o lnstitulo ehamn a si a glorin da dosohstru-
cçiio do mercado, csrruccendo-se da nc~·ão do D. ~. C. 
c sobretudo da revoluçiio pnnlista, que foi o principal 
fuetor da rleso!Js·li'lH'~~iío de todos os )_llt;,reados, excepto 
o ele Santos. :\inda em 19:l:l o Instituto persistiu cut 
c':)m]lrar café com p1·ejuizo! Na Hevólu~~iio Pnulis!:t, lo-
dos os ]HJSStlidorcs de café gnnharam dinheiro, so' o 
Inslilulo continuou a perdcl-o. 

· () sr, 1\ntonio ./wlqlleil'rt ---· Deixo Íle responder ao 
nollrP colJerra, porque me limito a ler a eartn. 

"Borro "rell'r ~> eilado relntorio c ncredito que, Clll 

0 f'-tz<·ncl;> desapnixonndnmenlt•, o sou espírito justo 
tt·n;1 ~forltlul'Ú t•rn elogios u eritica que fez. 

o .~r. Vi/leia Pilho Mantenho os llll'Us arg111nento.; 
e niio tenho motivos para me n'lrntnr. 

()·.H', .lntonio JlliUJlleil'IJ -.IJ!OÍo r:. N. C. Deixo 
de l'('S[JOIHleJ' no.<.; apartes do nohrc c·ollega, porcfll<' me 
limite a ler a earla. 

:\o's demos com toda sinceridade '~ \'. snhe qúe ne-
nhuuw irregulnridade foi constntn•dn Jl<~la Cotrtmiss{io 
qul' estudou os eoutrndos. , . 

() sr. Villeh Filho . llcot•usei a utinha soltdartecln<l<' 
:11J Consl'IIIO .'oiaeiou:d do Cnf(•, que Sl' ach:t\'H sob 11111:1 
l'olllmissiio ele syndie<tllcia. Logo em seguida foi cxlitL 

~...:..==.._-=:_ ______ ::;:__-::-..:.·:.... .• -=-....:..:::::.:--·-------·------ -~i 

elo l'S'il' Conselho, :lfnsl:td:t a diredoria, revogados fot··uu:; 
"' c:,ntr:H'los de prop<tg-and:t. :\ mim niio <~ompetia ::;0 _ • 

Jicil:tr :1 puilli<on~::'io do lnudo da connnissiio, a!C:• hojl': 
nfw puhiic:tdo. ~L·slas cotll.liçrirJs niio lenho moth·os Par.', 
:ll'H'iH~lHier da l!linh:t <tltitude. ·' 

() sr .. \ntonio .iunrttwiro S<tlle, tamb2m, o pl':<-i:->i- i 
IJllO rc:,ullado r!:ts "honifk:tçr1es", que substituinun ~-h · 
cunlr::ctos rl<· propnganda. · 

TIIX(( 1){/1'() 

l'oqu<' Y. !'l:tssifica de insincera a resPluçiiü ti;1 
P'C! i ncdin d:t t:1x:t :J\tro'! 

()-.,r. Villclrr l'ílh•J A resolu~·iio foi insincera, Pot·_ 
qt!c /'qj piihlic:HI<t n:t "Lavour:t ·:\lineira" nas Yes]JCi.·n.., 
rr!o Congr<cs:-;q dr• .Iuiz de l'o'ra. Depois houve um COln_ 
pktn •.iil',.cirl no ]nslitnlo il l'so;e rcspeilo no scll jol'll:ll 
of'fici:tl. Foi :ornnenle o fim tk armar effeito para at'l'<.•-
flr'r'!' :1 :111 into~d<l;HI<' <'Olllr:1 o Instituto. 

O sr .. \nf'Jnin .!cutrJlleil'a --- E' faho que lenha si ;.In 
tc>"O.'-':<Hio o periudo de sua cxlincçiio. Sempre tll<' tcn ho 
balido no1· clla <' h:t vari:1s carl;ts min!Jas, inclusive llo 
1period,; em que fui rlircctor do lnstitlllo, insistindo Pel;1 
urgente suspens:'í'J da cohranç;t da taxa dos :l$000 (lllil 
réis ouro). E' preci~;o qu~ nos julgncmos igualmet). t~· 
honestos rc sinceros no dizer e ngir. Aeerescento <t:._t.h_• 
o lnslitulo nii:J reccll2u a taxa ouro arree<Hla<la pio ~"'
tnrlo em UJ:ll e ID:l;>. 

.\ffirnw \'. "nuas vezes, pelo meno.~. lwPia f(t-
l!u~r!IJ'> lnslifnfo fJe/u Sll!l mri orienluçr1o e desmando:~". 

~um longo pcrir;do, inclusive de orgnnizaçrto, \' .. 
foi cnn:itante e até cntlll.tsinstico eollaiHJl'ador da adlllt-
nislrn~·iio do Jnslitulo. Creamos urna commissrto fisc-~'-
1izn<lnra ... 

O sr. l'illela Filho E~sa <'Ollllt!Íssão so' exattl. i_ 
nou fnelos de mC:~ru a<lministraçiio. (~uando propuz " 
ex:tlll<' elos tJe•ro<·io-; de cnfé, foi. adindo esse exame, eun-
forme <'onbt t~n ultima acta, que redigi. Aliás. essa cOll~
miss1io 111i:J tinhn poderes pnrn cmTigir netos tio Inst '-
tuto. 

() sr. :lnlonio .fttlllfl/eira ... dentro do proJI!'io 
Cnnscllw, :1 qunl- acompanharia os aetos do diredoi' !"> 

\', foi o secretario da mesma. Delk1 nfto fiz parte, In~':.~ 
sn:1~neverin os seus votos, tnl a confiança que lll'(• 
de;pertnv:l. 

Devemo~ ter Prrndo algumns vezes ... 
f) .·;r. Villelrr Filho - -- Err<:i '>obretudr> quando 

principio apoiL·i n<1 Instituto. . , , , 
() :,r, . \ntnnin Jullt[lleira ... m;1s tamben1. •1 c·~)' -

lado <'111 muilr1s ::.utras nos uossos trnbnlhos que, ~ 1H 
(! es]>J't'llditt1<'lll'J to:los os ntermhros <lo ·conselho, em lll)._ .. ' . -t· hde 
k'Cr"I!'S IIÜO l'lillltll!C1'1l(h1s, CXl'l'Cl'l'\\lll l'Olll hons I(' , (• 

· · t'l · ]•tssc 'I <Jtll' JlCl·-no sincr.•ro deseJo de nl'erlar e ser 11 1 a l' '· · ' 
·il'ill'Clllf.>S. . . 1 ·l , •tdo ·]Jl'itnei l't..1 An·Jtnos Jllnloo, l'll1 qnast tot o o c t.lln, 

. "' . I' 1 . ior E'X'1llle. JH'l'HHlo ,. por t•;o,,;, 1 lspenso-llll' r c Jll,\ ' ' 1 st. , 
. () ~;~~·;ttltdo l>'!riodo me toe a <lircetnmente e <.e .. '.h) 

b - I tt' 'l"'llltdO ,1 Stl-\ saiJer quaes oo; desman< os que com: 1, _s "' ·t'ltll ' 
- I' - . tiil<''"IC) llo Ins ' u at·cus~H;ar> que c a ·novn versao a. ex ->' · 'ui hn 11 ' 

lüo divcrs:1 <Lt de prnva 'lc confJ;mçn eom que l -
rndo pelo Ex mo. Sr. f!overnmlor do Esta c\ o· 

JJ~/IICO Jlineiro . l 
I' I" 1 v·1 eJI\ r c '' -~ E' gnH:io~~~ c injurio~;n n sua a trmn I ' 

çÜ(J no Banco. . > • ·, s•JIJiq · 
() sr. Villro/u Filho Assim nf10 c. I OIS c ·''!Ih t; 

. I Jll'O('UI''Ir clli)JC ,.r-'<]UI' divcrso's eredoJ'<.'s l!vernn1 <e . ' _ . · .1• ·-. 
. Il· . J)nmms nao JllJlll ~l pnra fazer 11l'[~O<:Io l'Olll o ,11}( o· - · 

a quem quct· qu~ se.ja. . :-:~o h·t favoritislll<l Jltll· o ~r ,\nfonw fllll![llCll'a - • '1 ' r Jl'tl'1: 
p.lrtc cio~ illustrcs di redores. do B:u~co .e. ~~~y;, Jlrrosc,·ll 11.._, 
dn dircc~~iío do lnslitulo.\ Hemu, c 11 '1 m,us :1 .11 'ltlH'lll 1 

. . I , I I 'tl ·[t'c"t o <JllC fnt Jl en, . ~.._, l'S]lli'IÍO I C SCJI'l'Jlll H( e C J S ·''' · '] to l 
(,'fJilSI'i!'ttlo ]Jelo ditrno Conslho Fis<~al, cons,tttntl<soe /\n 

· ' ' ·• . . It· ' · ! •JJelH en e. • -t>lle de fazendeiros <llv,nos, (li ·~s, JIH .e- , 
0 

mcsntlÍ ~ _ 
p:1z;·s aliús conh!'l'idns do y1:~~zn ~~. 'r11,1,~~~~> e '-' 

']" · c rchç·io ·t ( ta L,\ l ,JJ.t. · \ 
pod<~ ai trmat . m . , ', lir~cçflo do Banco ahnr . gl' l).-
. Sempre ~>.lJJ:ct.tV,~Jil:n;~dlo lo"o <le organiz:n· o pessl):q 

('.WS no n\lC!IOI, e o,, ' , , .. , "'.· . 
, pl'O\'CI' (\OS ·IIIl'IOS JlU.CSS,ll !OS· , 1'"'\t\, 

c se S Iltc Il;-t<J. f·llhn a mcmm·in, \'. se Oll(Hl;t, a o o' , l.-
• l' ' ' • 1 J f' I '\lH' l ;r.nçiio do llmwn, procurntHln outt·n fnl'lllll n l e 11 ' • t\-.. 

rucnto, 
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IIJcn ° ~~· · Yil.lela Filho -- Eu prOJ>Unha um financia. 
to Immerhato, e atravcz ele COOJ>erativa•· •tl"liJII'ts J·:1 \)rg·1n··. 1 .,, ' "' , . , 

I>S <f IZ<tl as, outras em. orl?aniza~~ão, mas não fui cont1·n 
,·. _ undamcntos ou JH'lllCifJIOs elo Banco, cuja conser. 

I ,Içao applaudi, no meu discurso. 
O sr. 1\ntonio Junqueira: 

Palrinwnh, do lnslilulo 
" !{e;ume V. o patrimonio do Instituto <:m arnwzens 

carzss,z.mos", edificio da séde, apolices e acç<ies do Ban-
e o e Cw. Cafeeira 

Se. os annazen's são de custo carissimo, não cabe 
~ .ttlpa . a adm.inistra!ão autonoma do Instituto, pois fo-
t ·~I-n .. conslnt~dos rlire_clamcnte. pelo Estado, que admi-
lli~tJ.<~va, eJ~tao, o Tnst~tuto; a sc<le do Instituto, esta sim, 
fot constnuda ·no penodo da autonomia e ficou em mil 
cont~>s apjJroximadamcntc, c seria interessante mandar 
a valwl-r!. Tambcm na administração :mlonoma foram 
t~msln~ulos os armazens de Theophilo Olloni e Aymo-
rc~ c. ~1earam em 200~000 o melro quadrado, quando os 
Jl J'JJJlltJ vos custaram mais de .f 00~000; os novos são 
muito mais hem construidos, apesar do seu rcdmddo 
''tJsto. 

Se o Instituto empregou lodo~ os seus t·ecursos em 
fJ:tgamcntos ao Banco ftalo Belga c emprestimos no Es-
tado, e se, por força de eontritcto, só pareella<lamcntc 
Jlodia vendei' as apo!iccs e o liquido empregou na for-
ma~~ão do eapilal do Banco c Cia. Cafccira, nenhuma cx-
LI·auheza pode haver em possuir tantas apolices ao en-
vcz de dinheiro. · 

V. enumera 82.000:0008000 de twtrimonio, ... 
O .sr. \'illela Filho -- Em 22j:3j:H. 
O sr. 1\ntonio Jtwqueira ~- l\h1s se esqueceu de aJi .. 

uJwr o debito do Estado ao fnstiluto, o qual montavn a 
1uais de 40.000:0008000.:. 

() sr. Villela Filho _, Sendo o patrimon i o ele 82.000 
contos de réis quandn foi •:assada :1 autonomia ~~ de .. 
120.000 contos em 30 de abril de Hl:35, este argumento 
se é favoravel á administraçfto <lo sr. Onneu, é desfa-
voravel ú administração autonoma do ·Instituto. Esela-
reço que os 40.000 contos de réis foram recebidos elas 
sobras dos 5 shillings, do D. N. C. no eorrcnle anno. 

() sr. ;\nlonio Jwzqueira ·--- ... elevando, portanto, 
0 patrimonio a 120.000:000$000 . .Junto halnncetc de :lO! 
·lllH3ií. .1 .. l l' . _ Taxa mz re1s ouro, sua s11 JS ztm~~ao: 

Por força do artigo 6.", § 3." das Disposições Tran-
sitorias da Constituição Federal não . m~lis poderia 
ser cobrada a taxa ouro, creada para fmahdaelo deter-
minada. . 

[<1oi por nós reduzida a taxa ouro :1 .l$000 e a sua 
, tincção agora vcrifieada foi muitas vezes solieilndü, 
~~Ill a maxima sinceridade. Levando em em: ta a sub-
sútuiçüo d:

1
1 ta~a dtos 3 f1ra~ll;~0s 0pela taxa cl~ 280.00, .~10~1-

ve uma ree uc~~ao otal c e • ·6'• apenas, r~uJa mllllll.l~~ao 
'real se reduz a 2$_600 em virtude do au~;nH;nto do irll·· 

sto de cxportaçao de 7 pnn1 ll "!". atltn.•.nnclo o 1 I" 
~><>;,J)lentado entre 600 e l$000. O Estado passou a ler, 
di~Io ultimo Convcnio, todos os f> shillings ( lf>8000 por 
r!.c ·c a) . Herluziu, pois, 2!)1i00 c :~anhou 1 f1*000. logo \u-
s.~~u 0 Thcsomo 12*·100 ou se.jnm 37.200 :000~000. 

bem sobre o pro<luclor na razão de 3$000 IJOI' conto de 
réis. E' o quanto, do C;lfé, vae ser canalizado a mais 
para o Thesouro do Estado, sem fallar no debito su11 c. 
rior ao -10.000:000$000 (hoje estaria em mais de . . . 
50.000 :OOO!J)OOO) do mesmo junto ao Instituto. 

Nos bons tempos do café ·a liO!JiOOO a arroha (2J0$000 
o sacc,o) c as colheita~ de Minas exccrlendo de . : .. 
't. 500.000 saecos, nunen o Estado de :\li nas arrecadou 
tanto o café eomo agora, CJUe a nossa prineipnl prollu-
eção cahiu a 3.000.000 ou 3.500.0000 saccos e o preço ca-
hiu de 240:POOO para 'l5$000, typo Hio approximada-
mcn te. 

O café, cxhausto, vae concorrer eom perto <lc 
70.000 :0000!!\000 pnra o Thcsouro do Estado. 

Sabe V. o quant(J trabalhei para assegurar as so-
hras dos ií shi!Hngs 'IH> no~so Estado c o fiz como um 
dever, que cgualmentc cumpro com os. ~selareeimcntos 
acima. 

Cada um de nós deve se esforç.ar, eoopernn<lo com 
o exmo. sr. Governador d,J Estado, dr. Benedicto Val-
la<lares, para que a economia c finanças mineiras se ..,. 
fo1·tifiqucm c engrandeçam. Alliviar ao café, jú cxhnus-
lo é um dever imperioso. Tudo indica que assegurada 
a 'renda do.s 5 shil!ings, votada pelo ultimo Convcnio 
devam ser, em hem da Jlropria economia mineira e seu 
futuro, minorados os demais imr>ostos que pesam sohrc 
o café. , . 

() sr. Villela Fillzo - Estou de aeeordo. l•ot o que 
se fez na reforma tributaria. _ 

0 .~r. 11ntonio Jllll{]lieim - Os cafc'taes estao sendo 
abandonados, tacs os prejuL~os dos fazendeiros em _café. 
Duvido que Minas produza :1. iiOO. 000 saceos de cafe, nos 
proximos annos. , , . . 

Bem sei das aperturas do 1 hcsouro l\hnctro e da 
necessidade de prestigiar financeira c economicamente 
o nosso Estado e, p1or assim sentir e desejar, é, que volto 
ás vistas a situação do café, dos cafezaes e elos seus pro-
prietal'ios. . 

Só lenho a desejar que o meu prezado anugo,. re-
presentante da lavoura, eoncorra com a sua expenen-
cia c dédieação á classe do,s lavrado.res para o. franco 
desenvolvimento do nosso bstado, mormente. qu,ullo ~s 
novas culturas citadas no final do seu d1scur~o, as 
quacs, com modestia de minhas força~, m~s apmxona-
do pela grandeza de Minas, ,i{l me dccllquci. J 

Com amizade c sempre grato, abraça Onncu · 
Botelho." . . 

üccupando a tribuna, sr. Pres1d~nte, peço permis-

ei F' <Jjo·no de nota que a administração do !nslituto 
•ui:: a ;;1spensão ela taxa dos :1~000, sem. ne:wiio de 

pc v·t l'IX't pas~ando a custear os seus serviços com a 
no ' ' ' ' · • 1 t f · 1 I' 

são para ajwesentar um projecto de le1 p<~ra o qu~l peço 
·1 maxima attenção de meus collegas, po1s e~le tl ata de 
~un assumpto que, quer queira, quer não quen·a esta A,s-
scmhlé,a, irá influir poderosamente, no fu.tur?,. nos de~
tinos de nosso Estado, uma vez que o prmclJHO coope-
rativista Yae sendo considerado, em todo o mund?, co-
mo o unieo capaz de resolver os problemas cconotmc?s c 
sociaes. O principio cooperativista tem, uma alta fma-
lidadc social e economiea. Ellc visa não estabelecer um 
padrão de vida e explorar o trabalhador, mas engrande-
cer as forças .Ceconomicas do Estado e promover o bem 
estar collectivo, fazendo com que se irmanem os opera· 
rios trabalhando para a prosperidade commum. 

'Em poucas palavras vou justificar o projceto fJ · :• 
tenho a honra de apresent.ar: 

Projeclo' n. 135 . r ropl'ia renda patrwwnw, que, s.e rnns. Ol'H.n no ~.s-
t~ulo, é novn fonte que o enfé estn e:maltztmd·o pm·n o 
The:>out·o do Estnclo. , 

Bem analysa<lo, o Thesouro <In J<..slu<lo dl· na<la wn-
vizou o cafl·, pois os :!*000 niío faziam parte cl<l ore:a-
llwnlo. 

O sr. Villdu J.'ill!n - Umn vez que n lnvomn pnr~a 
va n laxn, lhe era ineliffcrenle lll'rtetH'cssc es~n no lns-
titulo ou ao Est:Hlo. Foi supprimirla, lo:~o hnllVI' rr~<lu
cçiin de onus. 

() sr. Anfotlio .Tilll(l/ll'Íra - -- F' collln S<' o Est:Hlo 
1~n~asse impostos no t.otnl <I<~ 2.!]\ROO (2*000 lnxa d" dP-
fesn e mais 1"1" de l'XJlfll'l:l(~ãn, c~onform .. l'PI'oriii:J ll·ihn-
tariu) em suhstilui~~iio ao imposto ele :l francos (~~8100) 
suJ>Jll'imi<los. Houve, IHlt'lanto, atlf'Trt<'nto ele 400 r(~is. 
ente. somnuHlos nos 1 r>*OOO rl.os r, shilli111~~. c•ompletnm 
Hí$400 rle nugmcnto pnra o Tlw~OllT'O. on seinm, rnt . . 
:1.000.000 cln sa<~eos, rc'•is 46.200:0008000. lia, ainda, o 
imposto <le venda morrantil, que passou a n•ealdt· tam-

Crêa o Dcparlmllento Cooperativista, subordinm~o á 
Sccretnrin da Agricultura, c dú outras Jll'OVldCn· 
cias. .,.. G 
A Assembléa Legislativa do Estado de ~nmas e-

raes dccrehl: . . , 
Art. 1.". Fica crcado o U,epnrtan.tcnto Cooper~tms· 

ta, subordinado ú Secretaria da Agnculturn do bstado 
de )linas Geram;. . . . 

Art. 2.". Compete ao DeJHII'lameJ~lo: _mcenllvar, o~·:
entar controlar e fiscalizar a orgamzaçao c o funcc.l~
n·unc'nto das sociedades cooperativas c1!1 geral ,nnxii~· 
.1;Hlo-as hem assim, na utilisaçfto <los dtffercples. servi-
~~0~ teel;nicos qu.c ús mesmas podem prestar as diversas 
rcp·1rtiçõcs publicas estaduaes. . 

' Pm'agrapho uni co. Para auxiJ:im· e anm~nr a cr~a
çüo de cooperativas destina.das á trnnsforl.naçu~. do~ ?-I~
duetos ngricolas, será nmphado e desdohr.\dO, Sl Pl eelsl~ 
c apparclhado convenientemente o !Departamento c 
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tnhilirladc, assim como. de outros lcc~lllicos csp e e i.~_Jid 
dos pnrn eada c·.nlhegona de eoopCiytrv:ts, ou '('.~I) t..•c JC d\ 
s•l'l'\'i~:o Oll tra!J:dho a CXCl'Utar OU frscnhzar; f 

Agricultuna· c Pccuaria do Estarlo; c, para ajudar c cs~i
lllJI!ar :~ organização de cooperativas dcslirwdas ú lrans-
formaçao. dos produetos ele origem animal, scrú crcado 
o. rcsj>cclrvo serviço na Scq~ão de Induslria Animal, do 
<'!lado ~cparlarncnlo do Estado, a!Jrinrlo-sc, para issé> 
os cr·cdrlos ncccssarios. 

Ar~· :3.". Os serviços a cargo do Dcparlamcn to, e 
rc~peclrvo pessoal, serão distribuidos pelas seguintes se-
eçoes: 

a) Directoria; 
h) -- Propaganda e oricnlaçüo; 
c) Hegistro c fiscaliza~·ão. 

. Art. -1.". Servirão no Dcparhnncnto, sem maiores re-
gaha;~ do que a de seus cargos effcclivos, funcciorw;·io.; 
puhhcos cstaduacs, julgados capazes e que JHHlcrcm s.c • 
postos em commissão junto ao mesmo Dcparlamen!•·, a 
critcrio do Governo. 
, Art. ii." .Junto ao Departamento funcciorwrú um 

Conselho Consultivo, sem funq~õcs remuneradas, com-
posto de cinco membros effectivos c mais um para cada 
~alegoria de cooverativas, nomeados ]JOr in dieação t·on-

~~ JUncta dessas respectivas sociedades legalmente organi-
zadas, e em funccionamento no Estado. 

§ 1.". Os membros effectivns são: O Director r!ry 
Departamento; o Superintendente de Agricultur·a e P ~
cuaria; o Inspector de Industria e Commereio; o Chefe 
do Departamento de Estatística é Puhlicirlacle c o Inspe-
ctor do Serviço de Terras do Estado. 

§ 2.0 Os demais membros terão mandato por ein,•o 
armos, que poderá ser renovado, desde que sejam cJles 
novamente indicados pelas respectivas cooperativas. 

§ 3.". O Conselho Consultivo lerá um presidente ''.'i· 
colhido dentre os seus membros, annualmente, mcrlüt ·11 e 
eleição. 

Art. u•, Compete ,ao Conselho Consultivo: 
a) ·da·r parecer sobre as normas a seguir para a 

propaganda c orientação do cooperativismo •e para a 
fiscalização das sociedades coovcrativas; 

b) dar parecer sobre a assistencia c auxilio ·a se· 
rem prestados ás mesmas sociedades; 

c) propôr as medi.das nccessarias para o d·escnvol-
vimcuto do cooperativismo; 

·d) ma·nifcsta-se sobre projcctos de ld e medidas 
de ordem g•. r:d que ·interessem ús coop•crativas. 

§ unico .. \lém dessas allribuições, 0 Conselho !crú 
as que forelll fixadas pelo respectivo regimento, cuja 
confecção ;;~rú Pl'ecedida Jlür clle, sem tarclan~~a. 

Ar L. 7". ,\ ~ llelihcrações do Conselho não podem 
ser tomad:1s sem, pelo menos, a prcscn~·n de tres dos 
cinco memhros effcelivos. · 

Art. 8". As cooper.ativas lJllc s·~· organiz;trr~rn no 
Estado de l\l'n:ts Gcrues, assim como :ts jú organizadas, 
nos moldes laxnlivos dessas sociedades "sui·gencrh", de 
accordo com n:; rlisposiç6es do decreto federal n. . . 
22.289, de I!J rle c!c:r.·emhro ,de 1932 c leis que, posterior-
mente, forem n:l:Jrovadas, lci·ão dil'eilo ús seguintes re-
galias: 
. a) isenção de scllos, ünpostos, inclusive os de novos 
c velhos direitos, taxas c •emolumentos para lcgaliza~~iio 
ue seus actos, eontractos, recrucrimentos, livros de escri· 
pturação c documentos; 

h) publicação gratuita, no 0 rgão off'il'ial elo Gover-
no do Estado, do certifieado a que ~e refere a s•2gunrla 
Parte do artigo 1:1, llo decreto federal n. 22. 2:l!l; d.o 

1 extnacto dos estatutos sociaés •c da relaçfío do'> seus prr-
rneiros adminish·adores · 

c) publicação «rat~Jita nas officinas da Irnprensa 
()fficial dos cstatutc7.~ e até' dois folhetos uiffcrsntes de 
propaagnda, si forem estes aplJrovados pelo Conselho 
Consultivo, que determinará o fo!·nwto,_ pap<;l •e 11.u.mc.1:~' 
de exemplares, tomando em consHlera~~ao .a. lll 1 P~ 1 tuH 1" 
da cooperativa e o numero dos s•eus nssonad:>s' . 

I) • - · . j [" JJSlll!.SS'ICl "111tcr· l Iscnçao dos unpostos <c ! •1 · • · · ' , , ... 1. vivos" e imposto predial para os predws ·c_ JlllfllO\ eis_ ;tl . 
· ·I · · r'rtsi·Jll•tr"to dP su•t scrlc qurru os pelas cooperativas, para · ., · ,~, · ~ · . .' ... , 
. I .. . li - d . ·ol'lS <Jll <>l>l"IS de ,\ssrstt n-socra , para ws!a açao e esc '· '· . · . 1 .• cia socr'"l ·•ssr'm como ficm·fío isentos do Jlllposlo1.<1·-, "·' ... . • , • .. L' .•. de ercr I o !I'HilS!lll.SS;;() OS r'mmoveiS lJUC .as COO)lCl ,1 IV .IS · . 

• .. u • • I - . l' 'llljli'CSti· sejam obrigadas a receber na~ IH[lllt açoes r c c · 
mos com garant•i·a hypothecana;. . , ... ,. . , . , 

f) assislencia c auxilio do Dcparllnncnlo [Hl r a ~~ 0~ 1 
t.en~·fío e abertura de credito Clll cstahclecimcn lo~~- o fi i 
ein·es ou semi-officiaes; . _ 1 

g) isenção dos imjJOslos, estai.!u.a~s c mun1e IJ~a~s, ·j 
que estiverem sujeitas. pelas suas aclrvHl~l~les. _ j 

§ l.'' _: As cooperativas em geral, Ja organ ~ z a das '1 

em funccionamcnto, que, dentn~ em !res mezcs c o n l•tMi 
desta data, regulariza:rem sua s!luaçno de con~o •<n1 i j:tJ·, 
.com o vresenle decreto e de accordo •com o drSI>ost) r. 1 

artigo H c seu paragrapho, do decreto fcd?ral n. 22· 23;i 
gozarão das .regalias deste artigo a partir do c o ricO·,. 
exerci cio financeiro. . i· 

§ 2.• - Para fazerem jus .ús regalia~ de Cl u c :- :r;t!j 
o presente decreto, as cooperativas cleverao reqt.t e1·er ~, 
Derntrtamento o archivarnento das copias do. acto c olls!! 
tutivo, dos estatutos sociacs e lista dos assocwdos - I::es); 
[lJ'chivamcnto, que só scrú aut~rizado !ncdiant~ l"> ~ü-cce_ 1 favoravel do Conselho ConsultiVO, scra fornectdo , ~~-l (\. 
operativa um certificado especial, cnu'.ntcrando u .s 1cg:: 
lias a cruc a mesma tcrú direito. . _ ' I 

Art. H." - As cooperativas de crcdrlo, h~111. co~ P'\ 
pulares e eaixas ruracs, organizadas de accordo co 11 :1 
legislação federal e o presente dec:·eto, que r~Ulizarelj 

·mais de dois terços de suas opcraçocs de crethto ~l cti~"'i 
com agricullorcs domiciliado~ no Estado ou corn oulr,·: 

,cooperativas, gozarão, durante o tempo em tru.e OlJier-
vurcm essa con~ição, de isençãC! c~mpl~t~1 .d?~ I_ll.l p 0 ;tc~'/ 
~s~aduaes c mumc1pa.es a que estiver em sUJCI~.ts, s c n:1 pr'·). 
JIIIZo das outras regalias constantes deste dcc1 eto. 

-- Arl, 10. As cooperativas deverão enviar ao bcv:1rl:'i 
mento, até 0 dia 15 de cada mez, o balancete d-o ÜH'r; 
IITicnto geral no mez anteriof; movimento de asso c i ale': ~ 
entrados e sahidos no decorrer do mez; editaes e 01:r'r; 
vando asscmbléas e reuniões; assim .c.;on.w, sem r~ t·e {• 
solicitadas, as infmima~:tics ele que prccrsar o l..)c.úa~P~' 
mcnlo. ·, 

Art. 11. As cooperativas ficarão sujeitas ú fi;,ca!J!I 
~~ão, por parte do Departamento ou seus rcprc~en t~nd 
para o fiél cumprimento das disvosições das leiS q ll(; r<· 
gerem o assumpto, dos estatutos socraes e para CJtl e J;;j 
sejam desvirtuado~ ·o~ princípios cooperativistas. · . 

Art. 12. As c.:ooperativas que deixarem de d~H· ccii~ 
primenlo ús disposi~~ões legaes e regulannent~rcs e-111 11 
gor, c ús determinações do Departamento, terao c~l.S.saP'i 
as regalias de que trata o !Jl'cscnte decreto c cn.t e 1\f' 
tiverem sido concedidas, J 

Art. l:J. o Departamento, o_u o seu Conselho C c) zHI• 
livo, >icmpre que julgar convcmcnte, poderú fal(!\·-~l' p' 
prcsentar, sem clircilo de voto, nas asscmbléas gci':.t e.s J•" · I ·- I 1· t . o . .,, assoc.:ral os e na~ reunwcs tas l rrc•c o nas ou c 11 :<;e 11 r. das cooperativas, para orientar, encaminhar, cXI)l-ic· .J 
cselareccr as propostas submeltidas ú vota~~ão, n fj 111'\!! 
crue as delihcmçi3es eonstiluam" vontade expressa e /.rj 
da maioria dos associados presentes, sem contr~\ l•i ., 1_.;.

1 
as •lisiJOSiçõcs das leis em vigor, ' 1 

· 
Art. H. Todas as estradas ele ferro do Esla (l 0 . 1 riío, uos despachos de merc~Hlorius ou cneommen (.ln.~ .:1 

tas pelas eoopcrativas ou JHira cllas, o desconto dt.• 1'0 :1 
nos respectivos fretes. ',1 

Paragrapho uni co. ,\s coopera li v as a ciLre s~ - 1~", r.J 
este artigo são aquellas organizadas de accordo ~Q te ') 
disJJosiçõcs deste decreto. · 111 'I 

. Ar!. 15 .. O l;ovemo do E~t:~do l.>roimQvcr~t os l) P ê' 
~anos enlcndunentos com o ~hmstcno da Agneul t l.ll· '·I 
s~ntido de serem delegado_:; no Dcpm:tan~cnlo C~JO}) e~~.; 
v1sta poderes para cxccuçao, no ·tcrnlorJO do bst;:l.(l ··1 
Minas Gcracs, das ~ttlribuiçõcs que, em :relação {ls ~ 0 .: 
rativas, compelem ú Direcloria do Syndicalismo C:: 00 ', 
rativista daquclle Ministerio. 0 (\ 

.Art. 1li. O Secretario da Agricultura darú ~~s 1) :·· 
dencias necessar·ias para a installnção 'immcdiata (l_ t·c~· 
part:~mcnlo e seu Conselho Consultivo c pura a Qln.} 
~,~ão do regimento inlemo deste ultimo, expcdind(') ~\ >n 
ccss:trins instruq~õcs I>arn a hoa l'Xeeu~~fín do P l•.<..,;c.: 
decreto. · · 

Art. 17. Fka · aherlo na Secretaria dns Finn l) , e) assistcncia tcclmica gratmta ele co:>JlCI .tlr\rsL~s ~ 
~~ontadorcs, parn organiza~·ão rla cooperí\liVn c snn ton 

I . L · l Ie \ ~'-" Sccrctnria du Agricullura um crc< 1 o cspecia l . • . ~ 
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encm·ar e resolver esse ··,randc ]Jrohlema eeono~n~cn-so 
eia!, que é a organiza~~fic~ cooperativista das acttvtdadcs 
!lo povo mineiro , . 

O ~H, VILLi~LA FILHO · · Sr · l'resHicnte, veçcllH: 
Palavra ']lara me referir ú carta !lo sr. Orm~o Bo~el . • 
li!la pelo nohre deputado ~r. Antonio Juncruetra. Consi-
dero respondidos os nrgumento~ da _mesma ·nos apart!:~ 
que dei. Conforme aqui, jú <lcclarct, esses argumentos 
llfio me l'OIIVCIJCeraJll, 

'~lantenho, pois, a affinnação, aliás, de ~un;~enso ge-
ral, da inutilidade !lo oneroso Instituto de Cafe, qu~) fa-
lhem em sua funcção prcci·vua de_ defesa c nmparo :1 la. 
\'oura. Foi acertada a sua extincçao. 

O SH. LABOHNE E V:\'LLE, por parte da Commis-
são de Sandc Puhlicn, !(• c remelle ú :\lesn o~ ~cguinles 
pareceres: 

p,\HEClm .N. 1rí1 
Commissiio de. Saru/.e Publica 

A Commissão de Sandc Publica, pxamin:mdo o prn-
.iecto n. 11:!, que dispõe sohre a crenção de um cPntrn 
de Saudc em Caxambu', considerando ·que. a sua ap]lro-
vação importa em augmento de c!esP?.sas, c ':lc parec•~r c 
requer seja ouvida ~1 Commissão de I• manças · · (, • 

Sala das Comndssõr~'>. 21 de dezembro ele 1 J.l:l ·" 1 
Antonio Junqueira, presidente -- Elyseu Lnhorne e · ~1 •• 
!e, relator ... Ado!pho Portella -- :\:ma dor Alvan~s. 

PA'HECEH N · 1!'>2.. , 
Commissao de Smulc PuMtca 

A Connuissão !le Sande Puhlie~l, exantin<_llld<.> .o yro-
jccto n. 120. é ele varccer seja o ·nH;stllo envt:.u!.o a I .~Jlll
rnissão ele Finanças, para que ·~sta mforme si,_ r;ffcclrvn-
mcnte, a approvaçfio do projcelo em apreço tt'a aenrrc-
l~tt' uugmcnto de despesas. , • 

Sala das Commissõcs, 21 ele dezembro de l!l.la. 
(;1ss.) Antonio A. Junoueira, presidcnlP Amador Al-
vares relator -- Elyseu Caborne c \'alie ... Adolpho Por-
lPI!a ·: 

1':\<IlECEH ;-.:. t:l5 
Gommissa.o de Smulc P11blica 

Os funceionarios da Dircctori;~ (lera! de .bsislencia 
llospilalar, na ·repn:senla~~ão annexa~ se dirigem ú As-
s1~mbléa c pedem sej;~m crcados d01s JogarPs lltl'JUelle 
dpaertamcnto. 

Est.nn<lo votarlo o or~~amcnto e importando o pedido 
em atl',.mento de des1lcsas, é a Commissão de Saudc de 
parece~ seja ouvida a Com missão de Finança~. 

Sala dns Commissões, 21 de dezembro de 1!!:!5. 
;\ntonin A Junqucira. ·presidente--· Amador Alvares, re-
lator -·-- Elyscn Laborne e Valle ··- :\do! pito Portella. 

-·· Para discussão na 2. • parte do expediente. 
O SH. :\IILTO~ C:\!\IPOS, em nome da Commissiío 

de .Justiça, lt~ c rernetlc ú \lesa os seguintes pareceres: 
P :\ilU~CFJH N . 155 

f:ommisslio de Constituiçcio, Le1Jislaçcio ~~ Justiça 
() povo dn Dores do Campo, rcprcscntndo por varios 

requerentes, c!irigeJse ú Assernhl(~a pleiteando a eleVP· 
ção a munieipio (hHtuclle clistrielo pertencente ao mu. 
nicipio de Prados. 

. Enemninhando o processo ú Commissão de .Justiça, é 
esta de ·pat·ee!~l' sda enviada a Comlllissão de Camaras 
·:\lnnieipae), ~~m euja eompeteneia cnhc a materia. 

Dezembro de 1935 N. 11 

!iça ouvir os ·vrcciosos esclarecimentos da Commissão 
ele Agricultura. ·C nesse sentido cmittc agora o seu pa-
recer. 

Sala das Com missões. 21 de dezembro de 1935. --
( ass.) ,l\lilton Campos, presidente e relator -- Ovidio de 
Andrade -- Bilac: Pinto -·- Carnillo Alvim - Gastão 
Coimbra. 

PAHECEB N. 157 
Commisscio de Conslituiçiío. Lc!Jislaçtio e Justiça 
\'arios serventuarios de Justi~~a dirigiram-se á As-

semhléa Legislativa plcitean!lo medidas em beneficio das 
classes que perlcnecm. 

Examinando os papeis á Commi~-;1\o de Constitui-
ção, Legislação c Justiça, é de parecer oue os pedidos 
são todos dignos de consi dcração. Entrdan t?.: como o 
reconhecem os proprios supplicantes, a oceasiao o·npor-
tun~1 para se ~~uidar da mnteria scrú a dn clahora~fio do 
projed(J .de lei da organiznção judiciaria. · . 

Assim, a Comrnissão conch1c que o pcchtlo em ques-
tão e os de idcntica natureza sejam reservado~ pal'n C'Xa-
me neccssnrio na opportunidndc a traz indicada. 

' s~1IH das Commissõcs, 21 de rlczemhro (]r~ 19:l5. 
Milton Camnos. nresirlcnte c relator - Ovidio d!~ An-
rlrarle ··- Bil~H· Pinto --· Camillo Alvim -- Gnstfio Cnim-
hrn. 

PAHECEn N. ~GR 

r:mnmis.wio t!c Conslillliçlio, J,e{JiSlrtçlio (' Jtlsfiçll 
:\' Commissfio ele Constituição, Lcldslação c .Tustka 

foi nrPst•nle o pro.iPdo n. 12, anre~cnlarln nelo sr. Ma-
1H1•~1 Jlorlrio:ncs c por outros srs. •lcpnLadns. ,JisnonrlP 
sohrP a I'P:Hlmissií.o :mtomatit·a !l.P -:oeios cln Previdc·ncia 
rlns Serv.itlorPs elo E-;tado. excluidn' noJ' falia <k paqa-
l11<'lllo nnarlir de :l ele outubro de 19:l0. 

Contrn n Drn·iccln niío SI' nnrle ar!•:nir niva dP in-
c·onstituc~inn:lliclnrlp rn1 illegnlirlaclP, qw• ·desac·nnsclhem 
-;un nn11rov:H~iio. 

'Entn~hnln. !'01110 snhrc.• n •:c.n lll<'l'<'l'.illlf!Jlln convem 
sPia nnvirln n Cnn1missiío !lP Finanr.·.as. ú uual. ainth. <'~t:l 
,.rr,~r·ln <1\lll·o lll'OÍ!~dn rr>lativo !:unhem a sr~t·vif'ns (]n Pn·-
~·irlPl)('Í'1 - . n ComJni~~<ín rl.r~ .htslkn opina ll''ln ·nndir)ll-
c·in rl." Cnnnni<.:.;iío rle·FinntH':lS. · 

S:1h cbs SessÕPS. ?1 rlr rlr"'"'"lht•o rl" Hl~~!í. -·- (n,-;,) 
\Tiltnn ('cnnnns. nresirlr>ntr> " rrhlor -- ()virlio rl" .\nrlrn-
rle Hil:H' Pinto --- Cnmill'l .\h·im -- Gnst1ío Cnimhr:1. 

PARP,r,r.ln N. 1!ífl 
f:ommis.<rio d" r:nnslilrdr•rír>. T,errislar,cio c Jnsliça 
n '(1'. H!~natn ta~HH'irn Handpit·n de ·~r ... nn. cserivl'ío 

rlo !'l'ime rl:1 COP1Jarea dP Muznmhinho, diri!.(P-"" á As-
srmhlí•a nldtr>nn(ln n revirwrmncnto do nrtirro 210 rla ld 
n. 91?., rlr 1925, e a :nm..,xar:i\o (]as tnC'rlins rlns !'llstnf, 
ao-; vencimentos men~nes rlos se1·vrntuarios tlannrl1n en· 
te·~m·in. · 

O ns-;umnlo. corno ~e V!\ envolve awmwntn rie cle~
n,.sa PPlo a;e:esrimo rl." vr>ncimenln<;. Pnr isso. enten-
de ;' Conmnss:l~ de Cnn"ti.tnidío e .Justiçn ·flllC rleve s~:. 
onv1rln n C:nnnn1~•.iín rlr> Fmnnras. 

. S:1h rlns SessÕPs,. 21 r~ e tlP?:Pinhro de 1 !l:l!i. ___ (ass.) 
\T,Ho'1 Cp,n:nos. 1~'1'PsHlentr>. P. t·Plntor -- Ovi!lio rle An-
rh·nclp -· Bllnc~ Pmtn -- Camilln Alvim ~- Ciastfío Coim-
hrn. 

PAni<:CFJR N. 1ô0 
Sala rlus Comnds~õcs, 21 de dezembro de 19:lG. --

:\lilton Campos, presidente e relator ---- Ovirlio Andrade Commissão de ConslitzziçlÍo, J,coislação c Ju,çtiça 
··- 'Bilac Pinto.-- Cúmillo Alvim --- Gastiío Coimbra. O sr. Ilcnriqnc dos Hcis Calçado aposcntou·sc como 

PAJHECEH N. 15G professor do grU]lo escolar "Affonso Arinos", de Para., 
CorJIIJIZ •• S,.I-IIJ l C t'l . - I . I - J i' cnht', por invalidez provada, em 22 de <iezembro de 1931 - " c c OI!S 1 mçao, .egzs açao c us zça Dirige-se agora á AssembH~a; allegando que deixarnm d~ 

Varios !ll'O'prietarios de llhéos, munkipio (\c Süo lhe ~cr co!llad_os. mais de 7 annos dt~ serviço, havendo 
Domingos do Prata, queixam-se de que engenheiros do por 1sso sulo ti1JUsta sua <tposcntadoria com vencimen-
Estado invadem suas terras devolutas; c suggcrem a apre- tos Jl!'OP?rcionacs. Heque•r, em fim! a revisão de sua apo-
:;entn~~ão !lc nm projccto (lc lei qtw garanta a JlOssc rlc sentado~·ta, para lhe ser !'eC(ml.l~CHlo o direito ao tempo 
suas propriPdatles a lo<los aqucllcs cru~ ha mais de 10 de servtço qne allega e a grahfleação addicional da lei 
annos vf~m eultivanclo e benefidando stws glebas. n. '125, (lc 190G, hem como a diffcrença de vencimentos. 

A matcria, uma vez que se entenda a priJvidcncia rc- Encmninhando o processo ú Commissão de Consti. 
querida como s:) rderindo apenas a terras devolutas, do tui~·ão c .Justiça, opin_a cst.a pel? indeferimento do pcdi-
dominio do Estado, entra na colllJJCtenein ria Assmnbléa do, por ser vedado a Assemblca Legislativa clabnrar a 
Legislativa e parece digna de toda a considera~~ão. An. lei que o supplicante pretende. Effectivamente entre as 
lcs, porém, de deliberar sobre o offere.dmento do IJroie· attrilmiçÕI!S é!a Assemblóa está a ele "legislar' sobre li-
elo pleifendo, deseja a Commissão de Constituição c Jus- ccnças, aposentadorias c rcformns, não podendo, por dis· 
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posi~·ões espcciaes, conccdel-as ou modificai-as" (.Con. 
stituição do Estado, artigo 18, n. 1:3). 

:lieraes para <'Xe<'liÇii.o no !I'JTilorio deste Co<lirro <le Min·1s · 
<'on.•;uiJstan<'iarlo n:J De<'. n. 21. 1;:12 de lO ~le · 11' '1· l!l:ll. , .)li 10 (c 

'Inconstitucional, por conseguinte, seria a lei pre-
tendida pelo referente, ~10 sentido de modificar especial-
mente, sua aposentadoria. O que lhe compele é dil"Í.,·ir-
sc ;to Executivo, ou, si este não attender c si se julgar 
com direito ao que p!l'itea em face das leis Yigentes n·-
correr ús vias judieiarias. A Assemhléa Legislativa: po-
rt:•m, ô crne não pode resolver o assumpto em lei espe. 
einl, como lhe i.~ reqtl<'I'Ído. 
· Sala das Connnissões, 21 de dezembro de l!J:l;). 

1.\Jilton C:~mplis, presidente e relator -- Ovidio Andrade 
. Bil:w Pinto Camillo Alúm - · (~nstão Coimbra. 

J> AHECEH N. 161 
Commlssrio .de Coustilzzi(lio, Legi.~laçlio I' Justiça 

O projcclo n. 73 eleva n termo jndil'iario, com su:1s 
Hc!Uacs divis.as c aHncxndo ú Comarca de l'atrocinio 
ll!Ullieipio do Coromandel. ' 

Com os mesmos fundamentos do parecer 1;. c em 
vista elo disposto no nrl. lOl, ldra e, da Constitui~~fto 
da Jlepul>lica, c art. -l!i, * unico, da Consti!ni~;iio do. E,;. 
Indo, ?ntende a Commissiio de Constifuiçiio, Legisiac;iio 
e Justiça que o pr_ojeclo deve ser retirado, relegando-se 
o exame dn materw de cru e cllc trata pilra uecasiiio op. 
portnna. 

S<Jla rias CommissriPS, 21 de dezembro rk !OH :i. 
:\Tilton Cnlllpos, presidr·nlc 1.' relator: {)vidio An-

drark: l~il:w Pinto: Cnmillo :\!vim; (iastão Coim1Jr:1. 

. Commi~.wio r!l1 (;onslillliçrio, /,cf!.Íslaçrio n .Jiustiça 
Parecer n. 11i2 

J>pJo~ inclnsos requcritnentos, que fonnn encami-
nhados :'1 C.ommi~siio de Constituiçiío, Legislação e .Jn . .;-
Li~~a. os ha,bitantes dos .munieipios rle Coronwndel f! 
iJlrejo das Ahrws pleiteam a ereação rios termos jr1 r1 i .. 
ci:u·ios duqucllcs municipios. 

Opina a Commissão para que se reserve 0 estudo 
·do assumJ?t<2 fl.ara. ~ ~.pporlnn i d n rle da e lahoraç:i 0 (la 
j('Í clr div1sno }tldH'Hll"la ·do Eshlrlo. E' hoic prineinin 
const~tt!c~onal Impos.to: :~o~ ?st:~d~Js? da "inalterahilidade 
da dzvzsoo c Ol'g"Hni~açno JtHhewnas, dentro de I:Írll'n 
:mn?~ da dnf<> ,~a lei rrne a csfa~eler~e1·, sah·o propn-;1<1 
'IllOIJvadn ,,., r '>rte rie Apnclkt_ear~' (Const. Fed., art. 
10~. Jctr:1 ,.) . Po1· outro I~H!o, dls)HH~ a Con<;titnki'ío mi 
JH'll'H, no n·n·nrn·ap.Jw nmeo do art. .li)· "•I r!1•111• •• - : -• • ' • . ' ,,{(() J/1-
d~f'/'(1'1(! sr'l'a fr••f'l ao mesr;w teml!O ;me.," rlinisrio r11T;ni .. 
nrsfrr!lzva r•. """ndo n.ossr.vel, cmnr•irlrrí cn•n r•Sffl. 

hsscs fpxfr''' 1~on~tJtucwnncs ntn<;fT":Illl :1 llPI'.e<;<>idnr:'; 
rle niio se ""''l":n· .s~_nn;111lnmrnte r':lfl:t <"'So rlr• inslnlLl-
,.ijn de t.CI'Il'"' lll(]lr,wrws rlP eOlll:JJ"I':t<;, dPVI'Ilfll) .. s:• :1p_ 
tns liror~~d<''' ''". P.XlllllP rla mnfei'Í:J cJ .. n•:1nP.ir:1 ""n1I r· 
Sl'''~'.m.a!ICll.." 1''~"1llfnneamente r•on1 o l'<;tndo r!:1 divisiin 
wln,nisfl'all'"'· 

P01: esse·: ,..,,.,f:tllH'IllfJS, enlenrll' n Connni\~i'írJ, <'rllllll 
i:í ,,. lhssc, I""' 'J assnrnpto dos I"r'lfll:•r·il11enlos ('lll :lllr<,-
·rn. r·nmo o dn ouh·Ds UI' natur•<;zn irl1•ntic•:J, 1!Pvn :rgnnrrlnr 
nJ)llnl"htnidndc. 

Sala das Sess0cs. 21 ri e cl~1.r~m hl'rl d" I o:l:í. 
fAss.) :Hilton C:m11·nos, prc~irlc•nlr> " rPinlor: Ovi 

rlin l\nclr:1rlr; Bilar Pinto; Carnillc1 :\lvi111: (;:!'d.iin (o. 
indJ•·n. 

n s/'. r:roui~ flinfo Ji• c' rrmrttc· f1 :\fp•;p o se';nint" 
nrrr· ('(' ('./" 

.\ CPl!llltissiio de Ae:riculturn. Tndn~tl'in, CnnWJ<!I'-
f'Ío e Tr;•h:dhn ('X:nnin:uir!o n lnens:Jé''.'lll rlo s1·. Covr.r 
nadr;r d2 r'')J)Ín anlhcntka do tfPI'Il'O rlc ;wr•o•·do l'el''-· 
brndc)· entre 0 Estado rle :\Tinas (leracs c o (!nverno ri:> 

•.Hpnl>licn, nara exeeudín, em lerriln.rio mineiro, do 
Codir!O de .l'v~inas __ (! rir mtrr1·er qne SP votr. "' rcspeit(), 

·o !i('(!,llintr: projedo r! e lei: 
J>HOJECTO N. t:Hl 

:Approvn 0 l'onvcnio ecleiJI·ar!o entre n (;overno ·d,t 
Uniiio c o Estnrlo de ·;\Tinns para n exeeução do CIJ-
cli rro de •:\Tinas. 
A 'Asse!lll)léH L(•gislnliva do E<;l:tdo de :\finas (;e 

r:~es decreta: 
t\rt. 1." - Ficn app1·ovarlo o convenio eeleilr:tclo <!!11 

12 de deze,nbro de· 193;) entre o Governo dn Hcpuhlir:n 
dos Estac!os Unidos do Brasil c o do Estndo de :\Tinas 

:\ rl. 2." Jl ]' · . - , :ovog:ll:t-se as c 1spost~!ries l'lll contrario. 
~'.:olt~ .rl::s l.<lllllll!,;'Ol'S, 21 rJe dezembro de 193:-i. 

. Uov1s d~ ~.l.agalh:~es Pinto; Teixeira da Costa; jcf-
ll't son d·· ()] !I'Cll':t: \ dlela Filh:>. 

lmprim:L'il' par:~ a proxim:t onl~·1 11 do di:<. 
' 

O :.r . ./I/I'I'JIIt/ r;',Jr:~t:;a, encanlinha ú Mesa 0 <;eguin'~ 

M.iml:J ''onstJ uir 
:t Curvello e 
.\ ,\ <;senthlr~a 

rler.·rrda: 

PHO.JECTO ::\'. 1:37 
estrall<ts de Hodaoem de Sete 1 .1,.0 .1s 
de .leqaitibú a Tn?hiras. ..,., ·· 
Legislativa do Estado de :\linas Cleracs 

Art · 1 ·" · Fie:< o (;ol'cl"llador do Estado autorizado 
'' Jll:.md:lJ· ad:Jpl:t~· 'lO trafcg·o de aiitomoveis a e~trar!q 
l~uh~.ll'.:t qw" ,!1ga :')('((' l~agoas a Clll'\'ello e passa por Vil-
].'~ .'·.'li .u.~l~~hd e~: .Jose da_ Lngoa (antiga Lagon do .la-
t.Jil), Ltzcndo .ts relocncoes IICI"'SS"'I"l.'t•· \ ') " ~'-. ' ~- ( ,, . 

' I~t. -·" - As desJ1Csn.s com ns obras necessari<t:-. 
<:orrel'no peln vet·hn oi·çantentm·i,a destinada ús estrada<; 
·ri~· rodagem I' nüo excederiio de uni eonto de réis por 
·lulometro em cacln orçnmcnto nnnual. · 
,• .'\rt · il." ·· Caso o !J'açnclo da relocação dn estrndu 
, 1 ~ 1 ' 1 'l1JH! trc<"hos dl' e~lr·urlns pnrtir·ul:tres on outros 1f.:!'_ 
I Pilo~. qur rler!etHI:.lnt de desapropriação, fie a o poder 
exeul1vo n:JlrlJ"JZndrJ n recl'!Jl'l' doaçiio claquellcs tl"l'('ho~ 
de estr:Hin e rkstl's t~rn•nos . 

A1·1. 1.:· ~a·; mesmas ('ondi~·tH•s dos artigo~ nnlP-
cr·tlr'nlPs, J'l(';l o (;o;nno d'l E<>tndo aulol'iznrlo n manrlar 
<·onslruit· lllii:J (•strnda de aulomoye] que vú Ü'l'll1Íil:!r 
Wl ~;'~de rio di~;lrictu de Trnhiras (Curvcllo), pnrlintlo 
de .lequilihú (Sete Lagoas) Jlela nwrgem dirciht do Hio 
da . .; Velhas. · 

Art. :i." ·- Hevogam-sc ns disposiçiíes em eontrario. 
Sala das Sessiks, 20 1\e 1lezemhro ri!' l O:l5. 
Juvennl Gonzaga, Camillo ,\!vim, Octnvio Xc\'Í<>I', 

:--:e~lor Foscolo, JosC'. l\Tnrin Lopes Can~·ndo, Teixeirn da 
Cosia, Olyntho Orsiní, ,\<lolpho Portella. ErJ:.;on 1\lv:tre~. 
Sylvio :\[nrinho, .\mndor Alvares, Alberto Woorl Sonres, 
E'Ivsell U:tlwrnc e Vnlle, M:moel Peixoto. 

· .;\' impressão. 

O SH. l\!AHTINS PHATES · ·-· Peço a p:tiavr:1. 
O SH. PHESIDENTE ---Tem n palavra o sr. deptt-

t:rdo, :\Tarti:ns Prates. 
O Sll. l\IAHTINS PHATES ··-· Sr. Pn·sidcntc, o Pre· 

feito de Ay,moré·s, ellll off>icio de H do corrente, ene:tnli-
nha ú As·s,r.:mhl(·a um ah~tixo assignado dos habitantes do 
.po.voado ide Santa lUta do Itucla, narjuelle município, 
so!idtando a elc.va~~ão do mesmo povoado ú ealegol"ia 
rle dist'l'ie!o, desmembrando-se o seu territorio do clis. 
tr,icü> ele Hesplendo,r, a. CJ!lle 1wrtcnee acluahne-n!e. 

E' o seguinte o offido rlo SI'. Prefeito de Â)'~illcl
rí.·s (lt1): 

"Aymorés, U de dezembro de Ul:l:í. Exmo. sr. 
Pil'esid~~nle e de'lllais lllt'lllhros da Assemhléa J.egishtlÍ\':1 
de :\liJHI's; Gentes. 

;l0m IIOJille dos lwlü!anles do lJOvoado de Santa Hiln 
do Iluda, -neste münkipio, solicito de v v. exeins. :1 
oriação do ·dhlrielo de Santa Hil:JJ do Itueta co!ll sóde 
naqudlc povoarlo, de~nwmhrando-se o sen t~·I·rilorio do 
di~ü·ido de Hesplcndor, a que ·pe>rtNH'e aetualmenlc. 

A aequ·iescenci a ele v v. exei as. ao pcrlido, ora for·-
mularlo, além de twt·feHa:mente justa, vi>rú de ·encontro 
n velha as,JJi.ração do,s hnhiümtes daqu.elln zona. E essa 
ns,piração se justifica sob todos os ,pontos de vista, a eo-
met~ar pelo grande a,deantmnenlo do .povoado, CJlle pos-
sue G:l easas de moradia, eom uma população de perto 
de iiOO 'pessô:ts; com ü easns commcrciaes, algnnws de 
grande eapital, r: compradorns ele carr:~ c cereacs elll :tl!:t 
escaln, eom duas pharmaeüts, :: padnrins, 2 aHaial:t,rl~ts, 
se'ilarias, olaria's, etc.; lendo uo llll''rilol"io do fwtn·.ro r!Is-
!Tielo cerca de 200 fazendas, predominando :ts de cu!· 
tura de café, eo:m 15 maclünas de henefieio do prorlu-
cto ·e Ji<I'Il'tlucção annunl de 100.000 n'ITohns ele enfé, a]ÚIIl 
de fartas eolheitas etc lodos os eercncs. 

O seu dcsenvolvintonlo, po.róm, !mn siclo prejudi-
cado, em grande ,parte, pela de,)lelldencia ciú que vive 
rln séde do cl,iskielo d.e Hesplendor, <rue cUsta 7 Ieguns 
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20 :OOOi:OOO para attcndcr ús despesas com a installaçüo 
. do Departamento Cooperativista. 

Art. 18. Este decreto entra em vigor na data de sua 
puhlica~~ão, revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1 !)35. -- (Ass.) 
Antonio Augusto Junqucira, Manoel Peixoto, Sylvio .\la· 
I"inho, Villela Filho, Tristüo da Cunha, Antonio Guima· 
riies, Adolpho Portella. 

Jusli/icaçâo 

.t cooperativa é uma unido /ivr~ llc )Jessoas. c~m 
r/irei/os C!/liilCS, ViSil!ldO Slla ClllllllCIJW{'!lO CCOJIOllllCO 
[!OI' meio de IIIIW CillfJJ'CZ(! CX[!IOl'llcl~l Clll CO/llllllllll, (l 1{111.11 
proilu::iní ulilidr1.des aos socios, w1o seaundo u l(llUI!lzda. 
de de cuflital que á mcsnw hajam {ol'nccido, mas seqrlll_ 
do 11 ulili:::ueüo que da socicdwlc venham a fazer. 

A lei IJJ~asileira que rege as coopcratiYas é o decreto 
federal n". 22.23!), 1le l!J de dezembro de l!l:12, cujo ~Ir_ 
ligo ~ assim distingue as características da cooperativ:e\: 

,\.rl. 2 - - As ~ocietlades cooperativas, qualquer que 
De certo tempo a •esta parte, cstú sendo discutido srcja a sua natureza. civil ou 1nercautil, são soeiedades dl' 

1,e]as elasses conscrvador:1s c pelos intellcctuaes de Bci· pessoas c não u2 c:lpitaes, de forma juricliea .wi.gcw•ris, 
lo Horizonte, c de outors üelltros do Estado, o dogma '[tW se clistinguem c.las demais sociedades pelos llnnlos 
••eonomico da coopcr.ativa · E' que nüo po<liamos lugir 1:aral'lerisl ieos ql'e s1~ seguem, não voclendo os Pstatutos 
.10 imperativo de um movimento que vem se impondo a cnnsignar d isposiçiíes que os infrinjam: 
tortas as organizaç<ics humanas eom aceenluados signaes a) vHriahilicb!lle do eapilal soeial, para aquel!a'i 
de tritunpho seguro, certo, indestructívcl. qt1c se constilttil·ent com capital soci~tl declarado; 

.\tuito se tem falado ~~ontra '.l Democracüt Liberal, h) _ não limitação do numero- de assoeiadns, sen1lo 
que L~ o princivio ftmtlamcntal do, nosso. governo· Os enl rctanto, este numero no minimo r! c sete; 
seus arlversarios afrirmam <Illc este e o I"~gllncn dos ~dm· r) limi laçiía do valor da sonHn:t tle quotas_park" 
'sos da intliffcren~:a administrativa e da eonfusào. dn r·:qJ\ial ~or·.ial ql\e <·:ula assoeiado vorlcr:'t possuir; 
· ' Dizem mais, que a lihcnladc precisa ficar cercca- ri) .. incessiiJílidndc elas quo!~ts_partcs do capital so_ 
ch 110 s•entido de cneurralar o lndivdiuo c a sociedark·, r·Lll, a· terl'ciros cxlranhos a soeiedaüe, ainda m'esmo · 
n;/ quaurado da prcpotcncil~ <lo~ g1:vcrnos ílluminados em crms1cnwrNs; 
pela sciencia c pela ceono.nua drngit~a, que rct_lllto um ü) lflWl'll/11 para funeeioJWI' e delibernr a :tssenL 
dos maiores flngcllos da vnln ceonom1ea dos povos. IJlr'a .'~l)l'~íl !'unda1:n no numero d2 ~Jssociarlos l>l'cscntt·s á 

· No cmtanto, homens como Franciseo :'\itti ·~ Barold !'t•unifto e não no e:1pH:d sol'ial reprcsenlnclo; 
Laski, sustentam que !óra ela .lillcnlatlc.! nüo ha Jlrogr:c:;· t') dislrihuiçüo <le lmTos ou sohras proporcionaL 
'(J não ha cultura, nao ha nqneza, nao hn na r.! a. L a nH~nll' :to valor das opcr:t\'lies dfeetuadas Jlelo associado 

s ' · l I I . l' l I Jlistoria da Hunwn1t a_t e a 11 cs a pm·a vrovar C[Uc D lll'_<!· ·~oJn a sc)('\ctln<le, po1 endo ser "ttri >uirlo ao eapital so. 
"Tcsso a cultura, a rHIUeza, tu~lo em ?tm~u~.a, qu~ a Lt- cial \llll juro fixo, não maior r\e f!"]" :10 anno, preYÍlt_ 
~ilizaJão criou, foi obra cxt;lnsJva t

1
1o r

1
.ndJVHiuo tvrc 

1 
c nwntc estahelet:ido nos estatutos, ---- ou ausencia c.omple. 

l'll!lea a resultante dos r•egmtcns <e orça, on< •c o w· ta de dislrílmição de lueros - - ou, no easo de l'ixn~~ão 
1; 1cm c a sociedade estivessem e_ncun:nlados no quadra· de um dividendo a distribuir aos assoeiar\os ser o mes_ 
rlo da prcpotcnci.a dos grwcrnos rllnmmados. mo rll'lerminarln nos t'slatutos até 0 maximo de 12"[" U!l 

Ilarold Laski, 0 .~~wis eclchr~ do~ aetuacs prof·csso- anno, nroporeinnal ao valor realizado das quotas_JlartP'i 
·cs de Sekncia Pollttea, na U lll versrdadc de Lonclrc~, do eav,' :ll; 1 

· livro de 1!>:10 depois de pcrlustrar todas as in· g) indivisibilida<le do fundo de reserva entre O'i 1

1~1Ulll11 c·1 • 1 s th Jihcrcl~\!lC na vida soei.al, cscrcv-cH: "Não assneiarlos. mesmo em easo de dissolução da sociedade·, ue • · ' . · · · · 1 sei si a liberdade ~ o ma1s ·1lto 'lJlJC!!tlvo 11 IJUC ~c poc c h) -- singularidade ele voto nas dclibcrar,~ões, isto 
servir. 

1 
ó, cnda associado tem um $Ó Yolo, quer a socieda<le ten. 

· Affirmo, porém,. <Ill•c .. nenhum out!·o_ gran( c objc· nha, ou não, capital soeial, c esse clireilo é pessoal e não 
ctivo é capaz d

1
.;_ cx

1
1to

1
, ,,ora das cond1~·oes de concor- admitlc representação, sinüo em easos especiaes, taxali 

Í ·h com a lu<ert me · vnmcntc expressos nos estatutos, não sendo, nesses casos 
t anc"l do not lmow whethcr liherty is lhe highcst oh· perlllillirlo n mn assrwwdo re]ll'Csentar mais que outro; 
. , ·t' •e wc ean serve. 1 ~lo asscrt that _no othcr grcat i) . an a de :1eção determinada ... _. Com tncs e h·_ 
JeC 1\ , , is possibl.e of acti•evemcnt savc nt lhe tcrms of l!H~ntos, hem se pe!'cehc ctne o eOOJleralivismo é destill'.t_ 
purpose_1 lp with frccdom". (Harold Lnski ··· Libel'l!J do :1 :wxíli:ll· 0 peqqeno trnhalho, !{Ucr no aspecto <b 
fell~~ie ~l}odei'It ltale · -· png. 7!J) · . . J:r"::tll:çüry '' eonsutlio, <Jucr nos objel'livos llo credito. 
In , .. orl'tnto cumrlre, sem clcstnur a Demoeral'.:t 1·: '' 11 >-;sn Estndo, onde nüo abundam ns industrias gi_ 

A nos, _P ·m~ar ~una solução segura, el'fieiente do:; :;y1 te.>t'<ts, nern o;; magnntns do ouro, onde vive um Jlovo 
Liberal, Jl1bole ' , ·ollcclivos o que é ittljlossivd pela Sllitpl~:;, IJom, !rnhalllar\fJr, é um exrelh:nte "ealdo tle 

. . · Jll'O emas c '· - 11· .. . 'tllttlt··t" 1 t' t' nossos .. ,·, .. das rcparttçocs pu l Jc.ts. ' • ,;a a as eouvcra n·as. 
simples !UlC~,l~lV~!clUal é das classes. I\s classes t[·m de Elll :\li nas, potlc. s:! afl'irmar, a pequena fortuna es 

0. mom_en, O l um só pensamento, porque,, se clla.s t:'1 h<!lll dividi<b, J?arn mr~lhoc. cquilibrio da finança ge~ 
se unrr, follllrl!H 0 l'sjJcrrJir·ar;'(o suas cn•<T;.(lHS, mur· nll. A~·ontel'e, pon·m, que nllatxo desse padrão de vi 1In 
' - · lr'•l•triz'lrcill < 1 " ' · · 1 · t 1 · · l'l'll'"!l•·tcl·l · · t 11 · t · nao se so "' -.~ ... / ·rdidus nn anare 11a t us 101 ns · :~ ·• :~ ~. L'(IS e 1 1.'-ll'l'll os soewes que se debatem ·em 
tas das quaes fJc,u •10 pc :;t;na~ dll!Ieuldarles eeonot~llen_:, qunsi todas eonsequcn, 
de crise. '}'·, .:- d·ts elasses lralmllwdorns, para todas ~lalll'~\~;ut~'t'l'~-~l.lotnl tlc:;organiZtl~:ao nos mr;ios de trabnlho 

A mob1 n:a~~ao .' ·. . é lioJ'c a ultima palavra em " 
,15 •tctividades lnuuan,ls, ' . ' .\s medidas govel'llamcntaes não podem, llor si só 
;nat'eria de governo ~d~~? poc~-;~·~. suhin<vo em eirculos con- I esqJver .o problema. :\ organização das aclividades hu~ q espírito a.-~:~::; lV~o ·k~m·c do voüet: social, c s~ Jn:lll<IS sn se· c·onsL·guc na adopçiio das eooperativas que, 

lltl•1cos 11a dn ecç.ao · 1 ''l"tll<l··· c1· de ~tccordo_ com a sua Jl_I'O[Jria natt',rez,·t, JJ,;-to <lllJ'cclr'vatll ce · · • · ·torh nos lHUZes < c "' ' ~ - · · 
ainda niio alcanço~! ~, VI~oriH~ v~n·ticnl:trmentc difl'icil sena:l. ~;e r v ir a seus :tssnl' wdns, fnm ecen do_lhcs v:~ntagens 
vilização, por~JUC, l se, l ducl'l ciYil com os inJIH't':tlivos e ultl!datjcs. 
, . .1.11• os codrgos <.a co I ' ' . :\ c·oopcmti v a, por dcfi.nição, nüo lll!sea 0 enriqm•. 
:
1
.JUS ' 1. ,' ,·. I· Jiherdadc humana. cJmenl<J de alguém, mas v1sa exclusiv:tmcnte servir. mdcc ln,tvcrs l.a - ·I· .. ,. r'ltlc resolv•t'T todos O 't l l .. 

A a rre"imcntaçao em c ,tsscs, p 1 . a in- ex1 o
0

t :t eruzar a cooperat1V1sta só eleve dcpr·ndt•J' 
' " thrcs A •e.tlucaçno, a tygiene, da somma e rescn·as moraes que cne·errn 

()s IJrohlcmas JlOlH ' 1 · : .11-t 1'st1'c•t <l tt·:tfcuo, a pro- " 11.· > c'• ec>Illltlllo t 1 t' 1' · 1 "SH"l c • • " ,, cccss~ ll . , . , q te o lHH c r pu l r co coneor-struc•·ão, a cu tura Jll,,. ,'' '] ·' · .:. ll.'1 1·'r<JUez·t os offi· t 11 
• ,. • 10 •1 drstn Jmçao ' ,, ' · 1 . 1 ra eom ~ua ass1s et~cra e su~t c_o .·abm·a~:üo, Jl<ll':t . que s~ 
rlucçfw, 0 eons~m ' ' , · ·;- â·1s (']asses tem reso vH 0 possa por em pral!ca .o pnncrpw cooverativistn: 
eios, siio eqtta~~ocs c!u~ '

1 ~!m,to '· . .lú em l!ll:{, o grande Lóon Duguit, falando sobre as 
tk· motlo f~lcil c s,\·tlrstt:1.t,011 ~1 ;m suas lN~islaçf>es aproprh coopcrath·as, dizia, com o prestigio tia sua autoridatl•), 

A ltalia e a ' ns 11 '1' u · ' I · t t l 
- • li' >V'\ <lcssa verdade. 1 ~.. ineontestavc c mcon es ala: 

elas, sao ,I l. l ' , . ·. . . I· (·Jll formnr;ão como o l .t.. O l' 't I 1' l l f 
~os p:uzes no\ os, .tt~~l ,t . ., s f<)J'IntÍias eollcdivist:t~ " t tret o JHI l 1eo mo< erno < eYe, or~~osamen-

• • 1 I"ll r•ll(' 'lS pttnWJl •'- rr· · te, se adaptar ú cxistend·a· desses poderosos a.,"Ttl· stl l' na \1 • • • '· • • [Jl'Cll'l\'O e c 1n. l · ' .. n1po "'''>llOlliiC'O, eu.Jo · ' . - pamentos determinar as regras ta sua cool'llennção, c 
:t\lP.aref',~\~~~ '\<;ll~l~~lso :1 ·o·r-tlras e mais clnvnch~<; as~r~rayu~: suas reln~~ões com os governos semrn·e investidos de um 
]
1~1

1

1
1

1 t1.'1
1

1 :
1

111
1

• 1's 'E J'ust:u;wntu aquella que se pr<
1
>poe tns JHHh'l' de factp. '' ''Lo droil Jillblic modcrllc doit fm·cé-

, '.' · ' OJlel''l 1\''1 de mnior nlcnnce ceonnnuco, c.· n t'n ' •, 

' 
') 
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mcnt s'adapler á l'existence de ce.s puissants groupc-
ments, détr:rmÍizez~ les réglcs de lew· coordination, ct 
lezzrs rappuz·ts avec les gouvernements loujours inves-
tis d'zme puissmzce de {ail." (Lcs Transformations du 
Droit Public, pag. 128). 

Na mesma citada Publicação, encontramos a se· 
guinte resenha: 

"As cift•as referentes ús ~t.t soeiedacles cooperatints 
constantes da presente Publicação assim c;e resumem: 

Numero de associados, 1 G. 8G9. 
A cooperativa é acceila por todas as fórmas de go-

verno que se propõe trabalhar honestamente pelo bem 
estar do povo. Ella tem uma alta comprehensão soci.1l 
da vida eollectiva, razão por que o novo Codigo SociJl 
Catholico, de 1920, redigido sob os auspícios do granel•; 
cardeal ·;\lercier, preconizou a sua crcação como solução 
dos diversos problemas economicos das classes. 

Quanto ao credito, assim dispõe o az·t. 107, do re-
ferido Co digo: "~o sentido cstricto c tradicional, usura 
é a percep~~ão de interesses e commissões exaggcr:1das 
nas opcraçiics de credito. 

O meio mais cfficaz de se pôr termo a isso, consi ,_ 
te na fundação de instituições, graças ás quaes o credi-
to, elemento indispcnsavcl a toda actividadc economica, 
se püc ú disposição dos que o nt>cessitam vara sua pro-
fissão, não como acontece muitas vezes, em eondiçõc~ 
preferentemente proveitosas JJara o que empresta, senão 
em condiç1ics prefer·cntcmcntc vantajos,as para quem to-
ma emprestado. Taes são ns instituições, afortunadamente 

, bem numerosas, de credito eoopcrativo." (Alberto Ar·ta-
jo c :\faxirno Cucrno. -·- "Doutrina Socinl Catholien". 
1 !l:l:!, TNlg. l!H)) . 

Tamhcm o Govemo Federal do Brasil, pela palavra 
ele s. ex c ia. o sr. Getulio Vargas, estú ard<mtcmen te em-
penhado na cruzada cooperativista. ~a mensagem que 
s. cxcia. dirigiu ao Congresso, a 3 de maio do cone:J-
te anuo, sob a cpigraphe - Dircctoria de Organizu~~ão L: 
Defesa da Producção - assim se expressa: "A tarefa 
que lhe foi attrilmida só póde ser realizada gradativv· 
mente, mediante providencias de rosultados lentos de-
pendentes de factores individuaes c collcctivos que teriio 
de ser coordenados através de um trabalho continuo c 
pertinaz de organização e propaganda. 

Como inicio desses trabalhos, promoveu-se a funda· 
~~ão de numerosos eonsorcios profissiouacs cooperati-
vos nos Estados do Hio Grande do Sul, Parú, Santa Ca-
thal'ina, São Paulo, Hio de Janeiro c Espirito Santo· Ie-
vanlou-sc a estatística das cooperativas agt·icolas ' de 
venda, de ercclito, de consumo, escolúre,s c de procl;tcçiío 
existentes no paiz; altcndeu-sc a todos os pedidos de as-
sistencia tcc!tnica e administrativa, além do forneci-
mento de todos os estatutos modelos que foram solici-
tados. 

Demonstrando a prcoccup,ação de incentivar o dé-
senvolvimcnto do cooperativismo, por considerai-o a 
/órma mais JJI'uveilo:sa e pmtica de ·oruanizaçiío econo-
mica, o Governo concedeu auxílios pecunim·ios a vnrias 
entidades, num total de 2211 :000$000. 

Entre os auxílios concedidos, figura um de . . . . 
150:000$000, de que foi beneficiaria a Fcderaçüo das 
Cooperativas de Bananicultorcs do Estado de S. Paulo 
cuja finalidade é exportar a producção das coopcrati~ 
vas associadas, libertando o pequeno productor de or-
ganizações intenncdiarias. 

A essa importancia, correspondente a l!J:W deve arl-
dicionm·-sc a de 325:000$000, dispendida ante~iormcnt;. 
o que ele\';1 o total dos auxílios a MG:000$000". ., 

Eis ahi a palavra da mais alta auctoridadc adminis· 
tt·ativa do paiz. 

Em S. Paulo, já é urna consoladora rcalidadp a or-
ganização cooperativista. Ainda h a pouco, a ,JluhÍica~~ão 
n. 25, de dezembro do corrente, do Departamento de As-
sistl'nc~a ao Cooperativisn_Io tão putl'ioticamentc dirigido 
por Lmz Amaral, verdadeiro apostolo do coo·pcrati vis mo. 
cita o inercn1ento que lW grande Estado vac alcançando n 
orga.nização cooperativista. Assim diz a citada publica-
ção: "Hcalizando obra planeada, prograrnmada, de pro-
fundida_de, começamos no kilometro zero, iniciamos do 
primeiro degráu a ascensão. E' o meio mais seguro c!P 
subir com firmeza, é 'O melhor systezna de coJ;seguir rea-
lizações duradouras. Os venladeiros conhecedores da 
obra cooperativista sabei'ão encontrar na znodcstia de 

. ot<ada uma dessas iniciativas a eloquencia nellas contida. 
Ficará ao menos demonstrado que, no "São Paulo da 
plutocrac-ia", a assistencia official visa especialmente os 
hnmildes, os mais necessitados -· de acconlo, aliás, com 
as origens c com ri indole do Coopcratfvismo". 

Capital subscripto, lfl. fill :ü-14$000. 
Numero de quotas IHll'tes, 203. U8. 
Fundos de reservas, !)32 :,119$,138. 
Transacções no 1. • semestre de 1 9:l!í, 

78. G2cl :27!)$000. 
Depositos existentes no 1." semestre de 1!)35, 

4. 70:l ::H8$000. 
Por cssc.s dados, vê-se quanto jú progrediu, em S. 

Paulo, o movimento cooperativista. 
Temos que caminhar nesse mesmo sentido. r-.; o co· 

operativismo é que encontraremos a solução dos nossos 
problemas eeonornicos. A grandeza ceonomiea de Ulll 
povo não se consegue nos gabinetes goYern:nnent:H'S. E' 
precisa a col!ahora~·ão intclligcntc, sincera, organiz:Hl :1' 
de todas as classes trahalhadoras. E' prec·i!;o que nns 
organizemos em coopcrati\·as, cuja fin:1lidadc vis:1 o 
amparo cornmum a todos os mcmJJJ·os da eollt>ctivid:ull', 
razão por que os govci'IIOS dn·em amparnl-as cn•ll solr-
t•itude. 

Charlcs Gidc, o mestre da Eennomia Política llll'· 
dcrna, pontificou.: "Naquillo que respeita :'t acção ecr'-
nomica do Estarlo, a:; cooperativas têm a pretensão d<' 
reprcscntm· o. interesse geral tanto c melhor elo flllt' 
elle". "En c c qui concernc l'ac!ion économique de l',~ta~, 
les eoopcratives ont Ia prctention de rcprcscnter lmte-
ret géneral aulant et mieux qui lui". (Le ProgrnmuH.' 
Coopcrntiviste, 1!123/1924, pag. 2rí:l). . 

Os paizcs da Europa, Asia e da Amcrrc:.l ahre_m ex-
ccpçõcs importantes a fnvor das eooperattV!lS, lt;T_nn-
<lo-as intcgralmc·ntc dos impostos a que estao sujeth~s 
pelas suas actividades. E a lei brasileira das cooper:!l~
vas, dec. federal n. 22. 2:HJ, dt> 1!) de t~czcmhro de 1!l.J~, 
l!statuc no seu at·tigo 40 · "As coopcrpttva~ lJUe c~ora Plll 
•lcan te se constitui rem gosarão de ~scnçao do unpostf) 
federal do scllo para seu capital socwl, seus ac:tos, c~on
lraclos, livros de escripturação e documentos". 

0 Estado de S. Paulo possue uma ·execllentc lei que 
regulamenta as cooperativas. E' o clec .. estadual n. . · 
5. !)Gii,· de :lO de junho de 10:::~. pronm!gado Jl'~Jo e~ mo. 
sr. General vValclomiro Casttlho cl,, Lnnn, CflJ(' as~llll o 
justificou: . _ 

"considerando a funcçao nlt:unente Illol'al e ccono· 
mica do coopct·ativismo, pelas indiseutivds vantagt'!lS 
que cllc representa no campo ela economia soc~a!; , 

considerando que a pra!iea do eoopcralivtslllo (' 
uma necessidade imperiosa nos dias de hoje, 1Jara com· 
bater os males originados dn SUJH'r-procltJr•çiío P do !:nh· 
consumo, c para elevar o nível de vida; 

considerando, finalmen~e. que n missão rio I~stado 
no desenvolvimento cooperativista deve e·msist.Ir enl 
propagar 0 .systema, orientar a organização, assistir; ~~:~: 
xiliar c fiscalizar n fnnecionamento elas ~ocledath's 
operativas em geral." . . 

Toclos os' que acompanham a vida eeonomt.''a rio; 
novos sentem que a soluç.ão dos problemas. soe~acs _so 
podem ser resolvidos nos moldes dns org:!n IZa\'o~s ~~: 
operativistas, raziío por que os mestres rla T~co.nonlla I ,;r 
Iitica já preeonisam o seu triumpho. E as leis qnc Pc , 
toda à parte visam amparai-as Í! symp!nmn segui'o ll 
que o cooperativismo ó uma i clén vietono~a. 

E é IJOr isso que aproveitnndo agora um trabalho 
~ ' l r)to resolvi al>I'CS"Il-quc reputo cxcellentc so Jrc o ns~m1~ , · , • : '. 

tal-o cot,no tnP.U, á salJin clelihrrnçao dcstn _Casa, eei ~o 
de que .jrcmos dar ao nosso Estar! o uma lct. hoa soht c 
organização cooperativista, no;~ m?lcles ria !et fe1lernl c 
dentro dos princípios clontnnnnns que I'c~ern a mn-
teria. 1 1 . · Com estas considerações em que P0llcn eol a >OI e1, 
em hora o tenha feito com alma c r~ot·ação, r>enso let· 
lnstifkado o proJccto que passo a ler, res('rvnnrío-llle 
para mais larg·os csclarpr.imcnto~ •.~lll oceasiiio opnortn-
na. Antes, na Gommissiio Constitneirl.Jlal qur•. l'~a~orou 
n proieeto que se transformou ll'l nelnnl Constrturçao do 
Estado, jú me havia haticlo pelas idéas que agora cll'-
fenrlo. 

E no tempo rlecot'l'iclo clr• nhl'il até hoie, mais me 
convenci da inadiavcl necessidade que o Estado tem de 

f 
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Hepublica, vê-se que .adoptaram o regimen de eleição 
popular directa os Estauos de Amazonas, Parú, :\lara· 
~hão, Piauhy, Pernamlmco, Alagoas, Sergipe, Es)Jirilo 
~anto, S. Paulo, Paranú, Santa Catharina, Hio (irallu ... do 
Sul, lioyaz (directa para os intendentes, inclir.eeta para 
os suh·intcndentes, e :\lalto Grosso. 

Quatorze Estados, porlan to, adoptaram a -eleição di-
recta. 

A indirecta foi preferida pelo Cearú, Hio Cirande do 
~orte, Hio d·e· Janeiro e :\linas Gen\es, este ultimo de· 
pois da lei n. :37:!, de 17 de s•etembro de 1 !JO:l. .· 

Quatro Estados, )Jois, dccrctnram .a cleiçfto indiree!a. 
A Parahyba, dava ao Presidente do Estarlo atlrilmi-

çfio de eleger livrcnKnte o prefeito. · 
Na Bahia o ilüendentc era <lc nomt:açüo !.lo Clo'.·t·r-

naclor com approva~·.fto do Stmalln. 
Hecapilulando: 
Pela eleição din~cta, H Estados. 
Pela cldçfto indirecta, ·i Estados. 
Pela livre nomca~~fto do Presidente, um E~.tado. 
Pela nomcaçfto do Governador, eom appro\'a~·ão do 

Senado, um Estado. 
Está provado, pois, <IUC no regimcn pas·;ado I!H~re· 

eeu os UIJIJlausos da grande maioria dos Estados Bnt'>i-
leiros a <deição direeta. 

Vejamos agora 0 JH'onunciamento do hndi1~rnu povo 
br.asileiro nas novas Con stilu ições. 

Estabelecem o voto diree!o as Conslilui<_:iil!S dos Es-
tados de t\mazonas, Parú, Piauhy, Cearú, l'arnltyha, Per· 
nambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirilo Santo, Pa-
r.anú, Santa Catharina, Hio Grande do Sul l' Goyaz. A 
do Estado de S. Paulo ordena o voto in dincelo. :\lara-
nhão, Rio Grande do Norte, Hio de .JanPiro, e :\[alto 
G1·osso ainda não têÍIÍ Constiluiçiics. 

Em resumo, H Estados adoptaram o voto direl'lo. 
Um Estado, o voto indireelo. Os 1 Eslatlos restantes 

ainda nfto votaram as l'cspeetivas Constüuiçiies. 
Vê·s·e, pois, que as Jll'efet·c:·lw.ias da <;~;mag<Hlor~t 

maioria dos Estados ·brasileiros são pela eleição dirt•cta. 
Sr. Presidente. O triste c recente exemplo doEs-

tado do Hio mostra como é facil Ho governo eorrolnt><:·r 
os eleitores, quando •estes siio ~.~m numero rl'duzido. O 
J.amcntavcl cpisorlio manifesta ainda que a paixfto par-
lidaria pôde pretender alterar a de~·~;.:ualdade por m~ios 
violentos e ú mfto armada. 

Si a e1ei~~ão fosse clin•eta, sú um loneo pocll'r!a eon 
ceber o plano de subôrno em massa ou de suppn•ssfto 
pela~ arnJ:as tl•e milhares ele ,~'leitores. 

Sr. Presidente. Longe de mim a intençüo d·e 1\1!1-
guar, siquer de leve, a honrada ht~neada cl:1ssista, nl·sta 
Casu, que tem elementos de granye valor tnk llect_u:il ·e 
moral. Mas, seria indigno ele mtm. mesmo e ~lev1a rc-
nuneiar esta cadeira que oeC.UJlO, s1 com l'l'<'elo d·~ se· 
r.em minhas palavras mal intcrpretad.as, nãn live~se a 
franqueza de declarar que o sr. _(lovermt<lm: influiu po-
derosa e effieientcmcnle nos cle1tores elass1slas, ~~ pon-
to de elegerem uma hanca<la 1Hllll0/i•c'llc:nnenle am1ga do 
Governo. 

Isso, seria difficil, si o coqJo de eleitores niio foss•é 
tão pouco numeroso. 

Sr. Presidente. S. Paulo e Minas deviam formar 
ao lado da maioria dos Estados co-irmãos, fortalwwrlo 
a uniformização das instituições munieipac.s, a inlcg!'i· 
dadc nacional e nfto s•e eollocando em regtmen clc ex-
cepção que, explorado pelos . inimigos, po<lcrú acirrar 
.ainda mais rivalidades dcscncafl,earlas apó~ a Hcvolução 
de Outubro, por dirigentes de hôa ou mú fé. 

Até po-rque os argumentos contra a ekiçfto dircetn 
citados por João J.\Iangaheirn: "A diffieuldn<lc de eom-
municação, o a'trazo eultnral do interior, a escassez dos 
meios de ]mblicidadc, a pouca densidade da ·po[Jula~~ão" 
tem mesmo razão de ser nos dois grandes Estados, in· 
conkstavelmcntc na vanguarda da eiviliznção brasileira 
pelas vias de communicação, cultura, imprcns.a e po-
pulação. 

Sr. Presidente. O Governo, quando qnet·, ô prolei-
formc na corrupçfto, no suborno c na prcssfto. 

Imaginemos que um Governndor faça convergir sua 
nctividadc malcfic,a sohne uma Camar,\ Municipnl de 
uma dezena de vcr.eadorcs de val'ios partidos. 

N. lã 

Seria preeiso exigir desses homens, em geral pobres, 
um heroismo herculeo para resistirem ús solicitações do 
G:ov,erno, senhor do lhesour0 e dos cargos. 

J.\fas infelizmente o hcro.ismo é exccpção rarissin:.a. 
Sr. Presidente. Si queremos para os municípios 

governos rcalmetüe demoernticos, eman adns I i \'!'C me n k 
do povo, adoptemos tambem a eleiçfto directa para os 
prel'eitos . .Jú estava escriplo este discurso qunndo tiv,e a 
satisfaçiio .de lêr no editorial d'"O Diario", de 1:1 de d·~
zemhro a condemnd~~ão da elciçfto indireeta, ampliando 
um dos meus argumentos e adduzindo outros. Fique rt•-
gistrado que o orgão da opinião c.atholica do Estado 
de :\linas Geraes, pesando os argumentos prú ·e l'OlllL\ 
recommcnda a eleição dirccta c condemna n indir<'eta .' 

Aos srs. Deputados, que desprezarem a vont.:ule d~t 
grande maioria do povo min•.:iro, fiearú a rc:o;ponsnhi li-
•dade dos crimes, subornos, vilipcndios c agitn~·õcs, de 
que infelizmente foram theatros os Eslallos do Parú I<:s· 
pirito S.antn e Hio c que se l'ICJll'fHluzirão nos <lUzPnt'os t• 
quatorz,e municípios mineiros, nas futuras l'lciri'ies dp 
junho, si fôr vencedor o voto indireeto. 

O SH. JAVEHT DE SOUZA LIMA- Pet~o a pala\'l'a 
O SH. PHESIDENTE --Tem a palavra o sr. deputa: 

do Javert de Souza Linnn. 
O SH. JAVEHT DE SOUZA LIMA-- Sr. Presidente 

Pedi a palavra para, em declaraçfto de voto, justifica;. 
como penso no que toca ao art. t,o, do projecto n. r1q 
Parece-me que é esse mn dever indeelinnvel de quant;)~ 
vamos cll•cidir, no mo-mento, sobre a ma teria nel!e cot~. 
tida. E' que se não tn~ta de uma questão que possa ser 
.chamada de lana Ci!JJI'llUt, 1mas, no contrario, de tl!n •1 , 
sumiJto de grande repcreussfio c de i-mmediato effl'itn \~".
vida dos mnnit·ipios mincir·os. a 

Eis porque se impõe a ohriga~~ão imperiosa de expor-
mos, eom dcs'assolmhro c com lealdade, os motivos lJt • 
nos eoncluzem a essa ou nquclla attitude. E' antio··1 .1 tl'lc 

- . ML , Is· 
e~tss~to ~m tol'llc_> ~~<~ suffragio· popular directo c da e!ei-
~~ao l,U.dtrc~ta, dlVHhndo-sc e'm campos adversa-rios e irr . 
conc1havets os que a examinam de Jlerto. Por lllll 1· de 
h~\ os que se ]~alem, intransigentl~menlc, Jlclo snffl't~••io, 
d_n·?eto, que afftrmam es.tar mais de aceordo com os lll'':' 0 

ciJHOs denwerati-eos c com o regimcn prcsidcn 1•hJ' J) 111 -, - • · arh a somma de poclcres que se cnfeixa1m nas mãos dos • 
lenlon•s 1lo cxeeutivo, nada mais logico, •-1rgumcntan~ d

1
e· 

que l'nlregar, livremente, a rcsponsahilidn<lc de su·' 1, ~ 1 
colha ao llOVO. •1 ts-

No direito patrin, conforme ueaba de accentuar 
nobre deputado sr .. João Edmundo, juristas illustres coo 
mo Huy Barbosa e .Julio de Caslilhos, aquellc no Jnm{ife .~ 
to de 187-1, dirigido á Cwmara, no I·mpc:rio, e este no l>l s 
nario da Asscmbléa Constituinte de 91, defcnder:u 11 eo e-
argumentos seintillnntcs, o suffragio directo. Na 'lcg·1 ~ 1 
h~ção comparada, !1omes brilhantes c immot·taes llr)t~s.~ 
nam, tambclm, S<!l' mvocados c que sempre se mostr·u·· c 
paladinos incansaveis <la eleição <lircl'la. Cct·tament~ <<llll 
se não }JÓde desprezar o testemunho desses h'nbcÚ .\\te 
alienigcnas, quando se .considera a importante quest1.o s as 
em deb~te. l~e.sta ~ssembléa. '? direito do um povo· r e~{~~ 
c te :1 su~ ClVIhzaçao .e o set~ adwntamento; cspelha as St .e. 
as1nraçocs o os seus deseJOS; attendo aos seus interes ~·ls 
c ús suas necessidades, mas ta1rnbem não constitue · ses 
phcnomcno isolado para a vida social de urna 11 •1 ;t1n 
Tem de soffrer, e naturalmente soffrc, a influencia.' ?'10 • 
cante do direito dos outros povos, todos ligados ll;>r r~nr
timcntos commuus d(llltro .da vida universal. Ve.ia-s~ct~ · 
respeito, o exemplo cdificante do direito r01mano cn:. ·' 
normas se modificaram c se ampliaram ao influ~0 {'1S 
decisões do proC'lor peregrim1s. Hazão assiste, Poisc as 
insigne co_mmentador _da Co!1s.titu~ção· AmcJ·ic,ana, l\Io;1• n 
quando drz que a um c a orrgmahdade das Constitui :Y, 
contcmporancas •consif;te no arranjo ou disposição çdes 
~natcrias, Entrctartto, trata-se de leis basicas das naço~ ns 
' . l . - . 1 I . l C.<; asst•m selH o, como assJm nao pote c e1xar < e ser re ,: · 
lemos aqui, 'para o esclarecimento e para o exame' d ~ls· 
sumvto, tambcm a opinião de alguns autores cstrnn<>eir''s-

Mrtdison sustenta a indcpendencia na cscol!~a Ol;, 
chefe do Executivo, ?strih.ado em que_ o .pr!neipi0 f~tn(~o 
mental de governo livre c a separaçao ·e mdepcnde ·l-
dos poderes legislativo, executivo e judiciario. E 111 

1~Cin. 
rente opposta, no entanto, vamos acha!' Es-mcin, que d. Ot·· 
trina que o princivio da independencw dos podcr·es 1G_lt-

. lno 
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fka violado pelo facto do Presidente da Hepublica poder 
ser eleHo pelo corpo legislativo porque accrescenta clle 
a Constituição é dictada em n'ome do' povo soberano ~ 
é ella quem institue a eleição pelos representantes do 
povo em lugar deste como corpo eleitoral. 
. O processo da eleição indirecta prevaleceu, no Impc-

no, ate ~881, c •representa apropria tradição mineira, no 
t.ocan.te a escolha do Chefe do Executivo Municipal. Não 
c, pois, esse. systt1ma uma in novação, uma planta exotica, 
cxtranha c wadaptavcl ao nosso clima politico ,como á 
primeira vis.ta, podia parc?cr. Hcvivc uma pt;gina ];I: i. 
lhantc ~ ftlorwsa da nossa lustoriü política, c em favor da 
~1ual nuhtam razões que só os que não Lêm olhos de ver 
c que lhe podmn negar as vantagens que tamhc1m offcrccc. 
... Nt~m paiz como o nosso, de vias de conNnunica~~õcs 

c!Ifftcet.:'> c em pequeno numero, onde não ha abundancia 
de nr~uos d~ pul!licidade, com pouca densidade de po· 
pulaça.o, no mtenor, certamente, o systclma indirccto st.; 
?Pl'~s~nta com fortes e rohusto·s motivos, que explicam c 
JU;<;hfl.cam ns S_Yllll~athias <!Ue desperül. Foi 0 systcma 
lr~un!phante, nao so nn proJecto de Constituição da com-
~~~tssao non~'eada pelo Goyerna Provisorio, ~~m 91, como 
,nn<l,a no .s~~o ,_elo antc·pro)eelo da com missão elaboradora 
. da Consllttuçao de 10 d1J Julho. Impede o systema· indi-
r~ct~> as luctas estereis e as agitações políticas, que, pe-
rwdiCamenfe, convulsionariam os municípios mineiros, 
p~r~nrhando·Il~es a administração e, consequente'mente, a 
VHl.t econonuca. Ponha-se em confronto a serenidade 
C~liJll que, pelo systema indirecto, se fnz a eleição do Pre-
szdentc n~ França, na Suissa, na Argentina, ·com as !netas 
que .se dao e<lll outros paizes, c ver·se-A o inconveniente 
mamfesto decorrente para a estabilidade dos regimcns 
no suffragio directo. A eleição de Hindenburg, na Alle-
manha, faz-se co!m os animos exaltadissimos. 

O SI', Tristão da Cunha - Ao contrario, a eleição di· 
reeta salvou a Allemnnha da gue·rra civil. 

O sr. Javert de Souza Lima - Mas a Allemanha es-
teve ás por,tas de uma lucia fratricida. . 

O sr. Tristão ch~ Czwha - Isto, antes da eleição de 
Ilindenburg. 

" O SI', Javerl de Souza Lima -- Compare-se esse esta· 
do de cousas ?orn o que se vassou nos Estados Unido.;, 
quando da eletção de Hoosevelt, a qual se processou na 
maior tranquillidade e se'm grandes perturbações na 
propria vida administrativa do vaiz. 

O SI', Trislão da Czwlza - Nos Estados Unidos pra-
ti~mnex;te .não existe eleição indirecta. A eleição, pc;de-se 
dizer, c dll'ecta. Quando se elegem os elcjtores, já se sa· 
be de antemão quem será o Presidente da Hepublica. 

. O sr. Javerl de Sozzz~z Lima - A proposilo, recor-
dana um exemplo, um so, mas de um nome que enche 
quasi toda a historb dos Estados Unidos. Hefir<Hlle a 

. Lincoln, áquelle que salvou os Estados Unidos das rui-
nas da guerra seccessão, elo desmembramento do sen 
territorio. Em 1860, embora mio contasse eom mnis d0 
'.lO % do voto popular, elle foi eleito para a suprema llltl-
gistmtur.a dos Estados U~1idos, para, annos deJJOis, ~n!
var a umdade de sua Patna e fazer a sua grandez.a. 

O sr. Labol'Jze e Valle - Porcrue Jniscar-se o exem-
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verno Provisorio, em 91, como salientei, foi victorioso o 
systema indirecto. 

O sr. Tristão da Czwlza --- Si este systema indirect o 
tivesse dado bons resultados, não teria sido modificado. 

O SI', Joiio Edmundo - Esse systema foi condemna-
do pelo grande Huy Barbosa, como fonte de corrupção. 

() sr. Javerl de Souza Lima -·- Quando se cogitOll, 
ainda agora_ do antc~projecto da Constituição de l!l:l·l, 
na Commissão elahoradora, formada de nomes eminer~
tcs, como Prudente de :\Ioraes, Agcnor de Honre, Oli\'Cl-
ra Vianna c outros, vingou o systema da eleição imlire-
cla, isto é, a escolha do supremo magistrado da na(i,, 
pela Assembléa Legislativa. 

() sr. Jotio Edmwzdo - Foi só qumllo ú primeir.1 
eleição, que foi uma eleição de emergencia. _ 

O sr. Javert de Souza Lima ---- Embora tivesse tn-
umphado, em plenario, na Constituinte, o syslema dire-
cto, ainda assim, no tocante á substituição do presiden-
te nos dois ultimos annos do período, pt·cvalcceu a elei-
ç:io indirccta. 

() sr. Jotio Edmundo - · Antes n guerra civil, do q:H' 
e>.pectaculos como os que vimos no Hio de .Janeiro: o 
suhórno e a violencia ú mão armada . 

O SI', Javerl de Souza Lima - Esses assassinatos c 
esses subornos não constituem o aspecto exelusivo da 
eleição indirecta, porquanto durante os 'l~ annos de vida 
republicana elles lambem se verifiearam e foram prn:_ i-
eados ú sombra da eleição direcla. Evidenciam-se, pois, 
as vantagens da eleição in directa, que não fere o rcg-t-
men democratico, pois os gz·andes eleitores são tleleg:l-
dos imrnediatos e dircctos do· povo. 

O sr. Tristcío ,da. Cmzlw - Haverá então uma dnJl ::~ 
corpora~~ão: a do eleitorado e a dos eleitos. Isso serú :1 ~~
gmenlar o mal. E' falho, portanto, o argumento de v<);-
sa exda. 

O sr. Javerl de Souza Lima - O aparte de v<J.ss:l 
ex c ia. vem demonstrar que, em ultima analyse tudo 1'•]· 
si de na educação cívica e no patrio~ismo do lH;Vo. · 

O sr. TI'istiio da Cunlw - As leis devem proteger <)~ 
fraquezas humanas. , . • . 

() sr. Javerl de Souza Lww - Ihenng observou, 
com muita procedencia, que ninguem poderia mover unHI 
roda lendo simplesmente, diante della um livro sobre 
a theoria d~ movimento. Não sou fetiehista das leis, das 
formulas cscripla.5 ou dos systernas, eomo meios de sai-
vação, mas vejo no suffragio indirecto um systema <te 
eleição tranquilla e cuja acceitação mais necessarb ain-
da se torna no momento, em hem da estabilidade do I'c· 
gimen <lemocratico. 

O SI'. Trislão da Czwlw - -· Mas emcruanto espeNllllO~ 
a educação do povo, vamos facilitar a corrupção. o Sl', Javerl de Souza Uma - Ainda voderia!IlOS 
trazer a opinião wlliosa de Willoug.hhy, um dos maiores 
constitucionalistas americai1os, que eommenla que "~1 
eleição pelo Congresso, si bem que menos democratica que 
.a cleiçiio directa, não é de modo algum incompatível eOlll 
os princípios do governo representativo c tem a grande 
vantagem de evitar ,agita~~ões prejudiciacs ao hem esl li' 
c prosperidade do Paiz." 

plo dos Estados Unidos, quando temos bem perto de nó~ te? 
o exemplo do Estado do lU o, em nosso Paiz '! · 

O Sr. J.abornc c Valle --- V. Excin, pennilte um np:I ,._ 

O Sr . .Javcrl de Souza Lima -- Com muito prazel'. 
O sr. Tristão da qzmlza -- E o do Parú. 
O SI'. Manoel Rodngzzes -:- E o do i\Iax·anhiio. rln~ 
O s~. ~avert de Souza L~ma - Elegendo os verea-

O Sr. Labnrne e Fali e - Mas clle falia c a re<>pei to 
eleições munieijJaes, ou das eleições fedcrnes? 
O Sr. Javerl de ·Souza Lima - Discute a 1[uestiío :> ltl 

lhe se. dores mmc~ros, homen~ ha.heis e ·honestos, naturalmente 
de sua con~wnç.a, deposita~ws de sua estima e escolhidos 
em um plello l!yre, o~ eleitores dos municípios confiam 
nesta. escolha. Em·ullnna anal~se, é, M;sim, 0 mesmo po-
vo mmeiro que, resolveiH!o! e.sta sobre a eseolha dos c!L;)-
fes dos destmos do muntcipw através do seu 01.,.;- • 

P l'esentativo, CIUe é a Camar,•t' :\ftllll.('l·!'J'Ii r'·'' b)'
10 

I_e-. . ~ · ' . :. a se ceçao 
dos mais capazes, dos nHus aptos e que poderão ser d-
rados de. quaesquer correntes da opinião publica· Sen-
do. reduZido o numero de eleitores 11 •1 escol! 1 · 1 1' 
1 t . . . . ·, ' , 1a lo c 1e e 

. c o execu IVO mumctpnl que éntão se lli'fJCetl . r 
f · · d · 1 · e, no su -ra.gi!J_ m tre? o, maxs. severa é naturalmente a critica da 
opmwo publ!~a e mmores 'são forçosamente as facilida-
des ~e. ~aranl!a para o exe1·eicio do seu voto. l\lenos 
posst_!Jllldades ,se abrem lambem para ·as contestações de 
el_eiçoe~, o que frequ?ntemente vamos encontrar nas clei-
çoes d1rectns. No seto da Commis.~iío nomcadn pelo Go-

O Sr. Laborne c Valle - :\Ias eu dt:~ejari:1 saber ~~ 
elte diz isto a respeito das eleiçl!cs munici}1:1Cs, ~st:Hlnn-~s 
ou fedei·nes.? 

O Sr. Javcrl de Souza I. i ma -- Das dciçõe;; fed•}J't\t::S 
pm·a a escolha do ehefe .tJo Executivo. 

De um brilhante volo de Oliveira Vianna, no se>o 
da Conunissfto encnrregada de elaborar' o ante_projcl' t_o 
da Constituição Federal aclual, destaquemos o seguin!Q: 
(Lê): "Pelo suffragio directo, sou contrario porque ll 
I)Xperieneia mostrou os inconvenientes desse systenlu, 
as agitações inuteis a que deu causa, c nenhuma sil{nif'L 
eação ,Jos seus resnltados. Ellc presume, nas massas ele L 
to1·aes, um espirilo político e uma cultura cívica que 
ahsolutam1mte não existem nas massas elcitoraes do JlO <;. 
so paiz. Por este systema,~.o presidente lia Hepubliea ot•;I 
eleito r>cla voln~·iío inconsciente c m:.icissa lias maiorias 

;I 

j 
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do povoa,do, c a sua libertação ·senia motivo, assim, sob 
todos os pontos de vis:ta, ele seu 'progresso c.J·cse.ente c 
rarpido. 

Certo, pois, de que v. exeia., sr. Presidente, c de-
mais membros da Assembléa Legislati.va de Minas Geracs, 
tomarrão em eo·nshlm·ação as razões acima ex]>ostas e re-
ceberão com sym.pa.Uüa o pcdi,do dos habitantes <b zon:1 
de Santa lUta do Itueta, •renwtto-1lhcs, anrnexo, os l'mitcs 
do novo distr.icto a scrr e11iado, e apresento a v v. cxci:l.;. 
a antecipação dos meus agnHlcc~mcntos c as homena-
gens de minha, elevada estima c consideração. 

Saudc e fraternidade. (a.) ,lmerlco Jlartins da Cos-
ta, prefeito de AymoTús,". 

Fu-ndado nesse officio e no abaixo-assignado que o 
acompanha, .te·nho a honra de submetter ú apredação 
da Casa, o segu·intê :pro1cc.to de le'i (lê) : 

PHOJECTO N. 1:l8 
Cria o dist,r:lcto de Santa Hita de ltu.ela, no Hmnicipio 

de Aymmés • 
A Assernbléa . Legislativa do Estado de :\tinas Gc-

raes '(lcc·rela: . 
Art .. 1. • Fica criado o diskicto de Sa,nta H !la do 

Ilueta, com séde no ]>ovoado do rrnesmo nome, desuwm-
hi·a,ndo-se o ~seu tcrrHorio do disúric,to de Hesp'lciJ;dor, 
no nmn'icipio de Aymorés, co1m os seguintes H:nNtes: 
. pO'r uma lh1ha que come~~a na barra do corrego 1dn Al·-
rlcia, poT este acima, aguas: ve1rlentcs, pela scm·a <1:1 
Conquisüt até a cabeceira do -coi,rego dos Quat;vs; da.Ju, 
sc!liJ)I]'e aguas vertentes d~> mesmo com·cg:o, ate. a tcrr:! 
de Hcsplendor .pela cumiada desta, aguas vc-r~cnü~:s. do 
ribeirã~) do ltu~.ta, até o cotTego do rllucno c i!lalu, descen-
do ,pelo rio ::\(anhuassú, mar.gcm .esquerda at~ a foz do 
. IT .,-0 de S. Simão, no mesmo no :\lanhuas~u, onde cn-
~~nt~; os limite~ do districto· de Tahauna, ale a barra do 
eorrego da Aldexa. . . _ , .. ·' 

A~rt. 2." Hcvogam-sc as dispostçocs em. ~on.ti .n. (). 
Sala das Sessões, 21 de deze;mhro (lc, 1 !l~a. ---· :\~ar

lins Pratcs.-- .Tav.c·rl de Souza Ltma;- CanuHo Alvun. 
__ .Jefferson d.e Olivcü·~.-- Ncs~or h>scolo. . 

___ Jmprinw-se, para a proxmna onlcm do <lw. 

O SH. OC'l\\ VIO XA VIEH apresenta 
.ierto c justificação: 

o segu.intc pro-

PrHO.TECTO N. 1:lH 
I. t · 1· · · c l'I'I··.1 o luL.'ar Fixa 0 horadio do cx:pcucn: .c JLH'lciano .., 

de dircctoi· do Forum 
A Asscmhléa Legis'lal•iva do Est:N!o de .:\Hnas <lc-

r:ws deCJI'Crla: . ['f" . I f. r ' .. Art 1. o Os juizes, sa'l.va: scrvrço o Jcia . ora <!u ~>I-
" . ,· ; .. >Crmancccrão, com todos os fnncewnarw;. Jll-
~i'ie\:~~~0e' }uxrilüwes da justliça, _no ~~o:rum, ond~ o .. h. ou ".~'1:, 
ou nas casas d'cslinadas ás aUÜJc,n.cras, ·lodos os (II,1s r~.c~s~ 
de doze ús dezcscis horas, d~ndo a•ndam~n:o :~o~~' .~Jt,J~ 

:,s· clr'sJ><Jsi'ço-es (h-s •JHlT·tes nao dcve·ndo set p,J ocm ,\.do~ 
C ' · ' ' ' . ' ' ' • • - 1\ C'ISOS em suas resülcncias, l'úra <leste horano, smao c1 '· · 
u.rgente<.St. . . 1 · · .. ''II"1 c~iv •I Art. 2." Os juizes de chreito ( a rjll'Ul\CH .1 ~: ' ' I. 

· 1 V'll"l c os demais das ou-ll'IS ('O'Ill'\ll'C'IS de tllla!S il C Ullla ' ' ' · JJ 
• ·' ' '· , 1 l' l· · · tt1·ilmi•·ões que l•:s tras corlllllii'Cas do Es,la( o, a em ( ,\S •1 ' "

1 
, ~ , 

1 
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dão as leis tns. !112, de' 23 de sctmnhrr0r de U2.>, .c · ·., ~ 
de :!5. de setembro de 1 !l28, .terão I~ml~ as, (~C .~h:·cctr~J e~ 
do Forum durante o expmhentc dwrw, Jl'l~lll~IP:1h 1 ~~-tt·e 
11a.rn manrt'ercm a ordem, fisc~lizanm ~> hor:

1
1n.o •Hll·sr·1, ~I!~ 

l , 'J'V'I'"IO c hygélcl1e <OS CC Il lL.,)~ do e vclarrernt :]le a consc • ~·· . . . , : . . . 1, · 
da .Justiça, supcrinle.ndendo o mms 'rc1atno " sn,1 .tr .lll-

!l'is·trração. . · - 1 C(l!lli"1Tio 
A'·I·t 'l o I>evo"''IIII-SC· as chs:posrçocs en '• · 

· ' • \ "'' ' ] j 1 !)'V ( '1'1 ) Sala das SessÕc'~', 20 de llczmn >tro, ,c ~ _. ' .~. ... -. ' ' ; 
· Oelav•io Xavier.--- Fabio Andrarda .-- Instao \la. ~,~~~Jh,: · 

···- Bila(: Pinto·.-- Eliseu Lahorne c Valle.- .. -·. ose O•lli-
facio FHho. 

.Tusti{icaçiío do ]JI'Ojecto n · 1 ~!l. 
1 .. ---- F' sabido Ctlte ha no Estado JUizes l"'ll· \H:o-

. . . ~ , ·, CO'lllll'lrCCCII\ diarw-CeSSOS cnnunacs qu.e nmn scrlllJHe ' .
1 . , l' 1 f·t"C'Jll se demoram mui o l)le•ntc ao ''Oil'LHII, e, C]llaiH O O •" ' • 

pouco al!ti ús vezes minutos. . . 
2 o --~ Só J·urlgam um proecs:~o üc a,fçada ou CSJlC-

. . . . l' Tnrv sendo eial :por scmmJt~ c um commum por. (In no. • .• , · . , 
as ses-sões do ltrilmnal popula:r nnHio ~·apHln~, l>Ol qm 
cscaSisos são os feitos preparados para JUlgamento • 

:l. o --- EnHJmm,tor isso, o:st pToccssos criminacs se vão 
accumulando 110'5• catrorios e os ré os ·,p·rcsos se crtcrnizam 
nas P:'i~õcs~ não 1:arro occor~·endo as P'resc·ripçõcs, com 
sacn(zc1o da JHsizça e do I~stado, que paga as custws,. 
. P~rccc-nos que o: lwrarrio será uma solução, .pa·ra tal 

siiuaçao, que tem evidentemente ~ sua 011igem na falta 
de assiduidade dos rcfcTidosr juizes ao Fvmm. . 

-0 horario em nada di:nlitnuirá a dignidade dos jui-
zes. O se<rviço judricial'io rnão é rmenos 1mpuntante que 
o admi11istn\lrivo. Na:s. reparrtições publicas or horal'io 
ó ·1~1ais severo elo que. o P:rnposto· c, sem embargo, os 
ma1s i-Jraduatdos funccionanos do Estado o cum:prem ú 
risca. 

Innmneros juizes hn, em :Minas, que já cmn;prem o 
hornrio acima spont Slla, sem o•lwigação legal, tão só-
mente :pelo mnor ao dever e eSCI'I.lrpnrlo de conseicnc!ia, 
que earaeterizam a mng:i1s1lrnlura rrnineira,, O ]H'Ojcclo 
em n:pr.e~~o, alé:m de cor•rigir uma d'n}ustiça social, '(v. n. 
:l), p-resta uma lwmenagem úqueHcs bons juizes minekos. 

Si a jus·tiçn deve serr I>Tom,pta, •não ha j,nconvenicnlc 
110 lwrarior. 

QHanto aos directores do Fol'llm 
Não é admiss'ivc] que fique uma 'rc·p:wtrição pub'lica 

<lia irntci'ro sem nlgucm <inc responda pela sua nrde-m, 
funceionamento c polrircia . 

Com os juizes ausentes, c llHiib11~r''vczcs tnmhcm os 
escrivães c demais funcdnnar:ios, .podem occo:rrer, -c j:í 
tem oeeo.rrido, até pugilatos c ctrimcs nos eartoTios c sa-
las de audienC'ias, sem haver quem irnrlcrvcnha com au-
tonida(le cllll Ines incidentes. E o hora rio dos scrvi~:oi~ 
judie,iaes, a c<mse·rva~:ão c hygimlC dos ·prcdios do· Fo-
rum '? .No es·trangciro c mesmo no Brasil, nas capilaes 
mais a<Jea,nladas, jú ha o rcfc•rido cm·go. 

Por fim: o projcclo não kaz nenhuma idespcsa ;pa•r;1 
o Esta<lo, e poderosamente kú conslrui.r a eeleridadL· L' 
prel'isão da .inst.iça em !\linas. 

DISCUSSAO DE l'AHECEHES 
Na forma do § 7.", artigo 172 elo Hcgimentu, entram 

ilntnedialamenlc em diseussüo os pareceres ha pouco 
apresentados, os quaes süo :wvrovados sem debate, lcn-
1\0 os seguintes despachos: 

l';n·ccer n. Ui1: .-- ,\ Conunis~üo de Finan~as; 
J>arcccr 11. 1f>2: --- lllcnlico despacho; 

J>arcl'cr n. liía: ---- ldcm; / 
J';u·ccer n. 151: Idem; 
l'arcecr n. liír>: - A' Commissão de Camaras :\luni· 

cipaes; 
Parecer n. 1f>7: --- Aguarde-se a opportuicladc in-

llicad-a no Parecer; 
.Parecer n. lfl8: · -- A' Commissüu de Finan~~as; 
Parecer n. 15·ll: --- A' Commissão de Finanças; 
Parecer n. 1ü0: -- Dirija-se, querendo, ao Poder 

Executivo; 
Par~ecr n. lü1: Aguarde-se a opportunidadr; in-

Liil'adn no parecer; 
()uanto ao parecei' n. 1f>8, ao ser posto om discu:-~-

; 0' s1• ·'l·tnocl Hodrigues, pedindo u palavra, requer ~.t() • • ·' • ,1 • • 
: ·.:ia retirada, visto ler sido uvrc'ien~auo projccto mais 
::n~plo sobre o assumplo, sendo <le·fendo twla .:\lesa n'ise 
··equerimenlD. - f' 
' Se"llc-sc a d iscussüo llos vurcceres d? rcda<~çoes 1-
nacs a~rescnla<los na 1.• l!u~·te.;llo .~xpedtcnte, os quaes 
sflo egualmcn te .~IPJll'OVados, Ll s~ll~~~ •. 

Hedacc;ão !mal sobre o IH OJC,I;lo n. 90: ·--- A' san-
"~·1o · 
· ' hulacçiio 

Hc·dac~·üo 
lte(laeçÜ!> 

final snl>rc o projecto n. Vl: -- ldem; 
final sohn) o projeclo n. 106: ·- Idem; 
final sobre o proj€dQ Ii. 107: -·Idem; 

:Sa(la mais havendo no expediente, lHissa·se it 
SEOUNDA PAHTE DA (~HDE.l\1 D,O DlA 

1." discussão do J!I'OJeclo 11. t.H 
l. t •. 111 1 " d1'scLt~são o I>rojecto n. 131, modifi-'n ra " · · · , • o 1 · 1 ···mdo disposições ·do (]{)ereto n. 11.'112, de 3 te JUII ~o 

d•!: l!l:ll. Não solicitando •a palavra ncnhu~n Sr. ~c~epu~a~ 
!'o cncprra-sc a discussão, sendo _approv.tdo esse Jll o 
• ' ' 2 R ' 1 J'scll"SUO je1·to pnm qlt-: vnsse a . u , ,, · • 

'.- A' Comm issão de Finanças. 
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1." discus.wío do pl'ojeclo n. 1:12 
Sl!gue-'c a 1.'' discussão do projeelo n. 132, man<lan-

,,o •·.onslruir uma estnuh1 de ro.dagem entre Uheraha e 
a ponta <lo canal de S. Simão. Sem debate é approvado 
e~~e !JI ojcl'lo, e1ue passa á 2." discussão·. 

· -·- ,\'s Commiss<ie~ de Viação e de Fintlll~~as. 
------

1." discussão do wo;eclo /1. 1 :>3 
Pa~s·a-sc ú 1." di:;cussão elo projeeto n. l:l:l, autori-

zando a ahcrl.nra de (:redito na importanda do . . . . 
'!:i. !U!J :80\1*700 supplemenlar ú verba :l7i:lli do orça-
lltento vigente. Egualmente sem deb<llc é approvado es-
se projec!o, <[lle vne ú 2." discussão. 

A' Com•11issiio de Finanças. ----
1." discmsüo do ]JI'Ojeclo 11. l:lt 

Entra 1:m ~1." discussão o projeelo 11. 131, autori-
zando n cria~:ão, nas elíversas zonas ele :.\Iinas, de cur-
•.os lhcorícos-pralicos··de lacticinios. E' l.amhem apl>I'O-
vado s1~111 debate esse proje~~to, que p•assa a 2." discus-
são. 

A's Conimissõcs de Edueação e Finanças. 

2." discusslío do projeclo n. G!J 
Vot;~rla, sem debate, a prefct·cncia do substitutivo 

ofl'erccido pela .C<J!'Ilnissão de Camara-;· J\Iunicipaes ao 
pro!ceto n. ií!J, que estuhelece regrns sobre! eleições dos 
prefeitos c contém outras disposições, o Sr. Presidente 
:mnuncia a 2." discussiío, por artigos, rio mesmo substi-
tutivo Entra, pois, em discussão ü arti.go 1.", <JUH é lido pc-
In Sr. p:·esidente, hem eomo a segumte 

EMENDA N. 3 
Suh~titua-se o m·t. 1." pelo seguinte: "Os prefeitos 

do~ :\lnnicipios c os vereadores das Camaras :\Iunici-
i':Jes serão eleitos con.iunctarnentc, por voto ~irecto". 

Helio Horizonte, 15 de dezembro de 1!l3:J. - (n.) 
:\lilton Campos. -----o SH. JOAO l~DMUNDO - Sr. Presidente, peço a 
palavra. , . 0 SH. :PHESIDENTE ---- Tem a pahlVra o Sr. depu-
tnd.o João Edmundo. o SH . .J(),\0 ED:\lUNDO - Uso . da l~t~lavra para 

ti" zet• •t)"UnS ·ar•'UlllentOS <:OI1tra O <hSpOSlliVO do )l!'O-
,t · < "' " • - • 1' t 1 I> f . t jN·to 

11
• fl!J instituindo a <'letçao nu trec a c os re e1 os 

itllll1icipaCs. . Na Constituinte :\Iineira,. cncr.rrada em. s_etembro do 
annn corrente, eu me insurgt conira a ele1~~ao dos ehe-
fes do exccutívo mun ir:ipal pelos vereadorc~. . 

outros deputados combateram com nuns bnlho es-
~a forma de investidur·a,. a todos s~lhrelevando a J!ala-
vra ~.abia e oracular, ouvtda nesta Casa, com respeito e 
silendo sngrado, ·do mai.or dos mem~J.ros da hancada 

1
.erremista, digo-o com mtenso regoSIJO e desculpavel 

or•rulho c quiçá desta Assemhléa. 
'" Não precisaria dizer que me refiro ao grande em-

baixado!' Mello Fr1anco, que tem illustrado o Brasil em 
congressos, onde tem sido como pares as celebridades 
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undiaes e que acaba de ser laureado com o g1·ande 
premio "Padre Victoria", conferido pela União Cultural 
Cniyersitaria de ~Iadrid, em virtude de sua acção paci-
ficadora .no conflicto de Lecticia. 

Pois' hem, reabre-se uma quesliío que parecia lw-
V•er passado. em julgado, ,na elaboração da Constituição, 
apezm· da forma altel::)atlva do art. 61, § 1"., in verbis: 
"A lei determinará o modo de eleição do prdcito 1)()-
d t I. . t ' endo es a rea Izar-se. con]unc amcnte com a elos ve-
re?dores, r~;clo voto (hrccto ou indirccto, pela maioria 
ela Camara . 

O sr. João Mangabeira no liwo "Em torno da Cons-
tituição.'', fls. 1:3~, tratando. da eleição elo Presi dcmtc da 
Hepuhl.tc~~, propoe um cleit_orado seleecionado, depois 
de enf!lctrm: argumentos pro c contJ·a a deiçün direcla 

1c que peço licença }lar,a cü~~·r. A eleição indirecta "é um 
dos ponto;<; fracos do Pr~~Hlcnte da Fran!,~n. lia muito 
q:ucrn ntfi·J~ma a css,c· defeito d·e origem a fraqueza da-
quellc magistrado. Será sempre uma crhttnr,n ela As:;cm-
bléa que o ~leg1Ct~. Por outro Jado, si a Asscmhlí·a í: 
quem elege, c obVIO que o Presidente sc1·ú um elos seus 

membros". 

"Só um cégo não verú os conluios, os conchavos, 
os cumhalachos de toe\a ordem, <JUe o Presidenk· da As-
semhléa c "leadcr", uuxiliados pelo Poder Executivo ta· 
rão com os deputados em troca· dos votos na futUI·a 
eleição". 

Esses C'onccitos, mulalis mutwulis, :1JLIStam-se como 
luvas, sob medida, ú •lscolhu dos prefeitos. 

Ou~am.os ainda o festejado constitucionalista: ":\las, 
o subsl!tuttvo, uclo[>ta, a meu ver, o pcor dos processos 
-- o ela cleiçüo direcl:t. Tra\:t·se de um processo uni· 
versalmente rcpellido. Embora tivesse ·~ncontrado ade-
ptos da ordem ele Tainc c Tor<Jneville, as nações 0 pe· 
jeitaram e os tratadistas e sociologos o repudiam. 

Stua.l'l :\líll, no capitulo · · · two slugcs o{ eleclion -
do seu l.amoso estue\o sobre o Governo Heprcs·entativo, 
lavrou contra elle a condcmnação clcfinitiva. Brunia !te, 
depois de eondemnar o voto indireclo c citur uma lista -
de nomes immorltKs que o Pepudiam, accreseenta: "C' 
assi1~1 lodos os maiores estadistns e melhores cseripto· 
res de scienclas politkas". Entre nós, a elci\'Üo indi-
rceta despertou, no Impcrio, os nt:tis vdJCnwntes J>ro· 
testos. Em 187-1, dirigia-se ú Cumara uma represeilta\:ÜO 
pedindo a eleição dirccla. O rc<laclor desse documento 
memoravd chamava-se Huy Barbosa. Nunca s·e escrc· 
v eu contr,a o voto indirecto mais aspero requisito rio. 
l'\elle, entre outras eoisas, se dizia: "A grande causa da 
corrupção eleitoral em nosso paiz, é o sufl'ragio indirc-
cto, instituição que, na uetualidade, tem sido I'ejcitada 
•em todas as u.nções, cuja organizaçüo política é digna 
de servil; de modelo a povos livres". ' 

E foi tão grande o clamor contra as illlJHoralidade'i 
do voto indirecto que o Partido Liberal, em lS!Jti, insere· 
veu como um do:; pontos do seu programma a elimina-
ção de tal processo. Foi o que fez o Gabinet•e Sar.aiva 
com a lei de 1\J de janeiro de l!i81. Na Constitui~·ão ue 
!Jl, foi repellido o voto imlircclo, batendo-se, entre ou· 
tros, .lt~lio de Castilho, pelu ndopçü~ do .~uffragio po-
!>Ular dwtclo, para a escolhu do l'resHlente . A cpmmis· 
são dos 21 julgu a deiçüo indirecl.a "um processo arli 
ficial tão desucreâilado nos Estados Unidos, justamente 
em matcria de eleição presidencial, quanto entre nós 
pela ~nw~·ga experi~nc,~u colhida. sob_ o l?nuo J·euiiuei; 
anterwz· a loei de 1881 . O Ur.asl} nao pode Yolvcr ao 
processo por elle · rcvellido desde 81, ncceilando, (í3 an-
nos depois, o systcma corruptor c eondcmnado. O suf· 
fragio indiPccto oseilla entre a inutilidade e a corru· 
pção, entre a •cxeresceucia c a lranquibcrnia; entre o 
mandato imper.ativo c a trahição. "Ora, si esses perigos 
se temem num parlamento onde, em r'~gra, se aprovei-
tam as maiores eapaeidaeles, seleccionadas pelo critcrio 
da intclligenei:t, do saber, do car.aetcr c da influencia 
JHllitiea, serão muito mais de l•tmer a corrupção e a 
trahição numa assemhléa municipal, em que o criterio 
na escolha não obedece ~b mesmas normas". 

Castro Nunes, no seu livro "Do Estado Federado", 
escreve o seguinte: "A 'escolha (do chefe executivo mu· 
nicilll\1) pelo Conselho wio é, entrelwzto, u.ma {ót·m~t ele· 
cliva ·de f eiçcio democralica, porrJllC é feita á revelw do 
povo, embora por mandatarios seus, como aliús, s•C 
constata tumbem quando a clesignaçüo parte das assem-
l>léas legislativas e do proprio Governador do Estado, 
cuja investidura é, no Brasil, c\cctiva". 

A elcie~ão indirecla foi conüemnada por homens da 
estatura ü{tellcdunl d·e· S.araiva, Julio de Castilho, Hl_IY 
Barbosa, Afranio de ;\[ello Franco, Castro Nu~lCS, .Joao 
Mangabeira, pela maioria dos c~)llstiluintc~ .nacwmve~ d~ 
!Jl, pela maioria dos constitmnt.es. de l.l.H, e ain~~~~ 
pela maioria dos recentes. cons~ItUI~llcs •cstaclna~s In ,1_ 

síleiros al•<uns com longa cxpenen~w dos negoeiOs pll 
blicos ;lo I3rasil, todos filhos. <lo JHIIZ, c<~nhee,~dores do 
meio em que colheram as su:t~ ohscrvaçoes c cksenvol-
vcram .as suas actividadcs pohttcas:. _ ... 

E' verdade que as coudemnaçocs nem sempre tl\'l 
.. \lC>J' ol>J·ceto directnm~nte a cseollw elo ehefc elo 

I <llll - J !'J j" m•tS cxeeulivo munieipal pela corpo raça~> .. < e 1 >CJ'a I_v:J, :· · 
já mostr-ei que os argumentos applteam-sc muito he)ll 

ao caso em apreço· 1- . 1 . • Tamhcm a tratli~~ão _do nosso < Iretlo comt.lll.lll:l , tt-
pellc .a clciçüo do prefeito pel:! Camara. :\lunH'!JHtl.e ·> 

Em Castro Nunes, ohra e:IIn~la, e<lltacla em _l.l~~· 
portanto qnasi trinta annos depOis da promulgaçno d.l 
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eleitores do~ campos, annull:mdo inteiramente o Yoto 
thulo pelos llll\'.lcos clcitoraes das grande:; ddalles e cu. 
pil:lLS, mais consciente:; c csdarcciuos. Que essas maio 
ria.~ incultas, presas pela fidelidade pcs!>oal aos chefe-; 
locaes, elejam rc presenlan les á Asscmhléa N acionai, com_ 
prclwndo: cllas tl'lll interesses c grandes, c ó preciso ([lH' 
<>slr-:s i ntcrcssü\ se possam m:mifcstar; mas, que cllas ele. 
.iam o wprcmo rept·csentantc do govm·no n:\CiOiwl. ó <tti<?. 
me recuso a admit ti r: o governo i~ \llll'a fmu~çiio de <'I i te 
t' das elites e só ús elites, \Hlrtnnlo, cabe eh:~er os agen_ 
tes supremos <.lo governo". 

() Sr. Trishío da Cunha · - Esse argumento (, 1':1\'o 
ravol á dciçiin directa 1\0.'i munkipios. 

O Sr . .Tot!o h'dmrwdo · --- .\lém disso, vae.se l'azer :1 
eleição direci:J •los prefeitos nn mesma occasiiio em r[l!P. 
lerão lugar as eleições rlos vereadores. 

O .\'r. Trisfão da Cunlta ..:_- Na mesma occasião e nn 
lllcsmo rlia, t.: agitação se faní, certamente, r!m torno rl·• 
nleiçiio rlireeta dos vere:.Jdores. 

() Sr . .lllucrt de Sou;:;a J.imCL -·-Todos esst!s argumen, 
los que acabo de I)XiJ':IHicr :w 1ocante :i. escolha do \li':. 
moiro magistrado da ~ação, upplíeam. se, tamhem, in te_ 
.<.:Talmente; ;i eleição do cheft~ do Exr!entivo :.\Iunicip·1l 
Da h i o motivo prJr que recordn .: "U bi eadl!m l'lltio, iU 
cmlent /eyis disposilio". Finalmente, ClllllJl!'e_nos exam i_ 
nnr, aqui, a lJUeslão que a alguns se apresentou de inrh 
•Jar se cstn A.~semhli:a é ou não t!om.petente para a fixa. 
Ç:io d<> systcma de eleição, d~re<·~to ou .iJ~directo ~lo. \ll'''-
feito a ser adoptudo nas pnmeu·a de1çoes tnumcJ.pae-;. 
E' p'rincipio tl<Jrnin:mte nu Constituição Federal <le Ui 
<lc julho, em seu artigo 13, n". I, qnr. o Prefeito poder:. 
ser e!1dtn pelos ~en;ac!or<:s ou pela Camaru 1\lunicipDl. 
\ Constítui~·iio :.\lmeu·a, Jlot· ~cu turno, no artigo 5". r~" 
Üis 11 osiçi:íe.s Tran.si!orias, ~st.abeleee o. segui ntc: (Lê) · 
"As pJ'imen·as eiCIÇ~les mumt~lpues reahzar.sc .ãn no IJri 
nwiro domingo ele Jllllho tlc tU3G". Oru, é IJrint:iiJio elP.. 
nwntar de hermencutica juridiea qne "se interprií!tell! 
restrictivanmntc, os <lisp<Jsitivos que instituem exeepç<ie-; 
ás regras ger:Jes firmadas pt>la Constituição". E', JH'r'. 
cisament<~. o qne se dá na es)Jeeie, com o artigo f1'', cit•l. 
do <me não tendo estabelecido, expressamente, o mnrlo 
de' el~ição do prcfeil.t1, tem 1le ser interprd[itlo restt'i<'ti. 
vamentc dianlc~ do indsn eonstitueional [edet·al do arti. 
.. ·0 t:l eitado. E não é só. Esse artigo 5". das Disposiç<'íc-•: 
í\ansilorias tem, al&m llisso, 1le ser internreladQ rle 'H'. 
•:urdo c ~~llt combinação com <l •1rtigo Hl. § 1"., tla Con·; 
tituição :\lineira, verbis (Lê): "A lei determinará o modo 
<lc ülei1;iio <.lo prefeito, podendo esta realizar_sc con.iun. 
tanH~nte com a dos vereadores, pelo Yolo direelo ou in 
tlireclo pela maioria 1la Camara". ' ~ 

Como se vê, o legislador mineiro 1leixou, claramen ~ 
te, para a lei ordinaria a tlctern~inaçiio <lo mo<.lo de e'L 
colha dos In·cfeilos. E' o que vamos <lecidir '•l:fora. •'o 
d<)ltlais cumpre não JlCI'der <lc vista o elemento histori~ 
co do (~ilado artigo i'1" .• e a respeito do qual se JlOderiam 
con.snllar os "Annaes" desta Assl.?mblén. · 

() Sr. ,lfi/lon Campos --- Poss'> dar o nwn te~lemn. 
nho, eomo relator geral ((IH) fni do projecto ,]e Consti_ 
lui\·iio, 1.k que a I'IHiacçf~rJ do artigo i'l". 1las Disposições 
Tnmsitorias, tal <.:<)\110 c~tá fL·ita, traduziu fielmente :1 
p2nStllllento vencuior 1\f.l seio da Assemhléa Conslituin_ 
tl', no sentido de ser relega<la para lei posterior a escolba 
do processo pelo qual se devia eleger o prefeito. 

O Sr . .Tuvert de Sol!Zil Limu ···- E' preciosis.sima a 
Lledaração do nobre e brilhante deputado sr. l\lilton 
Cnn•Jpo~. :\a exegese constitucionnl, é principio dominan_ 
!c o de que "quando as pnlaYras forem susceptíveis (] 9 
dnas in\r)rpreta<;<ics, um;\ restricta, outra nwi<; ampla 
arloplar.se_ú aquelle que for mais consentanea com (; 
apparente ohjectivo e intenção do legislador". E daramcn 
!e se v cri fica, portanto, que a interpretação logica e 0 
elemento histot·íco do artigo ;,•, das Dbposições TransL 
torias demonstram, e,r_alllw.danlia, que a eleição do vre_ 
feito, nas pl'Oximns cloiçücs municipacs, se fará de ai'. 
c~n·do c_:om o que fienr estatuído no Jlrojecto ;,g, ora l'I:t 
dtscussao. 

Qnanlo· n lllÍIII, c pelas razões que <Jcabo de expor, 
vo.to .no systema inllir~cto, )>ela tranquillirlade do povo 
ll~'met.ro, yela JHII:eza <lo ~·egimcn rlcmocratico e el\1 ,0 hc. 
r\ICI1Cltl aS lJrOpl'lUS h·adJÇÕes de Jiinas. . 

. (.lluito bem! Jluito bem/ J>alnws)! 

" O SH. TIUSTAO DA CUNHA ·- Peço a palavra. o sn. PHESIDENTE -Tem a palavl'a o SI'. depu~ 
Indo Trisl:io rla Cunha. 

O SH. TIUS'L\0 DA CUNHA -- Sr. Prl'sidcnte, de-
pois do disem·so que mrui •Juvimos IJOI' occasião d.a 
Constituinte :Mineira, <liscmso esse tJrofcrido pelo illus-
tre deputado s1·. A lhertü Alves, sobre o voto dirceto e 
do valiosíssimo traba\ho que acaba de prolluzir neslr! 
momento o meu nobre collega <)e bancada, s1·. deputa-
do João Edmundo, defendendo a mesma thesc, é inulil 
qualquer discussiin a respeito r lo nssum]Jto. Não venho, 
pois, addnzir mais argumentos \'ll1 favor do voto dire· 
elo. Venho aJlCU[IS dwmar a altenção da Casa pat·a· esse 
fado: A Constituinte :\lincira votou soheranJmenlc nma 
emenda do meu nohre collega .José Bonifacio Filho, de-
clarando que as primeiras eleições tle vereal\ores, juizes 
de paz c prefeito~ se realir.ariam no primeiro domingo 
·de junho do anno proximo. Foi isto que a<tlli Hpprova-
mos e foi annunciado varias vezes pela Mm;a quando 
votamos aquella emenda. 

Na redacção final do projeeto conslitu<'ional ... 
O sr·. Milton Campos ··- Como redactor gl'ral do pro-

jct'lo de Constituição recordo-me de que a alteração de 
;.edacçiio dns disposiÇões transitorias, foi f\dta preeisu-. 
:nente para attendcr-~c eom toda a fidelidade ao pensa-
mento vielorioso na, Assemhléa Constituinte. 

O sr. Valladarcs Ribeiro __ .. T~so í~ a gnmde Ycr· 
dade. 

O .~z·. 1'ristão da Cunha -·· .•. n minha \'men<la pcr-
rloando impostos foi :u~oimad;, L\t) inconstitul'ional, e só 
por is:-o foi ella rejeitada. ~las eom a emenda do sr. 
José Bon it'acio não se deu o 'nesmo. O que aqui vota· 
mos foi que as eleiçôes de vert!:lt;\H'es, juizes municipaes 
e prefeitos se realizariam no primeiro dorni11go do mez 
<I e junho de 1 \l3G. Foi isto que a Asscmhléa Constituin-
te I'Onscientemenlc ou inconscientemente deliberou. 

Depois, na redacçií.o final, "Ubstituiram RllUcllas pa· 
lavras ]Jeln expressão: "As primeiras eleições muni-
cipaes". 

Nessa redacção não fieon modificado o texto vota· 
do ·vorque na expressão -- eleiçôes mlmici11acs ·--- r~stú 
ineluida tam bem a dos prefeitos. Logo, a redacção fi· 
nal reproduziu apenas o que tínhamos votado, em uma 
exiJressão mais simples. 

Nas vrimciras eleições, qur) se vfto JH'OCPrler em :\li· 
nas, queiramos ou niio, o prefeito será eleito pelo voto 
direeto. Nós podemo:; !Pgislar ]ntra o fulu~·11, pun1 ns 
'Outras elciç<ies que virão depois destas e, ahi, de accor· 
do com o texto eonsliludonal, podemos esl<lhelecer a 
eleição <lireeta ou indireda .llr~s prcfcit~s. 

Para as proximas elc1çoes, porem, nada pode· 
mos fazer. Qualquer disposição que votarmos neste 
sentido será eassada ]Jelo Tribunal Eleitoral, que dct\;r-
minarú, certamente, que a clcic_!ÚO se faça ll<l(Jllelle dw, 
pelo voto dirccto. _ 

Portanto, sr. Presidente, uma vez qu~~ !u~o cs.t_amos 
votando uma lei permanente para os ~numci_IllO~, Ja qu1· 
esta pequena lei munidpa~ é uma 1el provJsonn ... 

Vozes -~ De cmcrgcnclt\. . 
() sz·. TrisWo da Cunha - - ... de c~nergel\1~1:1! como. 

muito hern dizem os nobres collcgas, nao ha_ cahunc.nt~l 
para este dispositivo nclla. Deixc~nos a qu~slno das ele!· 
·õcs dos prefeitos para a nova lct, que lera d~ ~stahelc· 
~cr ·normas ]Jcrmanentcs para as eleições mnnictpnes · ... · 
· :1\.gora, estamos votan<lo inulill_nc;_ntc,. csle <ltsp~slt~· 

VÓ. D'eterminarmOS nesta lei H elcJçao. dtrct•tn Ol\ IIHli· 
. , .1 lo. llrcfcilos é ehovcr no molhado. . . 

l ce a ( s . . I d drndn· se . 'lS o Tribunal Eleitoral c qne em e · ·. '· 
Jroxima!'; eleições terão de se fazer pelo voto thrceto 

1 - '· lle. eertamcnte dcddirá de aceorrlo eom o 
üll nao c c • - . • C · ·t't · :t·<l · d<J Fs\'1· que está cscri]Jlo e dellhcrado na ,ons l uJç, •· ' 
do de l\linas. . 

Era 0 que tinha a d1zcr · 

O SR. :\IILTON CM\lPOS - Peço a p~llavra.. de-
O SH. PHESID:EiNTE - .. Tem a 1H~hwt a o st . 

Jllllado l\lilton C1~tmONJloCs .• l"·lPO. S -- Sr Presidente, si.n~o~ O SR l\llL ;t\'·' · ' • t -
110 :,e,;c,: llc occu:prur, muito ·rapitlamcnle, a n

1
t
1 

ença0 
me u 1 · - l ~r·1zer 1c um da Casa, pürquc estou na o nwgnçao c c , , .. -
testemunho. 
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. A proposito da rdispOS•ÍÇão ·transiloria C(Ue eshtbele-
Cia JWrmas sobre as prÍ'meii·as elei~~ões munidpatN 0 
que oceoneu, ellll vcrda,dc, {oi o seg,tünte: lcmhra-•se 1/em 
a Casa de que a (jUcstão da c·leição dirccta ou intUrccta 
d.os ,TJI~dcitos a·haixonou .p.rofundailllcntc os nobres cons-
llltnntcs do Estado de l\li.nas. Para cvita·r que se lunwl-
Luasscm <~s, sessões e se Tclardassem os rl'i'ahaHws, da,da 
a. re'lev<uneia da questão, foi suggel'ida uma medida apa-
:oguadora c (jlle constituía em se rdcgm- rpm·a a, lei de 
organiwção r!Illllnicipal o o11itcrio da escolha dos pre-
feitos. 

O sr. Vallaâares Ribeiro -- Esta é a grrandc venhclc. 
O sr. Tl'islão da Cunha-- O que houve foi um accol'-

do JlTÍ v a.~! o entre· os deJÍll'lados, porrérn a Casa nada delri-
ht•J·ou a respeito. 

O sr. Jlilllon Campos ---- A' ViiSÜl 'disso, a malc·ria re-
lativa ú csco'lha dos prrcfcilos passou ln\IIJquillamcnlc na 
Assmnbléa, tendo-se afinal crystallizado no ~texto ... 

O sr. Trlsliio dtr Cunha - E até lembro a. v. excia. 
que, em 2. • rlisoussão, jú havia .jJrrcvalccido o voto di-
·recto, o que faz acr.cditar que a intenção da Asse!lllb~t'·a 
CJ'a admitLk esse llll1Srlllo voto vara a elei~~iio dos pre-
feitos. · 

O SI'. i'llillon Campos --- . . . do pn·ragrapho 1 . " do 
art. IH, que diz: "A lei dcl.cl'rtl'ilwl-ú o mo'do da eleição 
do prefeito, podendo· esta realizar-se .co·nju.ntanwnte com 
a dos veTca-dor.es, ·pelo voto tUrc.cto, ou indi·rccrfo, pela 
nw•io,ria da Camara". 

O sr. Trislüo da Cunha - Essa dis:p.osição refere-se 
ás clei~~ões fl!ltnrus c não ú primeira eloição que se lc'l'ú 
de j)I'OCcderr. 

O sr. Milton Campos - Entrelarnto, nas Dis.posir<i~s 
Tmnsitorias, não se cuidou de aHerar, como s.e impunha 
pnr via de conscq:uernda, a rcdacção do art. 5. ", que as-
sim dis:põe: "As primei.ras cle,.içõcs municipacs -rcalizar-
se-ão no pnimeiro domi·ngo de junho de 19:lG". 

Esse antigo tinha, effcctivarmente, uma re·dacção dif-
fel·cnte, .pois exprcssamC'nte se •referia ús pl'i:mciral<>• elei-
ções de voreadorc·s, prefeitos e juizes de paz. 

O SI'. TI'islão da Cunha - V. excia. confessa que 
a Casa a·prwovou essa d'iSiposi~~ão. . . 

O sr. Milton Campos -- V. cxcw. ouça a nunhn ·cx-
,plicação. 

E' evhlcn'te que e/s,sa drisposição transitoria, tal como 
primitivarrnenrte estava redigida, impol'taria, em contra-
riar de frente o texto da Constituição, resultante de um 
ucco·rdo feito caüre as dua·s ·correntes de Oplnwo que 
se formanun nesta. Casa, não accordo privado, mas eom-
binação po'litica sem. rcserrv~·s, visan?or ? ho~n andamento 
dos trabalhos da daboraçao constJtucwmt,. 

Por essa razão, com o pensamento unico de ser fiel ao 
deliberado na Assem:J>léa, a Commissão Constiludonal 
altetron as palavra-s do art. 5. 0 , (ltll!do-_lhc <t redacção 
com que ho·je figUrra no text~ cons!Itucwnal. c q~lc r~
•presentn fic·l!lllcntc a resoluçao da Assemblca Consti-
tuinte. 

Um sr. deputado - A declaração de v. cxcia. é 
prceiosa. 

() sr. Milton Campos- E' um !cslc:munho muito sin-
cc,ro. E invoco' as reminisceneias dos nobres collcgas, 
inc'lusivc os membros do P. H. i\l., que hão de csta·r, 
muitos delles, lerrnbrados das circmnslancias que aqui 
rernmnoro. 

1Ncssas conldiçõc\'i1, não tenha duvida o meu nohrc 
eollega sr. Trristão da Cunha, aliús de aeconlo commigo 
na pa·nte suhstnncial do debate que lJOije nos JH'coccn,)l'a: 
si não dispruz.e.rmos, em Jc,i ordi.mtria·, que a·s .prinwira<; 
t•leiçõcs munic.irpaes serão •pelo processo di.recto, ella' 
·JlOde.rão não ·s.e realizar por esse processo, porque a 
Constituição Mineira, mesmo nas Disrposiçõcs Tr:msito-

. rias, nãor au!Orniza a int.er.pret·ação que s. cxcin. dcfcn (!c. 
l\Iinha ·iimp1·cssão ,pessoal de intm1prcte, aliús sem uc-

n h urna valia, (não apoiados ffel'aes), é que precisam os 
dispor ·sobre o assnm,p.fo, porque a disposi~~ão tl'ansi-

·.toria na:da •resolve com refere.ncia ú eleição do pn~fcito. 
,g,,n essa a exp11icação que eu queria~ dar ú Casa, e 

passo agora a cx:por muito S'llcointamente as .raziies pe-
las qnnes apresentei a tlltlCIHla em favor do volo dircf'lo. 
Nesse ponto, tnrnhmn lenho em vista prestar umn ho-
menagem ú douta Comni.fssão de Camal'as ~Iuni(~iwws, 
cru e, dcrpois de ler dado pa·reeor favnravcl a duas ou trns 

emc·ndas <Jlle tive a honra de apresentar, cntretnnto im-
pugna ;t ora em apreço . 

Hecornheço que não ha mais OJJjmrtu.nidadc pa.r;t 
que cu perco!'ra os argumentos do ordem dout·rinaria 
que snffragam uma c outra das coPrcntcs que se formarm 
em torno do ;processo de escolha do prefeito municipal. 

Com relação ú prcfercncia ·pelo voto dirccto·, fo,·am 
murilo hrillwntcs e convincentes as, palavras que acabmn 
·de ser profcrid·as lw pouco pelo nobre corJlega sr .. João 
Edmundo, como em favor do outror ponto de vista foi 
iguaJ.mcnte brilhante e de g;railldc cloquencia a argmJwn-
tnçiio do nohrc coHcga s•r. J ttvert de Souza Lima. 

O SI', Javei'l de Souza Lima- Obrigado a v. excia. 
O sr. Milton Cwnpos --- Nessas eondiçõcs, é apenas 

uma breve dcdaração de rmoHvos que vou fazer ú Casa. 
O que me i.ns.pirou, sohretudo, na apresentação da 

emenda, foi a convicção em que c<srtou de que a C'leiçào 
dirceta do prcrfoHo cone(}rrerá grmJdemenle J)a·ra cno-
hrecCI' a vida l!Hlrnicipal (muito bem!), ao passo que a 
eleição in(lirrc.cta, a mim me parece que põe em risco 
ns hôas lrradiçôcs da edue:a~~üo civien •do povo Hli.neiro. 

Tenho ainda diante dÜ's olhos attoJrirtos, o cspceta-
enlo que a: todos' nós se offereec'll, ha tão pouco tmn:}JO, 
em vttrios Es!arlos elo Brasil, a ·proposito das }JTimeiras 
clciçõcrs. dos govc.rnadores. Bast<wa essa, triste cxhibição 
de suborno· c viulcncia, para que cu temesse a cleü;ã~J 
indirecta em qualquer circurnstancia c prineipa'Llncntc 
no município, ,porque, si', como diz Ol,iveira Via.nna, !ta 
~pouco cirta•do ,]Jclo s•r. dc.putado J avcrt de Souza Lim:t, 
o govc,Jmo é obra da·S elites, a escolha desse. f:\O~crno por 
uma cHie seria muitor mais diffidl nns mumciJHOs, onde, 
pelas condições pcculriarcs ao nosso .r>ovo, a C'litc é cxccl'>'-
sivamcnte ·resumida. 

O sr. Trisliio da Cunlta - A eleição dirrectar devia 
tarnhc:m favorecer esse argumento, ponjuc, no munici-
·pio, é muito mais facil escol.hcr-se um gr~nde nome afilm 
de aprcsenta·l-o corno canrdtdato a pr?felto, dor <rue elc-
''er-se uma p()lrção de v.c·rc:udores mais ou menos anal-
phahctos para que c!s,tcs o escolhessem. 

o sr. MiUon Campos -- O aparte de \'. exc. lllc 
suggcre outro argumento que my JHli'1!CC tambem !n.tercs-
santc: é que, com o appello tl!recto a~> povo, SUJci!o ás 
surpresas c aos mystcrios impondcravc1s q~IC a preferei~
cia popular muitas vezes offercce, os par!Hlos do muiu-
cipio seriam forçados a escolher, dentre .seus. elementos, 
;tquclles que melhor se rccommcndassmn a estima da col-
lctividade. E s{J nis~o estaria unw consideravel contl'i-
buição r>:u·n a fcliddnde publica nos munieipios mi-
neiros. 

O que sobretudo deprinJc c nvil!a, a vida publica dos 
r,aizcs dcmocralicos, Pspcc.inlmr~nte n vida ltllll1ieipal, é 
corno todos s:thclll, o eaho eleitoral, aquellc mesmo boss 
americano que, .p~u·a conforto nosso, lambem dcpl'ime c 
avilta a vida publica da grande nação da Amcl'ica do 
Norte. 

Si adoplasscmos o syslt~nw da eleição dirccta iria· 
mos, de eerto modo, neutralizar os cffcitos das combi-
naç<ies suhtenancas, suhaltcrnus e ineonfcssavcis, de que 
muitas vezes resulta a escolha de um chefe do Executivo 
municipal. 

() SI' • .José noni{acio Filho --- Essas comhina~~IJCS 
lambem são possíveis no regimcn da eleição directa. 

O sr. Milton Campos -- Serão rnnls diffiecis, por· 
que o elemento pr>pular ó lllll elemento <liffuso, diHicil-
mcntc fixavel, no passo que um pe({l!CilO ~r11po eleito-
ral entre 7 c 1;, vereadores é cvi<lcntcmcnle mais cor-
ruptível, ou pelo menos, mais facil ele se envolver pelas 
manobras. · 

Fnlo isso em !hcse, ''~'. Presidente, porque sinto que 
nem mesmo as maiorias tcriío assegurados os seus di-
reitos eom a ncecssaria firmeza, uma vez rruc se ndopte 
a eleição indirceta, pois muitas vezes, entre varias cor-
rentes (!c opinião, as comhinaç<ies das minol'ias podem 
dar rc~;ultado a d(!!Tota rias maiorins. Tsso constituirin 
IllPa incohcrnne.i:t 1:nm o sy:-;lr~ma fundamental que nos 
governa, e nós seríamos insinceros se adoptasscmos tal 
medida, porque o nosso syslema político tem por hasc 
a mnioria, !' é o regimen dcmocral ieo nwJorit:u·io. Sci·i::-
lllos iiH'.o)H>n•nles porque, quer na Uniüo, que1· nos Esln-
dos, nrloptamos a eleição dircela e, assim, nfto haverin 
razão para que não fosse adoptada a mesma clci~~ão no 

-
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rnunil'ipio, onde justamente ella se impõe com maioria 
de razão. 

O sr. Trisl{io du Clwha --- \'. exc. quer Ulll exem-
plo'? No Estado do Hio o Partido que teve maioria de 
deputados não poudc eleger o presidente do Estado, por-
qllc os dois )Jartidos qne estavam em minoria se colli-
garanl. 

n sr .. llilfon Campos --- O aparte de v. <!XC. illns-
tn' a minha argumentação. 

Hcconheço, sr. Presidente, a boa apparencia dos ar-
gumentos c a clcva~!i\O de )Jro'positos com que se apre-
sentam os <lefensores do projecto. Heconhc~!O que a ele!-
ção indircln é t;unbcm um processo eleitoral razoavcl c 
que é muitas vezes ~Hioptado, mas estou profnn<lnmenlc 
<·onvcncido de que ello não nos convem, ou melhor <le 
que nos conviria, de prcferencia, a eleição dirceta'. O 
argumento mais solido em favor da eleição indirccta é 
<HW diz respeito ús ;1gitaçõcs nos pleitos elciloral's que 
se costumam Ycrificnr nos municipios. Seria de dese-
jar-se que o município mineiro ficasse livre dessas agi-
hleües pcriodicas sem duvidn perniciosas. Entretanto, 
acontece que, pelo projccto, as eleições de verc;ulorcs se 
farão pelo systcma directo, de modo que não se <W;~ 
tnria.m a~ agilrtções, mesmo porque se manler.ft ~~ dispu-
ta os partidos e os enn<lidatos a prefeito irão pleitear 
através da eleição de vereadores, a sua propria elciçiio .' 
Sendo assirn, as agitações se verificariam da mesma 
forma. 

() .~r. JAcbonle e Valle - A primeira agitação se ve-
t·ifiearia no yol<> dirceto, a segunda no voto inr!irceto. 

() sr. Mill'on Cr_unpos ·-: ~m todo o caso a grande 
~~g·ita~·ão é no <~I~SCJO. da eleiçao popul;u· <lireetn c essa 
:lgitação não se na e VI ta da. 

· hu·a leva_rmos o argumento ús stWs ultimas eonse-
qucncias, dcnm!ws pmcur~r- um meio de impedir que 
tamhcm se r~aJiza~se a clciçao de vereadores pelcl me~ 
thodo dn eiCiçao <hrccta. 

() sr . .Jauerl de Souza Lima -- :\[as a cleiçãr1 do suh-
siitulo, dentro do nnesmo período, renovada n ;1 g·it;1 ~!ão, 
sem <rlll' houvesse clci~~ão d.e vereadores. · 

() sr. Milton Campos -=-- Para ohvinr a isso, hastal'ia 
determinar-se qu?, no cas~J de vaga de prefeito, 0 que 
a!iús é oeeor.rcJ~cw~ cxcepewnal, a elciçilo dentro do pc-
nodo, se fnna Inrhrcctamenlc, pelos vcrendon•s. E eom 
isso cu cstai'Ía de necordo. 

Emfim, o que Cl!.w.<fUeria era npenas justificar a in;. 
{:inti~·a da emenda J?HI'n que a Assemhléa visse que só n;e 
Inspir:~ram os motivo~ de :ncu gmndc interesse pelo 
ap<'I'feiçoantcnto d:.1 nossa vida _municipal. Porque estou 
realm.ente coi~v.ei.H~Hl_? de qu? nao poderemos allingir um 
Pslagw d~ .c'.vihzaçno consHlcravcl si não C()llliCçarmos 
D?lo munJcipiO, dcspertnndo as grandes reservns <l~ ci-
i'Jsmo que, graças a Deus, ainda existem no <'oraçilo dos 
homens de :\Tinas Gcraes. · 

(Muito !Je:mf Muito bem! Palmas). 
O SH. OVTDTO ANDHADE pronunciou um diseur~o 

que ser:'t puhlieado de']lois. 
O ~H . .rps~~: BO,N~~~~\CIO, ~·'ILIIO -· - Peço a palavra. 
O SH. I HhSIDI>N I J, l en1 a palavr·1 o s1· depu 

lado .los é Bonifacio Filho. ' · · -
. O SH . .JOSI~ BONIFAÇJO FILHO~-· Sr. Presidente, toda 

v~z qud se a9Ita ncs~a. Casa a questao de systcma de c lei· 
çao do P!·cfcit.o municipal, os debates se acalormn c apai-
nnm. h>I assim na Assembléa Constituinte c assim 0 é 
awlra na Ass.emh!éa Legislatiya, Explica-se este faeto pelo 
sunplcs molivo de que se pretende com a Plcição rtirP-
e,ta rompc_r uma tradi~~ão secular do Estado de :.\linas 
(tci·acs . .J.a no~ .tempos recuados da colonia se consagra-
V~\ nos disposJlivos legaes, eonfol'lllc se verifica do Co-
<l!go Phi!ippino a elciçüo indircela, e no Bn1sil Impc-
''!o tamhelll se atli:ilmiu para :\li nas essa mesma eleiçilo. 
b qu:u.Hlo se ensaiOu a escolha elo prefeito, do ngcntc 
cxccuiivo, pelo systcma dirccto, tão nwl cllc JH'O\'Oll que 
irnmcdialamcnte, uma nova lei instituiu de novo o' reo·i~ 
mcn da eleição in<lirecta. "' 

O sr . .Jo~é !Joni[acio Filho -·- Isto prova apenas que 
no meu parl!do, em questões de doutrina, ca<la um ·pen-
sa como quer. 
. ~) argumento que diz respeito ú. interpretação cons- ' 
t~lucwnal, aqui levantada pelo nohrc sr. deputado Tris-
tao da Cunha, a meu ver, prova em favm· do que agorn 
se pretende consagrar em lei --· a clci~~ão indirccla. 

Sou partidario elo principio que não empresta ne-
nhuma imporlancia, para o cffeito de hcrmeneutiea aos 
n~~ti vós que inspiraram a lei. Colloeo H)Jcnas um dispo-
sihvo dcantc de out.r.o, no easo, o preceito das Disposi-
ções Transilorias <leanlc <lns {lisposições permanentes 
de nossa Carla Magna. 

E' principio eommum de hcrmcncnliea que uma lei 
lle excepção <leve ser interpretada cslrictamcnle c não 
ampliada. E ninguem de boa fé dirú que as <lisposi~~<)es 
transitorias da Cnnstituic;iio Mineira <!selarccem que a 
eleição de prefeito {leve ser pelo syslema dircelo. Ao 
contrario, si allcndcrmos its palavras do <lr.putad.o l\lil-
ton Campos, auctor da reclaeção final de nossa Carla 
1\la~na, ehcgarcmos ú conclusão de que n elei~·ão indire-
<:la é a que mais altcnde ao dispositivo conslitueionnl. 

O sr. Uill<m (;ampos ~ Dá um nparte. 
f) SI' • .José Boni{acio Filho -- O deputado Tristão d:1 

Cunha disse que não ad.ennta <liseutir a questão, por· 
quanto o Tribunal Eleitoral de :\<Jinns vae impôr, indis· 
<~utivelmente, n eleição direeta, attendendo ao que cstn· 
bclccern as disposições transilorias da Constituiçüo. S. 
cxeia. nõo pode antecipar o julgamento do Tribunal. 

Por isto h a toda a conven ienei~l em votarmos a lei 
que estabelece a eleição indirccta, pois assim deixare-
mos no 'i'J·ihnnal melhor hnse para intcrprct;Jr o pensa-
mento conslitueional. 

Ao passo que, si nada <l ispnzennos, o Tribunal, se-
gundo o nobre deputado, adoptarú a elei(;ão dircetn que, 
como é notorio, é contraria f{O resolvido JlCla Consti-
tuinte. 

Aliús, parcee-me que essa questão de interpretação 
é de menor impertnneia porquanto o Tribunal Eleitoral 
é que dceidirú e;Í'l definitivo. 

Não devemos para 'o cffcito da questão em debate. 
argumentar con1 possiveis agitações !1os _ mun}cipios. 
porquanto a demor-rncia é a propl'ia a~Ita~!aO. h' dest:1 
que surge pura c verdadeira a vontade so~1en~na do 
povo, que provoca ou suffoea essa mes.ma agi.taçao. 

() si'. Manoel [(io'rfrifllles -- V. cxc1a. esta em dcs· 
accordo neste ponto eom o <lcput~Hlo .Tavcrt de Souza 
Lima. , , 'T · · o sr. José Boni{acio Filho -·- .'1.S Lm~1~~n~s ·' UIHCI-
JlUC.s é que representam a vontade do mumeJPI?, c, urna 
vez eleitas, deVem escolher aquelle que executara suas de-
liberações. o' sr. Tl'isltío da Cunha --- Com esse argumento o 
Governador do Estado devia ser eleito pelo voto in'di-
rccto. . . , .11 I' , , . , 0 sr . .José Ronzfacw I• z w - ~sse. ~ um argumc l-
to de symelria que, por yezes, lenho cnllcado, pois na-
<ln si~nifica. 1 1 · - l' t Si a Con~titnição Federa} at op~a a c c1çao < Iret; n 
para 0 Presidente dn TICIJUhhca e SI os Estados assim 
procedem com relnçilo a s.eus governndore.s, Jlor synw-
trh 0 111unicipin deve scgmr o mcsr!lo eannnho, allegwn 
os' :nuneindores deste modo cxquis1to de nrgumcn~m~ . 

· e 0 sr. Milton Campos - ,Si para as outras. el~1ço~s 
f l l''lCS c cstadll'lCS o voto c <llrccto, com 1.11H!Ona Ll' C< C ' · ' ' . ' . ' ' l t• l raziio e não JlOI' symetna dc_venn SC~ :H (~Jl !H r. 110 ~~~~1-
nieipio, porque nhi O executiVO ~~l:llll~l]Hl ·te\ H rltH ~l 
mais en1 contacto com o povo .• ,ao c, po1 nn o, <e <;J-

metria e .sim de conveniencia. . . . o sr . .José Honi{acio FNlw -- Sendo asstm, poder~~ 
lançar mão de u!ll argumento irrcsp~md.iYcl: a .c~nstillll
ç1'lo Federal est~Jhclcce, pura. as. pnmc1ra~ elcu;.oes ·lll 
Poder Executivo o systcrnn md1reelo, ass1m co.mo tnm-

'hcm a Constituiçilo do Estado; logo, por .s~mct~·w .c con-
veniencia, dcvcrn ser adopladas as elciço~s l!Hhrecta-; 
]lara os municipios, pelo menos para. as pn.meJras. o sr. 'fl'isldo da Cunha ·· Esse e que e argumento 

O sr. Tri.slão da Cunha Y. excia. pcrnlitte um por symetria. . . . , . . , . _ o sr . .José JJomfacw 1• zlho -· Sr. Presidente, nao ap:u·tc'? Na Cama1·a Federal, o maior campeão dn (']ci-
ção direda foi justamente o representante do Pnrlidn 
Progressista na Commissl!o ConstitueiOJwl, sr. f)rlilon 
Braga. 

•tde·1nt·1 invocarmos aqui doutrina, porquanto desta .iú 
~c t~ 111 ' muito abusa<lo. Até Huy Bnrbos·a foi citado aqui, 
quando se sabe que, sem embargo de sua grande menta-
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!idade c intclligencia cllc, nu prineipio d.c sua carreira, 
adoptou o que mais tarde repudiou. 

O sr. TrisWo der Cllnlla ··-- l\las nessa CJUcstão dle 
!'liiiSCrYoll sempre o seu ponto do vista até a !norte. 

O sr. Javerl de Souza Lima -- Aliús a vida publica 
d.e 1\uy Barbosa pn!va. contra a eleição clirorta, JlOis <JliC 
SI O srstclll;~ foss~ llHhrecto, c}Je teria, sem duvichi, ehc-
gado a presitlencra da Hepuhliea. 

O SI'. José /Joni[acio Filho --- Castro :-inncs tamhe:n 
foi citado. ~ão devemos, porém, nem de longe JH'IH'U-
I'ar nos e~tnbarmos ~1e'sse autor, porque elle p1·ceoniz.1 
:1 nomeaçao de prcfcllo pelo execntivo, c ·ahi não qmo. 
n·mos chegar. Pugnamos vela t'lei~~ão clirccl:~ dos vc-
read?rcs, yorqnc estes, pelo nosso systcma de Direito 
P~1hhco, c que representam a vontade do município, e 
nmguem n!clhor do CJUe clles para escolher aquellc que 
vac traduzir seu pensamento, executar suas determina-
ções c administrar o município. 

Estou certo de que a Assemhléa se encontra bastnn-
t..: cs~larecida a respeito, ainda mais porque cll<t .'e 
constltue, q~l~si em sua totalidade, de homens <JL!e são 
chefes m~uucipae~ c estes bem conhecem o que signifi-
cam as thvergencws entre o agente executivo e a Cama-
ra do :\Iunicipio. 

. Com c! systerm~ proporcional, preconizado pela lei 
elcrtoral VIgente, pode ser que, em :\linas, a eleição di-
reeta dos prefeitos dê origem a um caso gravíssimo, 
qual o de ser o prefeito el-eito por um partido e os ver.J-
adores por outro. 

O sz·. Manoel Hodl'iyues - Será um acto bellissimo. 
O SI'. José /Joni[acio Filho -- Esse acto bellissimo, 

com as paixões partidnl'ias c os odios politieos que sení-
pre empolgam os homens da cornmuna traria como ro:ml-
tado não ter o mnnicipio nem orçamento nem refornP 
tributaria, nem nenhuma outra lei que int~ressassc o soa 
progresso, porque estando o prefeito em desccardo com 
a CanHII'a, esta, JlOr espírito mesquinho de partidarh-
mo, immediatamentc ahriria guerTa com o mesmo c ou 
este Leria de renunciar seu cargo ou essa renuncia veri-
ficaria por parte dos vereadores. A conclusão ser;a •> 
sacrifício do município. . 

Ora, o que é de se desejar é CJlle o prefeito seja eleit~J 
em conformidade com a Camara; que se encontre em 
}Jcrfeila harmonia de vista.~ ,a vontade dJt Camara c a 
do !>refeito, de modo que o partido que e!Cgcr a ·Camara, 
deve escolher o prefeito. Assim se rcalizarú em toda a 
sua plenitude, o syslcma proporcional consagrado n.~:-; 
leis da Hepublica. , 

Não preciso extend er-mc em maiores consi <ler·aç<ics. 
:\ Casa, como disse, estú hem c~;clarcdtla, porquanto o 
thcma vem da Constituinte c cada um dos srs. depuh-
dos jú tem sobre o assumpto jnizcí formado. Coneluo 
pois, pedindo que seja rejeitada a emenda do sr. :\li! to.~ 
Campos e approvado, como estú, o clisposilivo do pro-
jeeto. 

(Muito bem! Muito bem! Palmas). 
.\'em ú :\lesa o Sl'gninle 

H CIJ/l C/' i /11 C// I(} 
ExJ!lo. Sr. Presidente da :\sscm hlé:1, 
Os nhaixo assignados re<Jilerelll a V. Exch d1·sl.~.. 

Cfl!l' para as l'illl'JHias apresentadas ao proj<'l'lo 11 • :í!l. 
S. Sessrics, ~1 --1~ -:l;i. (ass.) Antonio (iuimarües 
.João Edmundo · Ovidio de Andrade .\lovsirJ <iuim;L 
riics José :\!. Lopl's Cançado. · 

O sr. fJresidcnte diz qne somente se justil'ienrin n 
requcrinJCnto ~;upra si algum sr. dcputndo llotl\'esse rl'-
qucrido a votnção do projeeto por grupo de nrtigos, eon. 
trari.uncntc ao que prescreve o Hegimento. Não o ten-
do lwvido, proceder{t de accord:J com o Huimento e 
portanto, eomo .r.l!;:;Pj:lm os depu!.tHloY> rcqliCJ~·n1es, poi.~· 
,,,I li ~." ri iscus-;ão as emendas devem me:; mo ser votn-
dns dest:H·ad:uncntc. 

. Annuneia.s<' a votnção do unico do :1rlic;o 1." 
rio pl'o.icclo n 59, on• em discnso.;i.ío, o qual não l'C('l'iJr•u 

·nenlmnw cnH'JHla, sendo lido pelo s1·. PrPsidente. 
·-·Não se manifestando nenhnrn sr. cleputado, ]1<1~-

sn-;se ú discus:;ão dos artigos 2.'' e il.", liclos sttel·essiv:L 
mente pelo sr. · PrcsiclcntP, achando-se appensa :1o pro. 
jee!o a scgnin!P enwndn <rlle é lidn parn inslnl!'ção da 
C:lS{I: 

.\o art. :1.,. 
tl:c~. "dispo.'iiçtws 
Bello llorizontt•, 

Emenda n. 1 
Su}lsti.tua-se velo § 1." do artigo fJ," 

trans1torws" da Constituição do Estado·. 
1 O· 1 ~ l!l:lií. -·(ass.) :\lilton Campus. 

··· Co!uo. não se manifeste nenhum sr. Devutadu, 
J~nssa-sc a discussão dos §§ 1". K! ~"., do artigo :1". c ar-
tigo :1"., :~os q~H~es não foi offcn~cida nenhuma emenda, 
c CUJOS d1sposJli vos são li: dos snccessivam~ nte pelo sr. 
l'.rcsidentc, sendo franqueada a palavra, qne não C:· soli-
crtada ·. l'roscgnir~du-~c, ~:nlra em diseussão o artigo ü". 
do. pro)ccto, a en]a leitura se procede, bem eomo das se· 
gumtes 1CIIICIH!as que entram em discussão cunjuncta· 
mente: 

ESIENDA N 2 
. An art. ? : "O subsidio dos' prefeitos, no primeiro 

J!t.enodo :~dlllllllsln~tivo, ser{t fixado pela Camara :\Inni-
clpal c nao poder;t cxc:eder o aclunlml'nle em vigor" 
(Lonst., art. ül, s ·i".). . 

B. Horizonte, 1Gll~ll!l:l5. (.a.) :\Iillon Campos. 

SUB-K\IENDA SUBSTITUTIVA DA E:\IENDA ~. 2 
Ao art. 5". "O subsidio do Prefeito, no prinK•iro 

p~riodo adm]nistrativo, será fixado pela Camara :\!uni; 
ctpal, que 1~ao JlO<lcrá baixai-o mais de ~0''[" do actual-
mcnte ·em vrgoT nem ullrapassal·o". E' emenda da Com-
missão. 

Franqueada a palavra, não a solicita nenhum sr. 
'Deputado para discussão do art. 5". c emendas ,a tclle 
offcrccidas. Segne-se a ·discussão do art. li". c ultimo, 
que nã<) leve nenhuma .emenda. Na há dehatc. 

Passa·sc, portanto, á 
VOTAÇ.\0 DO PHOJECTO N. 5!J 

--Vem ú l\ltesa o seguinte 
Reqllel'l'menlo 

Ex mo. sr. Presidente da Asscmhléa. 

Os abaixo a:signados, requerem a V. Excia. se 
proee~sc: •a votaçao dao.; i,!IIlendas ao projecto n. 59, 1101 
csc·:·uLIIllo secreto. 

Sala 1\as Sessões, ~1 -- 1~ - 1135. -- (ass.) Antonio 
liuimarães · Trislão da Cunha ·- :\Ianocl Hodt·i"ucs 

. ·José :vraria Lopes Cança<io ·-·· .João EdmulHiq. " 

Sendo 
formulado, 
.'.2ill blé:l. 

rcgi1mmtal o requerimento C[liC aeaha de •er 
o Sr. Presidente o sulu,netlc ao voto da A-;-

() Sr. José lio11.ij'acio Filho, pela ordem, pede ú Ca-
~'' votm· contr:1 'ss0 requerimento, visto julgar desne-
~·es~u·io o cscruti nio secreto e111 ma teria sobre a qual os 
~;r'. deputados tf~1ll ponto firmado e convicção arrni-
~~<Hla, jú de muitos conbccilla. 

- · Suhmetlido a votos o requerimento em íóco, é 
rejl'itaclt;,. 

() SI'. Lubol'IIC c; \'ulle, pedind!) a JKilavra, encami-
nhn ú :\lesa o seguinte 

HEQUEHIMENTO 
Exmo. S1·. Presi<lenle da ,\\scmhléa . 
Hcqnercmos que a eleição do projecto 11. 5U se façn 

Jiclo processo nominal. B. 11. ~1--1~-UaG. Elyscu La· 
borne •l Valle - · Aloysio Guimarães - Ovidio do An· 
drade · -João Edmundo ·- Jl:ndrc Symphronio de Cas-
tro. 

:\nnuneiada a vota~·ão do requerimento supra. 
() Sr . .José Hun,Ilacio Filho, pela ordem declara .que 

\'O I arú n in ela contra esse· requerimento, Jlelos mot1 vos 
lia poueo éxpostos c por est,ar a se findar a hora da scs-
s:io . 

. .. - ln ieia-:;c, portanto, á votação, pelo ]Jroccsso sym-
holil'o rlcterminndo pelo Hegimcnto <la Casa. 

U Sr. J>rcsideule annnnda a votn~~ão do artigo 1." 
tlo projee!o, juntamente com a ememkl de n. !1, offerc-
•:i:!n pelo Sr. :\Iilton Campos. 

. - Senclo substitutiva essa ernenda, tem preferen-
< i:l .,,,bre o artigo elo projocto, JlClo que é posta a votos 
prclim<l·,armcnlc, verificando-se, cntiío, s<Jr rejeitada pc-
la Casa. 
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, , .· ~J,,'\),1;: Luborne c_ Val_lc, pc<lindo a palavra, requer 
'f tiftL<I<;.c~o ~le votaçao, a qual se pmcede immediata-
n_1enle, con.ftrmatHlo-se a rejeição ·lln emenda snhstitu-
IIV,\ do arttgo 1.". 

-A' Com missão ele Finanças, para parecer de 3a. 
d iseussão. 

:la. DISCUSSÃO DO PHOJECTO N. 1 U 

------
. " A ~egt~ir, é po~\o a vot.os o a,rtigo L" que é a]l· 

1•1 O\ .Hl<?- L1l como esta no ·pro]eclo. Segue-se o JHli'H''ra-
pho llllleo, eg~talmentc approvado, o mesmo sucecdc~Hlo 
qua11to :111 arltgo 2.", não tendo sido offerel'.illas cmen-
•.l,as a es~es dhposilivos. 

Passa·sc á :la. discussão do projcelo n. 1 H, autori· 
zando a abertura de um credito especial de 2fl :000$000. 

- Não se manifestando nenhum sr. deputado, eneerrn·sc n 
discussão, sendo approvado esse projecto. 

-A' Commissão de Rcdac.ção. 

Passa-se no artigo :1.0
, sendo posto a votos, primei-

r.ameule, a emenda de n. 1, offcrecida a esse disposi-
ltvo, ao qual é '.ubstítuliva, tendo pois, preferencia na 
\'Ot~•\.'ão: h' approvadn a emenda n. 1. 

i~ a. DISCUSSÃO DO PHOJECTO N. 115 
Entra, finalmente, c!m 3a. discussão o pro,icdo n. 

1 Ui, autorizando a abertura de v a rios creditos supplc· 
mcnlares. Como não se manifeste nenhum sr. deputa1lo, 
t'IH'C!'I'a·sc a diseussào, sendo approvado esse projedo. 

--A' Commissão de Redacção. 

--- Seguem-se os ~~ 1.0 c, 2." do artigo a.", que não 
receberam erncntlas, sendo ap)Jl'OWHlos suecessivamcnle. 

Vêm os 1lisposilivos constantes úo artigo ,t,o e 
·,cu paragrapho unieo, que são egualmente npprova1los 

VOLTA AO EXPEDIENTE 
O SH. GASTAO COI~IBHA -- Hcqucrcndo urgcncia 

. e volt:i ao expediente, que lhe são c.onccdidas ]Jela Casa, 
apresenta os seguintes pnrcccres: 
PAHECEH PAHA 2a. DISCUSSÃO SO'BHE O PHO.JECTO 

ea1h um por seu turno. .. Passa-se á votação do artigo !i." emendas suh-
N. 5G 

~iitulii'US ao mesmo offcrcc.idas, isto é, emenda n. 2, do 
Sr. \Iillon Campos, e sub-emenda da Commhsão, tendo 
preferenda est:n ultima, na forma do Regimento. E' ap-
provada a suh-cmen1ln 1la Commissão, ficando, pois, 
prdu•liealln n emenda n. 2 c- o dispositivo do ar\ igo ;).o. 

Commissiio de Constillliçiio, /,e{Jislaçiio e Ju.~liça 
O pro,icelo n. 56, ora em exume, visa a concessão de 

isençfto de impostos e taxas cstadtiacs e munieipacs para 
fabricação de manteiga exportnvel, caseina neutra e ga-
lalile. . 

o Sr. Clovis Pi11/o, pc1lindo a r~alayra,. pede se ~~on
sitJ;tH~ em nela que votou Ilclo suh~t~tuttvo do Sr .. Mtlton 
C;unpos, lliS]lOll 1l0 sobro OS subsJLlJOS dos prcfcllos. 

,.-\ Commissão nfw tl'1lll1 objecç1ío a fazer ao projee\o, 
salvo na parte em· que estabeleee a isenção de impos-
tos e taxas munieipacs .. 

Propõe, por isso, um substitutivo ~10 art. 1.", nestes 
termos: ---___ Segue-se a votação do artigo G.~ do projecto, que 

n1ío t"eve nenhuma emcndn, sendo, pms, ap]H~ovmlo, tal 

cotno c'tá. . , ,Passa-se á votação das scgmntes emendas, ~rue mnn-
cintn areresccntar diversas disposiç,ões ao pro]cclo: 
. Bl\IBNDA N. ,1 

onde convier: -- Art. .... Fie~m 'li~ Prêf:~tUJ:~s Mu: 
• • \C' •

1
t
1
tori'z•ILl'IS a rcduztr ate a unpol tano,\ dos 

nt e !JH ' • ' ' · . o o • , lançamentos vigentes! a~ercs('.ldos de 20 \ , o~, ~~~1posto~ 
lc ·industrias c \lroflssoes que lhes compete ,n_rec,adai 

:\H [orlllH tlH lei n:, !), de_ 1.0 de ,noVel~lhl'O de 1,~3a. ' 
Sala elas Scssoe~, 1b 1lc tlczemln o 1le 1!)3.1. ·-· (.1s.) 

José nonifneio Filho. ------
EMENDA N. G 

0 1, convier: - 1Arl. llavcrú quntro juizes <le paz 
1
1
H el'slrl'cto clcilos eonjunctnmcnte eom os vcreallo-

cl11 cat a ll. ' 
res · P·n·a<~rapho uni co. os juizes tlc JHIZ servirão por 
quatn; m~10 s, sendo um em cada. m:n~l na or1lem da vota-
l;iio em primeiro turno c se suhstttmrao na m.e~ma onlct.n: 

Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1\l.~a · - (As.) 

. Art. 1.'' -- Concede ao sr. João Braga, ou Compa-
nlua que organiza·r, isenção de todos impostos e taxas cs-
taduacs, pelo prazo de eineo annos, para fahrkação, pelo 
"Processo Braco," de sua invenção, de galalitc, cascina 
nc;ttra c manteiga extra fina, eo'm aeidez maxima de dois 
graos. 

Sala das Commissões, 21 de dezembro de '198rl. -
(na.) i\lilton Campos, 1prcsidcnte; Gastão Coimbra rela-
tor; Bilae Pinto, Gnmillo Alvim. Ovi1lio de An;\rndc. 
vencido._ 
PAHECEH P:\11\\ 2." DISOUSSÃO S.OBHE O PHOJECTO 

NUi;\lilmO 12:1 . 
Co'nl!niss{i~J 1!c Cons,tiJui~·iio1 !-eaisla~iio e .Justiça 

, :\ Lomnnssao <le Constlltuçao, Legtslaçfw c .Justiça 
c de Jlarceer se,ia approvado em 3." discussão o prole~ 
elo n; 123, que augmcnta o numero de dcscmhargadorcs. 

Snla das Sessões, 21 de dezembro de 1!l:l5. --- ~lil~ 
t~Jn ~:ampos, JH'csidente -- Gastão Coimbra, relator --
Lamtllo .\lvim ---- Ovitlio de Anllra1lc - Bilae .Pinto. 

. Feita a puhlieid~ulc regimental, im·luam-se. na pro-
xtma ordem 1lo dia. 

~) Sl!. \1.\HTlNS· PHATES, egualmcntc ohtcn1lo tÚ·-
José .Uonifaeio Filho, relator; Ad~>lp~IO Portella, Arlhnr 
Tihureio, Jorge Caronc, com t·estncço~;.s. 

-Suhmctli<los a votos, são snceessivamenle a]lJll'OVH' 
dnS as cmenllas supra, 1!0 ns. ·~ c :-1, que vf10 ser incor-
loradns no texto do .JWOJcelo. _ . ~ 

genL'ta, lc c remetlc ú \lesa os seguintes pareceres: 
PAHECEiH PAHA 2 ;• DlSCU~SÃO SüBHE O PHO.lECTO 

NUi\lEIHO 131 

·.I 

1 Fst·\ Jlortanlo, uHima<ln a votnçao do pro]ec.lo n. n9 
, l~l:;1 à:~s no mesmo ofl'erceillas 6lll 2a. 1liseussllo .. con· 
c l.\'lll'l 'I ('asn eonsPnlc esta em que pnsse o proJcl·to 
~sn , ' ' A , ' · · 

':1 'l•t üiscnssão. ' ' ':_A' co~tnmissão 1le Cnmarns Mnnieipaes, lll\l'a rc1la· 
eçfto <le nceor1lo e.om o yencido e l!arcecr, JlUl'a :la. 11is· 

1~nssfto, na rormn do Hegunenlo, art1gn 183. 

Commissi'io de Finanças 
. A Commissiio de Finanças a que· foi Jll'csctlte o pro-
Jel'to n. 1ill, mo1lificando disposições tlo tleerclo n ... 
11.-112, 1lc :lO 1\c junho de l!l:ll -·- jú approvlHlo em 1." 
tlisrussão, é de parecer se.ia offereeido para 2." e egunl~ 
mente approvado. · ' 

2a. DlSCLlSSÃO DO PHO.lECTO N. 121 

Se
''tle-sc de accordo com n ordem 1lo din, n 2a. t\is-

• ... ' . l . - l c.nssão do projcelo n. 121, an\onzatH ~~.a. crtn{ao 1 e uma 
eollectoria 1\c rendas eslallunes em.\ tgta. l ela :·oz do 
sr. Presidente, a Cnsn toma eon1weunenlo do ~\rt tgo 1.", 
e 1la seguinte: , . _ Emenda da ComnHSS(((l 

"Paragravho uni co. O precnohimento 1\os cnrgos 1\a 
nova e.ollceloria será livremente feito pelo Governo". 

Sala das Commissões, 20\12\\l:'r). -····· (Ass.) Valla<la· 
rcs Hiheiro, .José Bonifaeio Filho, }Tarlins Jlrates, João 
Lishôa c 'f,ristão ela Cunha. São approva!los, sem dehale, os llisJlnsilivos eons\an· 
tes do artigo 1.0 c enwndn no mesmo ar>rescntndn, hem 
co1mo ao urligo 2.". 

Sala das Commissõcs, 21 de üezcmhro de Hl3fl. 
Valladares Hiheiro, presidente. -- :\Iaí·tins Prnlcs re-
lator --· .Tos(~ Bonifaeio Filho - - João Lisboa. ' 
P :\HECBH P :\HA 2." DISCUSSÃO SOBHE O PHO.lECTO 

NU:\lEHO 1:1:1 
Comm issiio de Finanças 

•\ Commissili• rle Finanças, examinando o 11rojeclo 1 
n. 1:1:1, que autoriza a ahertnra ue um erellito :mpplr~ , 
mentar tle 2rJ.40\l :R0\)~700, .iú approvallo em 1." tlisrm-
são, i~ <le Jlarecer seja 1l:uln para 2." c egualmenle ap-
provallo. Sala 1las Commissões, 21 1le ilezemhro tle 1\l:H). ~-= 1 

(na) Yalla1lares HihPiro, lll'l'sillenlc --- l\lartins. Prntes, rc~ 
1 

lator - T!'istão da Cunha - João Lisboa. 
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PAHECl.'JH E HHD:\CÇÃü PAHA 3." DISCUSSÃO SOBHE 
O P.HO-J1ECTO N. 121 

Commis.;;ão de Finanças 
A Commissão de Finanças, examinando o projecto n. 

121 que autoriza a crcação de uma collccloria de rendas 
cstaduaes eni Vigia, verificando ter sido o mesllllo ap. 
provado em 2. • discussão con1 a emenda pela mesma 
proposta, é de parecer seja offcrceido para :l." diseu~
são e approvado com a seguinte rcdaeçiio feita de accor-
do com o veneído: 

mW.JECTO ~. 121 
Autoriza a crcação de uma collectorin rlc J'ciHlas csta-

cluaes em Vigia 
A Assemhléa Legislativa do EshHln ele :\Iinas (ic-

raes decreta: 
Art. 1. o Fiea o governo autorizado a cre;H' uma co!-

lectoria das rendas cstaduaes dos districtos de Vigia 
Salto Grande, Huhim c Pedra Grande, do nmnieipio' d~ 
.Jequitinhonha, com sé ele no primeiro daquellcs. 

Paragrapho unico. O preenchimento dos cargos da 
nova collectoda scrú livremente feito JlCio govcmo. 

Art. 2." Hcvogmn-se as disposições em contn1rio. 
Sala das Com missões, 21 de dezembro de 1 H3ií. 

(aa) Valladm·es Ribeiro, presidente - .João Lisboa re-
lator ·- Tristüo da Cunha -·. :Harlins Prates. ' 

Inclunrn-se na proxima ordem do dia. 
O SH. B{LAC PINTO, depois de obter urgcneia, 

upJ·csenta os segui.ntcs par·ccci·cs, por purtc dn Commis-
siio de Hedacção: 

PAHECBR DE Rim1
ACÇÃ0 FINAL 

A Commissão de Hcdaeção examinando o projccto; 
n. 114 que auctoriza :1 ahc1·tura de um Cl'edito especial 
de 25 :OOOl!iOOO e> vcrificanelo estar o mesmo approvado 
em · :~. • discussão, sem em em das, é de parecer lhe seja 
el:Hla, eomo final a I'cdae~~ã·o que se segue feita de accor-
do eom o projccto c o vencido c, dessa !or·nw, ~cj~1 en-
viado ú sanc.ção: 

PHO.JECTO N. 114 
Auelol'iza ·:1. abertura de um c1·eclito espccínl de 

25:000l!i000 
A Assemb!éa Legislativa do Esta(lo de :\>!inas Gcrac< 

1lecreta: 
Ar!. 1. •. Fica o Pocler Executivo auctorizado a 

ahl'ir, pela Sccretnria da Agriculttu·a, Industria, Com-
rnercio 0 Trabalho o credito especial de 25:000$000, pa-
\'a attcncler a despesas realizadas com a eondueção de 
Suneeionarios, expediente e s,crviço tclcphonico. . 

Art. 2. o. llevognm '\e a'> d.ispo~icõcs em r:ontra!'l(l·. 
Sala das Commissõcs, 21 de dczcmhro de 1 !1:15. 

.Tuvcnal Gonzaga, presidente - Bilac Pinto, reh1tor 
Antonio Augusto .Junqucira. · 

I)AHECEH DE HEDACÇXO FINAL 
A Commissão de Hedacção examinando o projccto 

n. 115, que auctoriza a abertura ele va!'ios creditas sup-
plcrncntares· c vcl'ificando est;n· o mesmo nppro~ado em 
3. • discussão; sem emendas, c de par.ecer lhe seJa dar! a 
como final a redacção que se segue fe1ta de _nccord.o con.r 
0 projccto e o vencido, c, dessa forrrw, seJa c>nvwclo a 
sancção: PHO.TECTO N. llií 
Auclol'izu a abertura de ~arios creditos SllPI?lcma~Jtar·cs 

A AssemlJléa Legislativa do E~tado do :\lutas (1crae~ 
elccretu : . . 

Art, 1. o. Fica o Governo au.ctonzado a abnr, pch1 
Secretaria das Finanças, os crcehtos supplemc~rta:es de 
[J9: 700$000 para reforço das verbns ·Ll.l11, 4,ll1:>-17 . ~ 
4:!1•17 e de 277 :'15:~$500, . .P~I'a uttcn~lcP as" desp~sas Ja 
feitas pela Imprensa Of!Iew.l; de la~ :OOOl!iOOO, a verba 
.l!)j12 transporte da Secretaria da Agncultura), c ele . . 
41H :819$300, para reforço das Verbas, constm!tcs ela, re-
lação que acornp;wha o yroces~o- l]n s.ccretana .da helu-
c '!Ç10. e 0 credito especral de f>2;J :MG$800, destmado ao 

' ' ' .. f 't I S t . l I' l pagamento de despesas JU c~ as pc !1 ~crc an,a l,a •-r u-
eação para attcnder ao scrvrço .. san~h~r10 do bstado .. 

Ar!. 2. o. nevogarn-se as dtspos1çoes em con trano. 
Sala das Commiss?cs, 21 ele c~czcmb!·o de 1H:l5. -

Juveual Gonznga, prcsul.ente -·- BJlnc Pmto, relator --
'Antonio Au,.usto Junquctra · 

_ Em"' virtude da urgencia rcquel'ida pelo relator· 
c approvarla pela Casa, c~tt·am immediatamenle em dis-

: cussüo, na forma elo Hegmrcnlo, os Jlareceres de redu-

J)czcmbt•o ,ll'c wa;; ==:....:=..'-'. 
cção final hn ]lOUCo apresentados, üs rJUacs si"10 succes-
~ivamcntc approvados, a snher: 

Hedacção final sobre o projccw n. JJ.f :\' 
saneção; 

Hedacção final sohr·c o projccto n. 11 ;) :\' 
sancção; 

Nada mais havendo qu•: tl'ntm·, o si'. Presidente, cn· 
eenanclo os trabalhos, designn parn a sessfto de segun· 
dn-fcirn, dia 2:3, a seguinte· 

OIW!EM DO DIA 
1. • JHWte 

Da·s 13 c ,meia horas ús 1 t c meia: 
Leitura c a.]J!J•l'nvação da ada. 
-·· Ex:pcdicnte, i.nclu~ive leitura c nprescnlaçiio de 

]Hn·eccrcs, projectos, in di rações, reqtwr·imenlos r i.n ter-
pcJilnçõcs. 

Das H e meia horas ús 15 c meia: 
Discussão c votação de rcqueriancntm;, inclieaçõcs c 

intcrpellações. 
··- Leitura e approvação de rcdac~~i\es finacs. 

2. • parte 
Das 15 e meia horas ús 17 e meia.: 

1. • discussão do p.rojceto n. 135, crcando o De-
JHl,rtamc·nto Cooperativ1ista, súhordinado ú Sec.retaria da 
Ag.ricultura, c dú outras ·providerwias. 

-- 1. • discussiio do •proje.cto n. l:Hi, appro\·an do o 
.eonve.n·io celebrado c.ntrc o Governo 'lia Uniiio e o Es-
tado de :\Iina.s•, para a cxecuçüo do Cod·igo de :\li nas. 
~ 1.• d·isctls·são do• .projec.to n. 137, mandando cem-

stru.ir est·radas de rodagc,m de Sete Lagôas a Gurvello L' 

ele' .J equitibú a 1~rahy.ras. 
- 1. • 'discussão do proj.ectn n. 1:!8, creando o dis-

triclo de Santa lUta de ItuC'la, 110 munici.pio de Ay.rnorés. 
-- 1, • d·iscussão do Jlrodccto n. 1 :l!l, fixando o h o_ 

ra.r,io do• expcd•ie.nte judiciario c Nea.ndo o lugnr· de cl i-
reetor do FDrum. 

- 2.• discussão 'do JWojec!o n. f>G, coneeelendo 
'isenção de imr>OISÜ>s e taxas para a fabricação <lc nwn-
tei·r~~ expo•l'hwel, Lte caseiüadc neut•ra c de ga1l~üite. 

"' - 2. • discussão do .projccto n. 123, ereando, mn•is 
quatro Iuga.rcs de dcscmba,rgadores na Côrtc de Appel-
Jação e estabelecendo co,m;petcncia para julgamento ·el·~ 
c rn lmrgo s . 

- 2.• discussão do .projecto 11. 120, suspcn.dendo 
as consignações· em folh:t r.elativas ao mcz de dezembro. 

- 2.• rUI~Cussão do JJrojcC'lo n. l:H, modificanclo 
e!í.&posições do decr·cto n. 11.H2, de :!0 ·de junho ele 
1!134. 

2 .. • eliscussão do projecto n. 133, aulol'izando a 
abertura do credito na. i.mpor,tancia de 2fJ .. !()!) :80!1*700 
su.pp'le.rnentar ú ver h a :n I3G, do orçamcn to vigente. 

- 3.• discussão do projecto n. 121, autorizando a 
·Crcação de u.nw collec!oria Ide renclas estaehracs em \'i-
glia. 

- Leva.nht-se n sessão. 

C0:\11:\IISS.\0 DE CAI:\IAHA'S :\rmnütPAES, nHEFETTU-
HAS E ~EGOCIOS IN'ImH-ESTADUAES 

O deputado Nestor Foscolo, presidente dn Commis-
sao de Ca:rnaras :.\lunicipacs, convoca uma rcunifto elesta 
Commissão para hoje, domingo, ús treze hoi':Js, no cdi-
fic i o da :\ssemhléa. 

Helio Horizonte, 22 de dezembro ele I Hi!ií. Emi-
liano Franldin de Castro, secretario. 

PHOJBCTOS B:\TVIAiDOS A' SANCÇ:\0 
Subiram hontem ú snncção do sr. Govcrnnclor· do 

Estndo, os seguintes projectos ele lei: . 
~. H -- Autorizn a nhcrtm·n de ehvcrsos ncdílos 

supplcmcntnrcs. 
N. 45 ··- Autoriza a nberturn ele um ercdito especial 

de i"Ji'>: 177$100. ·-
N. 4G ··- Autoriza a abertura ele YHI'Íos crcclilos sup-

plemen tnres. 
N. -17 --- Autor·iza a abertura de um cr·crlito cspccinl 

ele 2fi: 000$000. 

J~IPIII\NSA Ül'i'ICIAI. llll .\!!NAS G~lt.\ES 

\ 
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ORGÃO DA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAES 

liNNO 1 BELLO I-rOHI.%.:0N'.L'E 
T:ERÇA-l'EIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 1935 

REDACÇAO: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA. 270 
111 

. --- ------ _,______ -

99.a sessão da Assembléa Legislativa do Estado de Minas 6eraes, em 
· 23 de dezembro de 1935 

Presidcncia tlo sr. Abilio :\Iaeha<lo. 
A' hora re•rimental, ·comparecem us \enhores: 

'"Ahilio l\laehado 
::\Iiguel Baptista 
Lincoln Kubitscheek 

Sylvio .:\Iarinho 
Waldemar Soares 
Adolpho Portella 
Amador Alvares 
Antonio Junqucira 
Antonio (luimarães 
,\rthur Tibun·io 
Athos Hache 
t!li!a'c J>in to 
Camillo Alvi:m 
Clovis Pinto 
Conego :\lartins 
Gi1stão Coimbra 
Javcrt de Souza Lima 
Jefferson de Oliv(dra 
João Edmundo 
. Jorge Caronc 
.José Bonifacio Filho 
,Juvenal .Gonzaga 
Labornc e Valle 
Lopes ümçado 
t:\Ianoel Giovannini 
Manoel H o drigucs 
tMilton Campos 
·Martins Pratos 
Nestor Foscolo 
Octavio Xavier 
Olyntho Orsini 
Ovidio Andrade 
Padre Agostinho de Souza 
Padre Symphl'onio de Custro 
Philippe Balbi 
Pinheiro Chagns 
Haul Saraiva 
-Hodrigucs Scabra 
Tcixcirn da Costa 
Tristão da Cunha 
Valladarcs Hihciro 
Villcla Filho 

.:\Ianoel Peixoto 
.:\Icllo Franco 
Orlando Flores 
Woods Soúrcs 

O SIH. PHESIDENTE - A lista ele chamttda accusa 
o col!llparecimenlo de -1::! senhores deputados. Havendo, 
portanto, numero legal, declaro aberta a sessão. 

O SH. _ SYLVIO il\JAIUNHO (2." secretario) procede 
ú leitura da acta da sessão lH'cccdentc, a qual é appro~ 
v a da sem restricçõcs. _ · 

O S'IL LlNCOuN J\tUBIT·SCIIl~OK ( 1." secretario) 
procede á leitura do seguinte ' 

EXPBDIENTE 
Mensagens 

"Helio Horizonte, 20 de dczemhí·o de 1935. - Se-
nhores membros da Asscmhléa Legislativa. 

O de.ercto numero !JG, de 12 de junho de 1!J35, pelo 
qual foi cr-eado o- Serviço do Contencioso, extinguiu, no 
artigo 12, os cargos de Consultor Jurídico do Estado, 
Consultor Jurídico da Secretaria da Educação c Saudc 
Puhliea e Auxiliar do Advogado Geral do Estado . 

Verifica-se, entretanto,_ que o volume do expediente 
suhmcttido úquellc Serviço vem, desde a sua installação, 
augmcntando consideravelmente, tornando-se, por isso 
mesmo, in dispensavel ao hom andamento dos assumptos 
que lhe s:'ío affectos, a crcação de mais dois Jogares de 
Advogado, 

E' o que lenho a honra de suggerir a essa illustrc 
Ass~mblét~ a cuja consideração subrmetto, outrosim, a 
eqmparaçao dos vencimentos do procurador fiscal aos 
dos advoga1los do Estado, emquanto permanecer uddido 
ao Contencioso c exercer funcções idcnticas ús dos rc-
fez·idos advogados, 

Heitet·o-vos, neste ensejo, os protestos de {uinha ele~ 
vada estima e distincta consideraÇão. - O Governador 
do Estado de :\linas Geraes, (a) Benedicto Valladares Ri-
beiro." 

"llcllo Horizonte, 2:J de dezembro de 1!J35. -- Senho-
res membros da Asscmbléa Legislativa. 

Deixam de eomparcccr, eom (~ausa jnstificadn, os 
senhores: 

Tenho a bonra de submettBr ú vossa consideração 
as ine!usas exposições de motivos do Secretario' das fi-
nanças, justificando, rcspcc!ivamcnle, a abertura de crc-
ditos no total de 27:630$000, para occorrcr a pagamentos 
de funccionarios cffcctivos ela Imprensa Offieial, nos 
exercícios de 1H:l:i c 1!136, por não constarem, dos respe-
ctivos or~~amcntos verbas parú esse fim; c dos ,cr·cditos 
supplcmentarcs, ú~ verbas 2/11, 2/:19 ~ 21, 7J7- 8- 11 
-- 12 --- 1~l, 17J7 c 17/l:l -- 15, co_nformc dhcriminnção 
juntn, na imporlancia totnl de l.;l80 :000$000. 

"· 

I 
-

.' 
) :. ,_ ... -· 

José Ferraz · 
Alberto Alves 
Alfredo Lima 
Aloysio Guimarães 
'llorinato Lima 
Eclison Alvan!s 
Fabio Andrada 
Guillwz·mc Fl~lTeira 
.João CamiÍlo ' 

· · .',Toiío Lishoa 

Pt·cvnle~~o·me da opportunid.ade pan.t t:eiterm·-vo~ os 
protestos 1Ic minha elevada estuna c th.slinct!l constcle~ 
ra~~âo. --- 0 Governador do Estndo de :\Imns beraes, (a) 
!1enediclo l'alladares Ribeiro." 

\ 
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,, 'l'erça-fcira, 2'l DIAIUO DA ASSI<:MBfif:f\ Dezembro do 1935 --~~·~~~~,======~~~====~=====================p~==~=================================~~ PHOJECTO ~. U2 

"Bello Horizonte, 23 de dezembro de 1!135 - Se-
nhores membros da Assembléa Legislativa. . 

Em 1!l26, como é do conhec!mento de vossas e~cws., 
{oi iniciada, Jlelo governo do h~tado, a constr~c~ao de 
uma penitcnciari:l ,~uo~lelo, lor~lizada nas. J~r<~XIHl_Id~cles 
desta Capital, no d1stncto ele r\eves, mumcqJIO de Lcm-
ta•rem. · !'' Devendo concluir-se, dentro dd 1. • semestre do pro-
ximo anno, essa vultosa obra, projcctada c executada nos 
moldes dos melhores estabelecimentos congeneres, e tl<.:s-
tinada a solucionar Ulll d.os UOSS?S insta12tes. prohl~llH\S 
sociaes, torna·SC necessana sua mst:~lla~~a!l Jrnmedwta. 
.Com effeito, assim, o ac,onsclha a s1tuaça~ actual da 
maioria das cadeias do Lstado, as <Iuaes nao offerec~m 
condiçôcs hygienicas, nem scgun~nça .c ac~onHnodaçocs 
,:apazcs ele attendcr plenamente :J.S ex1gencws do syste-
ma penitenciaria moderno. . . 

Ven.ho pois, solicitar a vossas excws., cncanunhan-
do-lhes o i neluso projceto c\ e !~i, se dig~em de :~utori· 
zar 

0 
governo do Es~ado a ab~·~~· o cred.It~l cspecwl .de 

500 :OOO:j;OOO, no proxuno eX:erciCIO de 11l36, para o ~us
teio das despesas de nnatcnal a se fazerem com _:1 ms-
tallaçiío do novo ·cstabeleciment_o c sua rnanutcnçao dn· 
rantc o 2. o semestre do anno vmdouro. 

Jnstallada a Penitenciaria, sua administração ficar:l 
a car"o dos funccionm:ios do Estado que para este fim 
forem"' designados, em commissão, razão por que deixo 
de ineluir naquella importancia a destinada ás ctespc-
S'\S de pessoal, por não estar ainda organizado o n's{le-
~Í:ivo quadro, qu~ será opportu~ament.e . ~ubmetlido á 
arrreciação dessa tllustre Ass(~mb!ea Legislativa. 

Valh6-me do ensejo para reiterar a vossas excias. os 
protestos de minha elevada ()stima c distincta conside-
ração. - O governador do Estado, Benedicto Vallmlores 
Wbeiro." PIROJECTO N. Hl 
Autoriza o Governo do Estado a abrir o eredito especial 

de 500:000$000 
1\. Assc,mhléa Legislativa do Estado de l\linas Gcraes 

decreta: , ·· o . Art. 1. • Fica o governo do E? ta do autoonzado a abnr, 
nn anno de 1 !l31i, o credito espccw~ de qumhcntos eon~os 
d, róis (500 :OOOiiiOOO), para~custew das despesas de m-
ot: llnÇ~\0 c manutenção, durante o segundo semestre do s ,, • , o • o l N mesmo anno, da Pcm tencwn~ c as .• ~vcs. _ . 

Art o 2 o o Installada t: Penllei~cw~·w, sent<~ apr?vclla-
d o em sua administraçao, provtsona, funcciOnanos do 

I~~tsa, do c111 com missão, até que se organize o quadro de 
,s ' ' 1 . t 1 t. seu pessoal c se pron_wva o preenc umen o c,os rcspec I-

vos cargos. 1\rt. 3 o o Para 0 sustento e tratlpnento dos detentos 
tran~feri elos para a nova ~>enitcnciari~l, serão. aprovei tn-
<las as vcrhas orçamentanas :1 est.e _fl'lll dcstmada~. 

Art. 't." Hevogam-se as chsposiçoes em eontrano. 
Sala <las. Sessões, 2:3 de dezembro d•~ 1!l35. 

Institue porcentagem sobre a economia que se vcrifiqll 
nas verbas do orçamento :para l!l:l!i ·. 0.,. 

· A Assernbléa Legislativa• do 11~->tado de :\li nas ( '' 
raes decl'eta: 

A'rt. 1." Fie:~ o (inverno autorizado a institllÍ
1'I 

Jlnrcenbgem de 10"1" (dez .pnr cento), sobre n cc<Ml< 
mia que se verHique nas ve,rhas de dcs!pesa do or<;:l111 

cJ. 
to do Es.tado, ajlp,rovado para 1 n:l6. 

Art. 2." Esta, ·porcentagem scrú rateada, t111l ~· atl 
um •<los serviços d·iscriminados nos paragn1plw~: 1. ", '-!· 
:1.", L" e 5.", da 'lei n. lf>, de 1:~ de novembro de Hli' 
proporci!Jinnlmen!c aos vcnci,menlos elos responsaveis d 
rcctos JlOr esses mesmos st.,rviços, t:ws: como diTec!Dr<. 
ele Seeire;larias c de cstabelecirncntos do Es,tado, cnn 
mandantes de unidades '<la For<;a l'uhli<"a, intl'JHlcn ll'\ 
:\1-moxa,rifes, su.perintendentes e chefes dos ·serviço> r' 
ta,< los. 

Art. :l." O dispos.to nos artigos 1. o c 2 o" não se :IJ 
plica ú Divida do Estado e nem aos serviços de J;str 
das de Hodagcm, l'o:ntes e I~diloicios Publicos, dada l\ •~t. 
naturéza es[Jceial c <liversa ela dos demais sc.rviços '' 
j)ecificudos na lei no lf> o 

A·rt. '1." Comrpe-tc á Secretaria, das Finanças apn rtl 
após a pubHcação do balanço annual, a economia .re:1\. 
zada c1m cada serviço, deduzindo, desta a import:mc' 
utiliza:lla dos erccHtos supvlcmentm·c,s: abertos p:u·:l Jl 
gamento de des:pcsas por conta dos mcsl!llos effectua d: 

A1rt. f>, o Os Seerctarios de Estado indicarão, JlOll\ 0 

nahrwnle, quaes os funecionarios ,com direito a perc 
ber a ,IHYrcentagcm sohre u economia .cffectivamentc rc 
lizada nos s:erviços que lhes são suhmdinados, cnC!l.Jl\ 
nhando ú Seoretaria das Finanças a competente reqt\ 
sição para cada se.rviço. ' 

A'rL (j. o O Governo do Estado baixará instniCÇÓ\ 
para a execução desta lei, qu.e en:trarú em vi••or :1 1, 
de janeiro de 1 !)3!i, rcvoga,das as disposições"' rlll co\ 
tntrio. Sa1la das Sessões, 23 de dezembro de l!l3fl. -

·-·A ·illnpr.imir, para:~ ·proximn ()lrÜPIIll do d,ia. 

Officios 
Do sr. ).!inistro da Guerra, agradecendo a eon11JIJ 

nicação de haver es-ta Assembléa, intérprctnndo os ~Cl 
timcntos do povo minc1ro, npJH'O.Ya,do um voto de 11r 
fundo veznr IlClo dcsappnreeinwnto ·elos que tmn\Jar: 
em defesa da legalidade. 

- Archive-se. , 
Do sr. Gabriel de Hczentlc Passos, secretario do I 

tcPior, communicando ter recebido e agradecendo 0
. 

·fieio. em que esta Assemhléa enviou ú Força· Puhli' 
pela cnrrccção milita'r e :pre:s,teza com que attemlcu 
chamanwnto <lo Governo, erm face ·elos ullimos acon te' 
mc·n,tns suscitados por elementos cxt,rcmistas. 

- · Archive-se. 
T cl eu Ioamnws 

--- A imprimir, para a proxima OI"<lcm do clia. 
":Bello Horizonte, ~3 de dez<'mhro de l!l:liío - Se- .<1 l 

nhorcs mcJPhros da Assembléa Legislativa. ' 
1 

Do ,povo de Itmnonte, ngrndecenclo :1 a[Jrl'Sl'ilhl( 
projccto no 6:3. , 
~'-- A' Commissão de Camaras :\Iunicipaes. , 
Dos s·rs. membros do Dircc.torio do PM·tido Jl Prosegu:ndo na orientação que vem sendo traçada 

pelo meu governo, 1:om o intuito de regularizar a situa-
ção .financeira do E~tmlo, ten~10 a honra de propôr a 
css::l. illustre Assemhlea a medtda qw~ se wnsuhstancia 
no antc~Jn·ojccto incluso. 

As providencias que vêm sendo tornadas, <lUCI' no 
que conccrnc ú melhor arrecâ'dação das rendas, quer no 
que respeita ú exacta realizaçflo da despesa, têm pro-
dúúdo os resultados almejados. 

O ante-projeeto em apreço estabelece a porcenta-
gem de 10 "1° sobre ns sobras de verbas apnradns após 
0 levantamento do halanço annual - porcentagem essa 
que ·será distribuída aos responsaveis pelos serviços a 
que tncs verbas se refiram, I.'.OUIO premio ao esforço por 
clles evidenciado em beneficio dos interesses do Estado, 
o· que espero, resultará em economias para o Thesouro. 

rHcitcro~vos, neste ensejo, os protestos de minha ele-
vada estima c distincta consideração. - (ass.) !1enecli-
cto Valladarcs Uilidro, governador do Estado de Minas 
Gerncs." 

grc'ssista de lt'io Es1Jern, solicitando a passagem do d,., 
t~rieto de La mim c ido povoado· de S. José do Can·~,~· 
clw, pertcncent?s .. a? muni<;ipi~ de Conse·lhci,ro Utfa). 
I c, para o mumci·piO de H10 bs·pera. , 

-- A' Commissão de Canw:ras ?llunicipacs. · :: 
Dos srs . .Tof10 Tcixei·ra <la. Silva, Jlrefdto 1llllll

1
,
1
'· 

'pai e Pedro LwnüTo FNTeira, ele Hio Paranahyha~ (' 
gratulando.-se. com n Assemh'léa pela' HJN:ese_n~n<.:~

10 

projceto n. 109, que manda ere:w termo Jtl<hl'IHr
10 

quclle municipin. 1 ----·-·--
0 SH. ).1AiNOEL HODHIGUES - Peço a pal~~·_r~ ·. 
O SH. 'PHESIDBNT,E - ·- Tem a ,rwlaYI'a o s1·. de 

Indo :\Ianocl Hodrigucs. O SH. ~IANOEL HODHiüUES- Sr. Presitlcnle,, 
cebi de Varginha uma carta dos cantonciros da 12 ·"' 
cmws.c.ripção, com séde naquclla c·idadc, pedindo q~eo 
-illle,rccdcsse perante v. cx.dú., afim <le . que o s·r. S c• 
tado tb Viação ,man<lnsse effectnnr o pngampnto i\ 

11'\ 



elles tôm direito, dado o facto •ele terem trabalhado um 
anno-, sem tN·em recebido siquer uma mensalidade. 

Esses homens passam uma vida de r~.iscria, c o l>o-
vcrno, ret~wdando o pagamento a que clles têm direito, 
nggr:wa a' silunção afilie ti v a <los Hwsmo•.;. 

Nessas condiçôes, escrevcrnm-mc JlCclindo que eu 
inlert:cJessc perante v. exC'ia. no sentido do Gov;;•r·no 
man(lar pagar-lhes as rmcnsalidadcs n cru c tê:m direito. 
Eu pctHria, pontanto, a v. exeia., que se co.n.sidcrassc 
pa•tnmo dcs'.>cs homens c que eunseguissc o pagamento 
que elles solicitam. 

i() SH. PHESIDE:\TE ... - ,\ .Jlcsa cncaminharú ao sr. 
Seen:-tario da \'ia~:ão, o Jlcdido a que \'. excia. se rd;.•.J"('. 

O SH. YALLADAÍ\ES HlllEIBO, pedindo ·a Jl<tlavra, 
re<rucr .se nomeie um suhsl'Huto ,para o sr. .Jo:io Lis-
bôa, na Coinmissi\o, de l<'inanças, visto csla•r <\ mesma 
desfalcada eom a sua :mscncia. 

O SH. PHESIDE~TE, deferindo o requerimento '·'u-
pra, nome-ia o sr . .Javc.rt de Souza Lima. para eoill]Jiei<il' 
a Cornmissão (\c Fina•nça-s. 

O SH. CLOVIS Pl~TO, po.r púrte d51 Cormmissã~l de 
,\.,·deultt!!"\ ret1uer i<>ualmentc no,mcaçao de substituto 
.. b ' ' ' b c . -lH\Il"a o sr. Alberto Alves, ·muraclln onrmissao. . 

--- Deferindo· esse requerimento, o s'l'. Prestdentc 
nomeia para a Comrnis'Sâo de Agricultura, o sr. Athos 
Haehc. · ' 

O SH. THISTÃO DA CUNHA --· Peço a palavra. 
O SH. PHES.P>BNTE -·-Tem<~ pa1avra o s1r. depu, 

la(\o Tristão da Lunha. , . 
0 SH. THISTÃO DA CUNHA (') -- Sr .. Presulent~:, 

neste final de scssfw, esta,n~os votand!> aqlll ur~l~ sc;·I.e 
de leis ·de summa importanew para o Estado e das qu,tcs 

povo não tem o menor conhecimento, por fo1rça da 
~landcstinidad.e a· que fornnn reduzidos os nossos tra-
baJlwS;. 1· · · · 1 l'ed·i rportanto, a palavra para ( Jil'Igtr atnt a a y. 

'I.'I c:llrno rciJrcscntantc maximo que é da Asscm-cxc , . ' I I r hléa, um ap:pcllo no scnti,lo ~le fazer c~~sar ~~ c antes 1~ 
nida•dc com que estamos legt~hmdt~·. .!',os na o podemos 
receber as ·suggcstõcs do povo lllll\ei·ro,. c, ent~c,tanto, 
cs.tamos votand~, aJ?rcssadamen te un:1a ~~C·l'Ic de lets pa:ca 
as quaes JJrccisana·~nos _ tb c~opcraçao d~s~e mc:m10 
>OVO porque essas lcts :ao ~errl-o ou ~lcncft~Ia~-o.. . 1 !Nossos trabalhos nao sao eonhccH[(Ji>, la fo·ra; nm-
"uern sabe 0 que lHlll'Í C~~lHIIHOS VOlan

1
do .

1 
0~ .tt

1
·aJ

1
JaJI

1
ws l \ ·sernbléa estão reduztuos a uma c mH eslrmc a{ c hl-

( '-:1'1 ~ 1te c {• r> o r isso. que me ·di rijo mais ul1!la vez a nn, 1.N , · · · • 1 
••1 no sentido de usar de ',;,cu prestigio JU!l o ao v exc·l,. · · p. l ,, , Fxeculivo para fazer cessar esse grave mconve-

~H ~~ 'A .1ssemblé't h üelibell'OU que os seus trabalhos 
11
1
1en c. ·er '.1~~Jblic'lllos • diar:iamentc c llistribuidos a to-

( c vem s '. . · (' " r . Constitui 
dOS OS 'IS'"i"llllll'tCI:i ÜO "~hllHS ~eraes • I~· ar ·' ' ' . -
- · 1. J• ;s·'t·"'\llo c·· t·1x·1tiv·\ (]Uando 'deelnra que os trnha-çao to .. ' . " ' ' - Off' . I lhos da Asscmhléa sc·rúo pnhlicudos no .Orgao Iew 

(lo Estado· , · · 1ilt um o sr Ovidio ,~wlrwle ·- \ . excra. Jleln .. e 
. , •1• ~ f) Tc"islro (lo "Dial"io <la Assemhlêa" !01 recu-
'11]J.H c I "' I 11 d (j"lC ('S'"' ., I J>Clo 'tn'iil de tlirrcilo ·da comarca, c e I o o ' .. ··' s.H 0 · · ' l t• dia:rio é um jo,rnnl clant cs mo. · . 

o sr. Trislcio da Cllnha ·-·- O aparte de_ v. exe.HI. 
, •111 cc1nr1•1-111 .1,1- ·1 1·usle:r.a de minha reclanwçao. 

\c · ' ' N ' ···v I 't·ll""''ll' s·• O sr. Lal1orne e. Valle -·- ; em c pos·sl e ' \<:~' .-·" 
I 1. < 1• •1 111111 t•eo·ulnrnrento ela Imprcns:_L Ol!wwl, o >C< 1en ~ a , · <,, 1 1 1· 1 t 

. lo •t Constituição do Esla(lo esta· >e ecc n~c' 1~ as . a-
qn,~n< ' ' 't 1.1 (J]>J"·1 .. ·•1t(lJ"i"tl•,\de da ·JlllhhcéH~ao (\OS xatwas a respc'I• o ' , ,,.,, " . .. 

Dezembro (lc 1!l35 N •> • o) 

Entretanto, o Gove.rno se :mant~ml surdo ús dctcrmina-
çôes <la Asscmbléa, o que c uma humilha~~ão para nós, 
1repito, para hem f·risar no es·pirito (\qs srs. d.eputados 
o <JUe estamos soffrendo. 

O sr. padre ;lgostiulw de Sou:: a --- Entretanto, os 
trabalhos do Com;elho Consultivo são pub·lieados no "~li
nas Ger;ws". 

O sr. Tl'isliio da Cunha · E' verdade; c os traha-
lhos da Assemh'léa não têm publicidade. 

O "Diario tb Assomhlêa" n1ío tem cxistencia legal, 
.porque .a Con~titui~~ão, taxativamente, em mais de uma 
passagem, dee!n.ra que os trabalhos <lo Poder Legislativo 
serão publicado1s: no Orgão Offieial <l<i Estado e o unieo 
Orgão Offieial do Estndo existente, crendo em )(•i, i· o 
".Jiinas Ger;1·e~", c:omo cst:\ esc.ripto no pr·oprio jornal. 

O sr. Lopes Cançado --- Aliús, a Assemhli·a n:io. :nw-
reec esse tratamento, ]Jois, ú execpçfto da' nos~a h:\'IH~<I-da, 
tem s.empre. feito a vontade do (lovernallor. 

O sr. Tci.reira da Costa · ·- Aeho que a Mesa ni"to 
deve J.mplor:w a voüer algum 0 cumprimento da rcso-
luçüo da Asscmhlén, (!Uanto ú ·pull'l icação ([c nossos tra~ 
hnlhos. O que se ·deve fazer é intimar o Direeto,c da lm-
•prensa Offieial a' fnzcr essa Jlll blienção, de ae•·orilo C'Oill 
a vontade (\a, Asscmhlêa. · 

O sr. Tristii.o da C11nha ·-- Deve ser dirigido um o f-
fi cio cncrgieo ao Dircctor dn Imprensa Offieial. 

' O sr. 'l'ei:eeira da Costa --- Sumos um pó(lcr supe-
rior ao Exeeutivo. 

O sr. Vallwlares Ribeiro --- Não ha nenhum poder 
superior a outro, de aceorlclo com a C()lnstitu.ição. 

O sr. TrisUío ela CzwJr.a -- Somos um pode'!' supe-
'l'ior ao Executivo, .}>orque nós é que lhe trnçnmos as 
suas normas de ncção. 

Si não ha nenhum poder superior a outro, ao Exe· 
cutivo não é licito sobrepô r ao l;egislativo. 

O sr. Valladans Ribeiro -- Os poderes são eguacs 
c h armou ieos rcntre si. 

O sr. Tristão da Cunha- .Mas nós fazemos leis para 
serem cumpridas pelo Executivo. 

O sr. Valladares Ribeiro -- O Poder Legislativo, diz 
a Constituição, é ,exercido pela Assclr!bléa, com a san-
eçãõ do Gove1;nador do Estado. 

O sr. Trístti.o da Cmzlw --- Mas o Governador fica 
sempre submettido íi Ass•embléa, porquanto o véto do 
mesmo ús nos~as proposições pode ser rejeitado. Nós 
é que lhe traç.amos as normas de conducta c ellc sómcn· 
te pód·e agir dentro das leis por nós votadas. 

~ão pod,emos, portanto, conceber que a Asscmbléa 
,continue na situação anômala em que se encontra, reln-
tivamenlc ú publieaç1ío dos seus trabalhos. 

Espero que V. Exeia., sr. Presidente, que é o re-
presentante maximo, que é o Chefe. do Poder Legislati-
vo, que é o orgão pelo qual este Poder se manifesta nas 
suas 11elaçõcs com os outros poderes do Estaclo, tome 
as providencias necessarias, afim de faz•er cessar essa 
vexaloria clandestinidade de nossos trabalhos. 

Tenho dito. 
(Milito bem! Milito bem! Palmas). 
O SH.. PHESIDENTE -- .. Sobre o assum]llo tratado 

pelo sr. deputado Tristão da Cunha, a :\Tesa da Assem-
hléa não tem 1estado inactiva. 

Enh'e o sr. 1". Secpetario e o Director da Imprensa 
Officinl já formn mesmo tróeados officios .n respeito. 

O sr. Trisl<ío ela Cmzlrtt - Não temos voltado a tra-
tar do assnmpto nesta Casa, npcnas em eonsi deração n 
V. Excia. 

O si'. Presidente -- Confercnóei Lambem eom o sr. 
trabalhos ela Asscmblén. · 

0 SI\ TrisUío ela Cunlra --· O Hcgt~h~mcnto da l~11-
prens·1 Offida:] não' impede cs:sa pubhn.dadc. O (,o-
vern;>· se sei"Vin de um •(lisposílivo intro<luznHlo ne~se Hc-
<~nhmento eom 0 fim, justamente, eonforme cxpheou o 
~o~so Presi<le.nte, de tbr maúor jllll!lieitbdc li.O,S ~~:a~>:1 -
lhos legislativos; o Governo se serviu desse .<l~s]Hl'tl;:l:l 
para reduzir nossos trahalhos li uma ~lanllest~:w.lndc, . -
milhanle c vcxatoria para a Assernhlen, ({lle ]a se Jll,ll_ll-
fcstou nesse sentido, agradeeen(\o li honra, que o .~,o
verno lhe e';;tú prcs·la,lMlo eom a ercaçiío do novo orgao · 

Governador do Esta <lo, c S. Excia., que t·~m bôa vontade 
no scnlitlo de vêr a questão resolvidu, fieou de lransmit· 
lir instrucções ao Dircctor (\a Imprensa .Official. 

E' o que cumpria á J.\lesa informar á Ass•;.•mhléa. 
O sr. Trisltio da Címlra -- Convém que os traha· 

lhos da Asscmbléa possam ser publicados ainda antes 
do final (leste vuiodo lcgislntivo, porquanto Ira proje-
ctos em andamento a respeito dos quaes precisnrinmos 
receber suggrestões dos interessados, afi!n de Yotarmos 
com perfeito eonheeimcnto da mat.ena que nell~s ~c 
contem. 1\ questão ua manteiga, 1>or exemplo, rn·e~tsnnn 
ser eselareeidn pois ,a twspeito (lella existem cltvcrsas 

(•) N1ío foi revis·lo ]>elo orador. vcrl';õcs. 

·~' I 
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Ent~<elantó, taes suggestões não nds podem sei' fei-
tas, porque o povo ignora o que estamos diseulindo nes-
ta Casa, ú vista da clandestinidade da puhlieação de !!os-
sos trabalhos. 

O sr. Presic~ente - A solução vor mim lemhr.atla foi 
no sentido ele ser o "Diario ela Asscmbléa" remettido 
com o ":\linas Geraes" a todos os assign:mtL•s rio oroiio 
official. " 

O SI', Tristão da Cunl!u ---- NL•m isso se tem feito. En-
tendo qpl', de acc;ordo com a Constituição, os trabalhos 
da Assembl1;a devem s•cr publicados no ".\Iin.as Gcraes" 
que ó o uni co "orgão official" dos voderes do Estado. ' 

APHESENTAÇM) DE PAHECEHES 
.O SH. JOSE' BONIFACIO FILHO-- Jli~ço a palaVI'a. 
O SH. PHESIDENTE - Tem a palavra o nobre de-

putado. r 

O SH. JOSE' llONIFACIO PILHO-- Sr. Presic1ente. 
Poucas palavras, em I'!cspost.a ao discurso que acaha ele 
proferir o deputado Tristão da Cunha. 

A Asscmbléa, ha dias, conf,eriu ú Mesa a ine·mnhen-
cia de entender-se com o sr. Governador afim ele solu-
cionar a questão da publicação ele nossos elehates. Cla-
ro deve ficar qu•e o ,resultado desse entendimento qual-
quer que clle seja, deve ser comrnunicado ú Casa' afim 
de que est,a confihne ou não a solução dada ao c1;so. 

Aprov•citando .a opportunidadc de estar na tribuna, 
vou ler o parec•er que a Comrnissão de Camaras :\Iunici· 
p~es )llnit~i~r sohrc o pm,ieeto n. ii!l, que trata elas L•lei-
çoes mumcrpacs. 

E' o seguiu te : (l é) : 
PARECER PAHA 3". DJSCUSSAO SOllHE O 

, PHOJECTO N. 59 
Commissão de Cwnuras Mwzicipues 

Tendo sido avprovado em 2". discussão o prokcto 
n. 59 e algumas elas emendas apresentadas, é ele pare-
cer a Commissão de Camaras .\lunicipaes que 0 referido 
projccto seja votado em 3". discussão, reeligido da sc-
guirüe fórma, de aceordo com o vencido: 

PI'ojecto 11. 59 

= 
Art · 7" ·. Ficam as Prefeituras .\Iunicipaes auetoriza-

das a rcdu~n· até a importancia dos lanç,amcntos vigen-
t~s, .:_llCCI'esclllos de 20°/", os impostos de industrias ,~ pro-
flssocs CJ.uc !hes competir arrecadar, na fórma ela ki n. 
!1, ele primmro ele novembro de 193ii. -

Art. 8". ~ontinuam em vigor toda,~ as disposições 
sobre a organização dos mun icipios que não contrariem 
a pr,cscntc lei. 
. Sala das Connnissi3es, 23 ele dezembro de 19:!5. --

N cstnr Fosco lo, presidente. .. .lo só Bonifacio Fi-
lho, relator. -- .Jorge Carone. - Aclolpho Portella. 
Arthur Tihurcio. 

--Inclua-se na pmxima ordem elo dia . 
, O.SI~ . .JAVEI~T DE SOUZA LI.\!A, por v:u·l!~ <la 
Co.mm_!~Sao rle Fmanças, lê c rcmcttc ú :\lt>'>a 11 se-
gumte: 

PAHECEH 
Con~mis.wio de Pimmças, Orçamento e Tomada de Contas 
, A Conuniss:i? de Finanças, Orçamento c Tomada ele 

Con!!ts, a que fOI 11resente a Il!ens:tgem elo Go\'I'I'Haeln~ 
do !~st:~do, ~·eme~tenelo ú Assemhlt!a Legislativa o Con-
vcn~o CafeeJro, c <le parcr.er qn<: se nrlople o seguinl1· 
lJI'OJeeto •lc lei, cuja approva~·üo aconst!llw: 

PHO.JECTO .~. l·tO 
Approva o Convenio, Cafeeiro assignaclo em lll de julho 

do eorrcnte anno, na Capital Federal, pelos repre-
sentantes dos Estados· 1lc S. Paulo, .\!i nas Gcraes, 
Espírito Santo, Hio de .Janeiro, Paranú, Bahi:t, Per· 
nan!Jmeo c Goyaz, e d:í contras provi rlcneias. 
A Assemhléa Legislativa elo E~taclo ele 'liltns Geraes, 

decreta: 
Ar!. 1. ". Fica HIJilrovado o Conv'cnio :t~signa<lo nm 

lll de julho do corrente :mno, na Capital Federal, veJen 
representantes elos Est:11los r! c :-;. Paulo, :\li nas (icraes, 
Espirito Santo, Hio de Janeiro, Paraná, Bahia Pern:nu-
hueo c Goyaz, eJUe aeompanha a presente lei. 

Art. 2.". Fka crendo, até 31 ele dezembro de 1937, 
"ad referendum" do Senado Federal, o imposto sohl''< .~ 
-:acca de café exportada, previsto na clausula tereeira·--· 
do Convenio. Dispõe sobre a eLeição dos vereadores municipaes, pre-

feitos, juizes de paz, installação das Gamaras .\[uni-
cipaes e auctoriza reducção de impostos municipaes. 
A Assembléa Legislativa do Estado d,c .\Iinas Gc-

raes, decreta: -
Art. 1 o. Os vcreador•es das Cantaras .Municipacs se 

- rão eleitos conjunctarncntc, por voto dirccto no primeiro 
domingo de junho de 193G. 

' § uni co. O municipio da Capital c os das cstancias 
hydromineraes, elegerão, pela mesma fórma, os vcnca-
dores. 

§ 1.". Sua arrecadação se fará vela forma estnhclc· 
r.ida na clausula rmarta. c juntamente com a do mesmo 
imposto crcado pelos demais signatarins elo Convenio, 
logo que se cffective a rednc~~ão na taxa <.Ic 10 schi!lings, 
mhliante os accorclos auctorizaclos na mesma clausula 
terceira e dcpoir.; de concedida pelo Senado Fcdl'l'al •t 
auctorização de que trata o ar!. 8 .. ", § :1. •, da Constitui· 
ção Federal. 

Art. 2•. O numero de vereadores em cada municí-
pio corresponderá .ao de districtos, não .podendo ser in· 
fierior a sete, sendo de onze no da Capital. 

Art. 3•. Diploma·dos os vereadones, reunir-sc·ão clen · 
tro de trinta dias, mediante convoca~~ão do mais votado 

' em primeiro tumo c sob a presidencia deste, elegendo· 
se a :\I•esa para o primeiro qu.atricnnio. 

§ 1•. A Mesa se comporá do presidente, do primeiro 
e segundo >;ecretarios, fazendo-se a substituição, em caso 
de falta ou impedimento, na ordem aqui cstahc1ecida. 

§ 2•. No mesmo dia de sua eleição, o presidente eü1 
Camara assumirá o cargo e dará posse aos sccrctnrios, 
procedendo.se, .em seguida, à eleição do prefeito. 

Art. 4•. O prefeito ~erá eleito pela maioria dos v c· 
readores, reunidos em Camar.a Municipal. 

§ unico. Eleito,' o prefeito tomará posse dentro em 
cinco dias p•crante o pl'csidcnte da Cmnara :Uunieipal, 
ou o Juiz de Direito da Comarca. 

Art. 5•. O subsidio do fl!'cf:eito, no primeiro perio-
' elo administrativo, serú fixado pela Camara Municipal. 

§ uni co. Esse subsidio não execder:í o actualnwnle 
Pltl vigor c não pod1~I':'1 ser reduzido de 111ais rk· 20"1" 
(vinte por cento). 

Art. 13°. Haverá quatro juizes lk paz em cada elis-
lricto, eleitos cunjunctamcntc com os vereadores. 

§ uni co. Os juizes d•e paz servirão po1· quatro an-
nos, sendo um em cada anno, na ordem ela votação em 
primcim turno c se substituirão nn mesmn onl•cm. 

Art. 3. o. Esta lei entrará em vigor na data da .;ua 
ouhlicação, revogadas as disposiçõe" em contrario: 

Sala das Comrnissõcs, 23 de ·dezembro de 193:J. 
(Ass.) Valladares Ribeiro, presidente; Javcrt de Souza 
Lima, relator; Martins Pratcs. Tristão da Cunha, com 
\'estricçõcs; José Bonifacio Filho. -

- lt imprimir em acta c em nvulsos, ~Jara a vro· 
xima ordem do dia. --------

·- Não 'tendo sido apresentados pareceres nu~ de· 
vessl'tn ~ntrar mu di~c11ssiio na 2. • parte do cxp'ldJente, 
nem rcdacçõcs finaes, passa-se ú: 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
1. • discussão do wojeclo n. 135 

·Entra 'em l. • discussão o· pr,ojeeto n. 1:!5, crean-
do o Departamento Cooperativista,. snhord!nado. á Sr~:r"· 
t:1ria da· Agric:nllura e clanrlo outras provrdencws · 

O SH. ANTONIO JUNQUEIHA ·--Peço a palavr.!l. " 
O SH: PHESIDENTE - T<.!m :1 palavra o nohr e 

'lcpntado. . , . • 
O SH. ANTONIO JUNQUEIH1\ -- Sr. Presidente.' 

Não extranhei o indiffcrentismo <'Olll que esta august.l 
Asscmhléa acolheu o projeclo ercanelo o Dcpartnme~lt.o 
<:ooperativisla. que tive a honra tle api·e<;cntar n:t o;cs-
~iio de 21. .. , . 

O sr. 1'ristti;1 da Cunha -- Não apoiado .. ConsHlc~·a
'llOS o, assuwp,lo muito interc~sante. De mp~ha par~~: 
cu prcten dia estudai-o convcmcnlcmcn te, nfnn de \ u 
discnlil·o ela !J·ihnna, mas, pela sua apresentação ú ulti-

' 
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llla. hot·a, estou impQssihilitado de faz el-o. Faço a v. 
~xcw est:. declaração. 

O SI'. ,tntonio ,Jurzqueim --- trata-se de um as-
surnpto que ainda vive, para a maioria da nossa gente, 

, 1~0 rn~nd<> das cousas irrealizaveis, na esphera da poe-
811a: Era, portanto, natural quo assim tivesse aeon· 
ectdú, 

O SI', 1'rislcío da Cunlza --- A frnprensa mineira com 
certeza ignora que estejmuos tratando aqui dessa 
cmeshio. 

O SI', Antonio .lzmqueira --- Os jornaes da manhã, 
COJu cxcepção do "Diario" não se referiram ao pro-
jecto. _ ___. ,-

() 111', Trislcío da· Cwzlza -- tmcs não podem ter um 
seryiço completo de taehygraphia. E depois a ccnsum 
scna cnpaz de impedir a publkação de qm:esqu-er t•efe-
rencias sobt·e o assU!llJJlo, por considerai-o, tnlvcz, re-
fcreutt> ao communismo. 

O sr. ;lnt'onio Jwzqueira -- E é por isso que volto 
H in~istir no appello que fiz aos meus nobres colle~;as, 
conértando-os a um estudo sereno, seguro do CJlle e o 
princi'!Jio COOJlerativista e das ~~~rgas cons~qnenei_as de 
sua rcalizqçfto no mm.lclO c<~onomtco c na vtcla soc:wl da 
humanidade 

O sr. Trfsltio da Czwlw. ---- V. exeia. talvez não sai. 
,ba que a reforma tributaria foi disculida acrni entre qu.l 
lro paredes, e a illlJ>l'l'nsa mineira não poude tratar 
deltn. 

O sr. Laborne e \'alie. -- A ,eensura prohibiu ex-
pressamente qualquer· i·efercnda ú reforma da reforma 
lt•ihutaria. 

O sr. Antonio Jwzqucira. --- Nüo sou um sonlwdor 
e lambem não vivo cmh,eveeido na miragem seduetor·l, 
porém, falaz, das ideologi!as ~eeida.s no muÍHl~J. irreal da 
poesia. A as pera lu~: ta p~la vtda, _a cru c me ~n~cttaran~ us 

· rumos do meu destmo, fez de lllllll um cSJlll'Jto pratico, 
meditado, cauteloso. Nunca acceito, sem uma s:cgura 
analyse, umla idéa, um principio crue se me apresenlL, 
air"~" que em fórmn s<Jductora. 

O coopemtivismo, JlOrém, não é uma idéa nova. 
Vem de longe. Não é uma promessa <rue se fnz como le-
nitivo ú dôr social. E' uma vibrante realidade que se, 
meou a alegria de viver onde jú é pralic;ado com since-
ridade. · 

' Lanç.ando-se a vista sobre o panorama. do mundu 
moderno, só nos nudeos do verdadeiro cooperativismo 
poderemos encontrar .signa~~ scgurc~s ~le JHIZ soeial e de 
prosperidade econonuca. · hJra dallJ, e o chaos, a ana:·-
chia, a lucla nas relações sociaes e a desorganização na~ 
activldadcs economicas do hom(;))n que S'e debate, cJual 

' novo Tantalo, nas cadeias da miscl'ia, ao lado da ahun-
dancia. , 

Quando não fossem suffidentes os. 1:esultados jú 
constatados; quando não bastassem as msislentes pre-
dicas dos grandes economistas c?nlcmporaneo~, o faeto 
só de haver o mais profundo socwlogo dos ultimos tem-
pos, Leão XIII, tratado na "Het·um i\ov:u:um", das. vau-. 
!agens do principio cooperativista, constitue um llll}Je-
rativo aos homens d·e governo Jlara CJUe voltem ~uas al· 
lenções no sentido de }Jl1eparar o evento dn vrattca coo-

. perativisla, uni co meio capaz de resolver· os graves pro-
blemas de ordem social c economica que inquietam e :agi-
tam a humanidade. 

E é poi'CJUe assim penso com inahalavcl convic_çã~, 
que reitero o ap!lello feito aos nobres tleJ~U~mlos mlllel· 
r os, para. irue meditem sohre o assumpto. Sei CJUe me dl-
rijo a cidadãos impt•egnados de_ tll~l alto. espírito pub!i· 
co, zelosos na defesa do povo rnmetro. b nesta hora tao 
cheia de inquietações, mais do que nunca se faz preciso 
que busquemos uma solução segura aos nossos problc-
lll~\s economicos, porque ,onde ha boa organização eccmo-
nuca não mcdr(l o principio deleterio da luct:l ele clas-
ses. 

E o meu appello faço-o tambem extensivo ú impreL 
sa mineira, oni.le lucta uma pleiaue brilhante de moços dl 
talento e de espirito que certamente não ,,ecusarüo ú Tc1 
ra Mineira os fructo~ ua sua intelligencia e a bondade ti< 
seu coração. Que façram da sua tenda de trabalho urm 
estação irradiarlora do grandi"oso principio cooperativi.'> 
ta, cuja pratica irmana toclns as classes sociacs, int·cgran 
do·as no regime christão da Yerd:adeir·a soliclariedad 
humunn. 

Li, !ta pouco, algumas con (·~"encias proferidas\ sobr1~ 
o cooperativismo nesta cidade, pelo dr. Davidoff, Lessa, 
intelligencia mo~~a e altametüe impregnada do beiJo ideal 
que visa unir as classes rio sentido da felicidade collc-
ctiva. 

São trabalho.s admiraveis pe;)~:l clan~za, pondo au al-
cance de todos o conhecimento do que é o cooperativi.-;-
mo. Confesso lealmente que a elle devo os argumentos da 
defesa que aqui produzi sobre a creação do Depart.a-
mento Cooperativista. Tomo a liberdade de aconselhai' 
a leitura dessas conferencias aos que desejam tomar con-
tacto com a grandiosra organização dos pioneiros de Ho·· 
ckdale. 

O sr. Tristão da Cunha. - Vamos cre.u· mn ,Iepar· 
lamento cooperativista ou vamos apenas votar uma lei, 
<JStabelecendo normas pana as cooperativas que se qui-
zcrem organizar '? 

O sr. Jlnlonio Junqueim. --- A lei de creação de coo-
perativas é federal. Vamos crear um departamento mai~ 
Jlara educar o' povo nos principios cooperativistas. 

O sr. Tristão da Cunha. - Um departamento para 
tratar disso '? 

O sr. 1lntonio .lwzqueim. - Sim, mas sem gastos pa-
ra o Estado. O cooperativismo é a organização econorni-
ea. E onde ha a o'rganização econornica, ha prosperida-
de, !ta praz, ha tranquillidade. E onde se desorganiza a 
Yida çconomiea da collcctividade, peina a miseria, impe-
ra a lu ela de cJa,sses, h a desnssocego geral. E' o velho 
dictndo: casa onde não ha pão, todos gl'itam, embora 
se1u 1~azfto. 

Esforcemo-nos, pois, pelo evento ele uma época m~
lhor nos mol'des do cooperativismo, que· é, no diz,er de 
Chal'lcs Gide, a suprema esperança dos qu<J sabem que 
ha uma CJUestão social a resolver e uma revolução a evi-
tar. 

(Muito bem! Muito bem! Palmas). 
- Não pedindo a palavra n<:nhuma mais dos Srs. 

Deputados, ene(!J-ru-se u discussão, sendo approvado L!sse 
projccto, que passa á ~." discussão. , 

·-- :\'s Commissões de Agricultura-n de .Justiça. 

1." dist:ussã(J do projeclo 11. 13G 
Segue-~ e a 1." discussão do projecto n. l:JG, aJlpro-

vando 0 convcnio celebrado entre o GovernQ da União 
': o ·Estado tlu Minas, para a execução do Cocligo tln 
l\Iin as. ~ 

-- O sr. 1." Scerdario, }Jarn csdarceillll'lll.o da 
Casa, lê o seguinte: 

Termo do accordo entre o Go11ei'IW da Republica tlo.~ 
Estados Uuirlos do BI'llsil <! o do Estado de Minas 

Geracs, pui·a a execuçrio, IW seu icnitorio, 
elo Codigo de Minas 

.\os doze dias do mez de dezembro ele mil noveceli-
h·~ 1'.: trinta ~: ci.nco, }Jrcsenlcs na SeerdUJ'ÜJ <.k E~tado 
dos Negncios da Agricultura o l'l'SJH:elivo ::\linistro de 
E-;tado, senhor doutor Odilon Dua1·te Braga, por parte 
do Governo da' Hepuhliea dos E~.tatlo:.; Unidos do· Brasil, 
r.·. o senhor doutor Fernando de :ill:!lo Vianna; devida-
mente auctorizado para representar o Governo elo Es-
tado de :\Tinas Gcraes, conforme procmação junta a 
folhas 37 do processo D. E.- C. 17 .lül.i -· 3ii, archivadu 
nà referida Secretaria de Estado, - com ,o apoio no !i 
1. • do :1rt. ii." da Constiluit~iío Federal de 16 ue julho 
•I c 193·1. e no art. 2. • do decreto n. 371, ele R de outu-
bro ele 1935,- fieou convencionmlo o sept~inle: . 

Clrmsllla primeira ·- Os aetos, .lccisrJcs c servtços 
do Governo Federal attinentes ú applicat,~ão do decreto 
11\lllll~ro 24.624, de 10 rle julho l~e 193:1, Co digo de l\~i~1as, 
\lU de leis suhsequentes relativas ao mesmo ohJe~to, 
r[lwndo se referirem {\s concessões resalvadas 110 1 art~;ko 
2. • do deereto numero 371, de R de O\Jluhro de 1~.~.J, 
~erão exeeutados I) fl•itos executar n? .Esta~o ~c Mmas 
G'~racs, pelo serviço technico e a~lmnustratlvo estadual 
i11stituido para rumpl'imento rio cl!sposto no nrt. 119, § 
3. • da Constituição. 
. Clmzsul.l seaiwda ---· Para isso, ao dito scrvi9o ~o;n· 

nelh·{1 exercer em virtude des~e accordo, .as. attn.bmçoes 
conferida<; aos scrYiços techllleos c aclnumstrattvos fe· 
··leraes pelos artig()s 68, ?8, e 83 do Codig~ ~e 1\o~inas, 
ns~im encaminhando dtrectamente ao 1'\hmsteno .da 
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i\gricul!m·a rccJuerirnentos, p1·occssos, minutas de dc<'l'e-
l.os de auctol'ização e ele concessão de recursos cffe-
quando 'registros, exercendo fiscnlizaçiío c dircct:;Hiell-
lc recebendo do Ministro riu Agricultura, as ordens, ins-
trucçõcs c portarias que por clle fm·ém redigidas para 
~)Ltmprimento do Codigo e regnlamento so!Jre o aprovei-
lamento das minas e .ia·zidas rni·nernes previsto por 
este accordo. 

Clausal(( leJ'ceim - A'i taxas a que se refere o art. 
2." do decreto mHiJcro 24. G73, de 11 de julho de 1931, 
o>erão arrccndadas pelo K~!ado de :\Iinas Gcrac.~, na for-
ma seguinte: 

a) dns alineas "a" e "1>", quando inchlirem so/Jre 
ouctorizaç<ies ou concc:o:s<ics de sua competencia; 

h) dos ·paragraphos 1." c :Z." do mesmo artigo em 
lodos os casos, devendo todavin o T~stado de l\Únns 
ticracs recolher ao Thcsouro Federal 50 "!" do seu valor 
quando se tr·atar· das eDncess<1c:; rcsalvndas no tu·tigo :2." 
elo decreto numero a7l, de 8 de outntn o de 1!f35. 

Clausula quarta ·- As duvidas que, porventura, sur·-
g:it·em, na applícaçfío das disposi~·õcs deste convcnio, 
serão resolvidas pot• elltendimnnto direeto entre o Se-
cretario da Agricultura do EsUJdo de Minas Geraes t• o 
l\finistro da Agl'icui!ura. 

Aymot·l~s. .Sclll c!ciKtte é ;.~pprovaclo 
v:~e ú 2." discussão. 

-·- A' Coaunbsão de Camara~ Municipaes. 

1.' discussüo do JJl'ojeclo 11. 139 
. . Enlra, <t ~;eg.uir, em 1.• discussão o projcct . 
; 1x~wdo o l~orano do ~xpedicnte judiciario eu, 11:, 1.39, 

O !ogar de dli~CC'!OI' do }ormn, O quaJ é e'tl!•tlrlle CrlalJUo 
ddwte, approv•ado. ' " ' 11 P, SCJI! 

--·- A' Cornmissão de Justiça, para parecer 1 
Jíscus,ão. 1 c 2.•· 

2." discussüo elo proiecto n. 5G 
(} Sr. Jlresidente ---· Dcvia SC'ttzz'r·-sc 't 2 • ,,. . o < • ulscu -

do projeeto 11 • .'iô. Esse projecto foi J)Ql' elJ"'tno . :-..suo 
l • o< IUclJ · · c o em ordem do dia, antes de serem ouvidas, a ~·cs .11 -

uo mesmo as com missões de Agdcuitura c I•;iiNln ,, l~Clto 
. A :\lesa, portanto, adia a dtscussão deste JI~;~s .• 

afJJn de sobre o mes111o serem ouvidas as cr)l)\m.J:c~lo, 
referidus. lssoe~; 

2." discussüo. do projeclo 11. 123 

Claicsula quinta -- O JH'csente convcnio cntrarú em 
'uxecuçfío depois de Llf))Jl'ovado pelos respectivos <Írgi\os 
legislativos da União c do Estado de Minas Geracs c vi-
goz·ará pelo ·prazo ·ele dez (10) :wnos, r.t contar da data 
de sua npprovaçúo, considerando-se tacifnmente prom-
gado poz· egual rTerioLlo, si não foi denuzJciaclo: por qual-
quer rins partes com antecerlcncin, no m in imo, de seis 
nuczes, da sua IC'nminaçfio, pode'IHio ser revisto a quaL 
.<IUel' tcmp() .S.Í OCCOITel' !llOdifie<J(,'Ú0 OU l'e\'ogação do de. 
ereto federal nnmr,rc) · ~4. G24, de lO de julho de 193·L 

Pas•;a:sc á 2." diseussão, artigo· por ar ti ''O do . 
jecto n. 123, cl'iando mais quatro Jogares de., u~sen p,to-
gadore' na Côrte de Appcllação e estabelecendo co 1 ><1r. 
lcncia para o jul't~nnento de embar''Os Na- . n!J)e-,., "' , o se mani 

Clallsula se:t?fa - O estudo dos recursos mincracs 
do territorio do Estado de Minas Gemes, c sua avalia· 
ção serão feitos simultnneamente pr,los sct·viços lcchn i-
cos dn União e do Estado c ohedecerú a um plano ela-
lwrudo de comHHHJl aceonlo e approvado pelo Ministro 
de Estado dos Negocios da Al.)'rieuHura e-pelo Secretario 
do Agricultura do mesmo Estaclo. Em cada exercido 
scriío discriminndos os t.rnhalhos a cargo da União e 'do 
Estr1do, dn mnrlo cJUc as turmas teehnicas possam OJH'-
r:.u· elll er'lJ:r:!cla harmonia na execução do plano ado-
p!ado,, perlllulando os dados colhidos c evitando a dis-
Jicrsiío ele :l<'tivirlade c esfol'ço.<>. 

[estando nenhnm Sr. deputado, é submcttido 'I vot • 
sendo upj1rovado em todos os seus lllrtigos. ' os, 

--- A' Commissão de Justi(;a, para parecer de 3 .• <!h cu -o são. 

2.• discussiío do Jll'Ojcclo 11. 12!) 
<Segue-;,;c a 2." discussão <lo projecto n. 129 sus l 

rlcndo as eonsignações em folha rclnti!'as. ao m~z rd j11·' 
zvmbro. Acha-se 'soln:t• a l\les•a a scgumlc emenda <e~, 

é .lida pdo sr. Pt·csidcnte: • <!llc 
E.\lENDA N. 1 \ Ao ar!. 1.", depois da palavra "esfaduacs", , <!<:c rc~-..:eutc-sc: "c municivacs . 

Sala d~~~ Sessr)?s, 21 dc:,dezemhro de 1!13;), ~ ('ass.) 
.Tann·t ue Souza Luna --- Elxseu L~b?rnc c V:tlJe __ 
Odavio Xavic'r --- :\lanocl (JIOV:tlllllll~ ---· ~lilron Cam. 
IJo:; -- Ovidio rlc Anrlradc "-- Paulo Pmhcil·o Ch'n"'lS · 

c~ .• 

Lidos snccessivantente. cada .u!ll do:; artigos, do pro..-
jedo u. 12!1, em apreço, nao sohczin a palavra nenhum 
Sr. <lcpufado. 

E prH' :nsi~;1 havernm ajustado, o Govcn1o ri:! Hepn-
hlica dos EsUulo~; Unidos cfo Brasil c o Estaao de ,iiinas 
Gr:l';ws. foi /:J\Tarlo o presente termo, no livro primeim 
de neeordos I'PIII a Seerdaria de Estado dos Negocios 
ch A•'I'icul!ur:~, o qual depois de lido e achado eonfor-
n;c, v~tc n.ssí!~ll:lf1o, no Gabinete do :Ministro ela Agrieul-

,tura,• pelos l'<'iJl'('Sentanfes dos alludido<; Govcl'llos e pclns 
, tcstcmunlws .lrJl gc Hod!'igucs Coutinho e Aurino Mo-
raes, e por mlm, J. Soares Pereira, terceiro offieial dn 
Direetol'ia de Expediente e Contahilidade da rnesma Se-
crct:.rria de Estarlo, com excrcicio na Primeira Secção, 
que o lavrei. 

Postos a \'Olos, são approv,ados pela Casa, ])Clll co-
nln a emenda n. 1, ao mesmo offerecida pelo Sr . .1:1\'crt 
de Souza Lima. 

Rio de .Tanoiro, 12 de dezembro de 19:J5. - --· (a a.) 
Odilon Braga. Fernando d'e :\lello Vianna. Jorge Hodl'i· 
gucs Coutinho. :\urino :\!ornes. 

, - A' Commissão de Finanças, para parec<Jr de :~.· 
d i.~<·ussfto. 

2.' discussão elo projcclo n. 1 :o 

:- Não. solicitando a palnvra ncnlwm sr. DeJH!tado, 
cnccJTa-sc a discussfio, .sendo avprov:l(!o essp JH'ojecto 
de n. 13G. 

-- A'. Com missão de ,'\gricultura, para parecer de 
2. n discussão. 

1.• .discussão do pi·ojectô Jl, 137 
Pnssn-se 'á 1." diseuss;io do projccto n. 1:17 man-

dando construir estradas de rodagem de Sete L~l"Ôas a 
Cnnc:Jlo . e de Jeqnitiln't n Trnhyras. Como nHo se 
nwnifesle n~nlnrm Sr. deputado, eneerra-so :a úiscuss:io, 
scnilo· .npprovado ésse projecto. 

Enlnl Plll 2.• discussão o projcclo 11. 131, modifi-
nodo disposir.tícs elo deercto n. 11.'112, de :lO de junho 

de 1!J:!t, ·sen'do apJH'OVa<los, suceessivamentc, os st>tl~ 
arli;.ros, não se mnnifestando nenhum Sr. dcputndo. · , 

-·. A' Commissão de Finanças, pnra parecer de 3.• 
diseussfio. 

2." <fiscus.~ão do projeclo n. 1:!:1 
Pas·,a-se ,;. 2." rÍhcussãa do projecio 11. 133, autori-

zan(lo n nhct•fttt'a de credito na importaz~ci~ .de Tis .•. 
2!í. :109 :1!00~700 supplcmcntat· ú vcrha .!7J.~G do orçn-
:1tento vi;.(etllc. Egualmenlc, sem dehal<:, siío approvarlos, 
~ucc·essívamcnte, os nrlig·os desse projecto. 

1
,· 

I 

·- A' Commissão de Viação, para parecer de 2.• 
dlseussão. 

r · 1." discussão do pro{eclo n. 138 

- .. ,\' Commhsfío de Finanças. 
() Sr. Labot·nc c Valle, .vedinrlo a. palavra, r~<!Ucr 

conste da ac!,\ (jtiC a bancada do Partulo Hcpuhhcano 
:1-íineiro votou con,tra 9 pr?jccl_? n. 1:1~, visto. dcJ?el~dcr 
a sw1 approvaçiio, de JHlhhcnçao JH'eVJa da dzser!nunn-
<;iin elo cr·erlifo em apre~~o . 

. Sé~ue-se a 1." discu.ssão do projccto n. 138~ criando 
() dtstriC'IO ,úe Sanfn Rtla ele Itue!a, no municipio ue de 

o Sr. Presidente ~·- Constnrú ria acla a dcclarnç.ão 
\', Excin, 
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3 · • r/ÍSCllSSÜO do Jll'OjCcfo J!, 121 
1' Entra,_ finalmente, Clll a.• discussfto, o ptyjecto n. 
d71.' ,autot?~and.? a crkH;ão de t!~na collcctorw, de ren-
l •lS em VIgia. Como não se mamfeste nenhum Sr. dcpu-
.ado, cnccrra-•:c a discussão, sendo approvado esse. pro-
Jt::cto. 

- A' Commissão de Hcdacç[to. 

Dezembro ao"to:\5 N. 7 

PAHECEH PAHA :l•. DISCUSSAO SOUBE O PHOJECTO 
N. 123 

Commíssão de Gonstítuíçdo, Lcgíslaçdo e .Jzzslíça. 
A Commissão de Constituiçrw c Justi~~a é d1e pare-

cer s•eja approvado em 3". discussão o projccto n. 123; 
que augmcnta o numero de desembargadores. 

'f 

I 
VOLTA AO EXPEDIENTE . 

· 0 SH. JAVEHT DE SOUZA LIMA, rcquet·cndo -ur· 
ne . ~ nc1a, que lhe é concedida pela Casa, lê c rcmctte ú 
"1Iesa o seguinte: 

\ PAHECEH E HEDACC:\.0 PAHA a•. DJSCUSSAO SOUBE 
O PhOJECTO N. 12!l . 

Sala das Sessões, 2:l de. dezembro de 1935. -
J\'lillon Campos, presilkntc. ····- Gastão Coimbra, rela· 
to r. - Camillo Alvim. - Oviclio de Andrade. -- Bi-
lac Pinto. -Imprima·:,;,e, para a proxima ordem do dia. 
PAHECEH PAHA 3.• DISCUSSÃO SOBHE O PHOJECTO 

N. 133 
Commissíio de Finanças 

A Commissão de Finanç1as a que foi presente o 
'Jrojccto n. 13:! autorizando a abertura de um credito 
~upplcmentar tlc 25..!09 :809$700 á v~rba 37136 do or-
.;amento vigente, verificando já ter sido o. mesmo ap-
provado ·em 2.• discussão, sem emendas, c de parecer 
que seja ü mesmo submc.ttido .ú. 3. • e cgu·almcnte' ap-

Commissão de Fínànças 
.. A Commissão de Finanças a l!UC foi ptlc.S>!nlc o W OJecto . n. 129, susp•endcndo ,as consigna~~<ies em fo-

d ~a reh~llvas ao rncz de dezembro, jú approvado em 2". 
Iscussao cpm duas emenlllts, é de parecer seja o mcs· 

~no :~Ubllllettido ú 3". c egualmcnte approntdo' com a 
segumt,e rcdacção, feita de aecordo com o vencido: 

provado, tal como se adw rclhgHlo. 
Sala da,; Commissões, 25 de dezembro de 1935. -

Valladares, Hibeiro, Presidente - J\'lartins , Prates,, Rc-
;ati>r - José l3onif·acio Filho - .Javcrt d& Souza Luna. PI'Ojecto n. 129 

Suspende ,as consignações em folha relativas ao mcz 
de dezembro 

A Assemhléa Legislativa do Estado de :\linas Gc-
ra1es, decreta: 

-- Ineluam-se na proxima ordem do dia. 
o St. Mattins Prates, ainda com .a palavra, requ~r 

s~ja puhlicalh\ a discriminação d~s pagan;entos, e li-
quidações a que se refere .o art. 1. do proJecto n. 133, 

Art. 1". Ficmn suspensas as consign·açõc:-; .em fo· 
lh~t. dos funccional'ios estaduacs e municipacs, civis c 
nuhtares, c rclittivas ao mez de dezembro de 19:1;). Art. 2". Esta lei entrará em vigor na data de sua O SH. .MARTINS PRATES, lambem, mcdi.antc pe-
pub!icação, l'lc.vogadas as disposi~~ü·es em contrario. . llido de m:geneia, lê e rcmctte á Mesa os segmntes pa· 

sendo dcJerido e;;se rcquerunento. 

Sala das Commissõcs, 23 de dezembro de 19:15. •reccnes: \'allmla,rcs Hibeiro, prcsiJontc. . .. .lavcrt Jc Sou;,"~ PAHECEH PAHA :~·. DISCUSSÃO SOBHE O PROJECTO 
Lima, re:Jtttnr. ---- .Martins l'ra-tcs. José iJnnifaeio Fi- N. 131 
lho. - Tristão ·da Cunha. commíssão de Finanças 

A Commissão de Finanç.as, examinando o projecto 
n. 131, que modifica disposições do Decreto n. 11.412, 
de :30 de junho de 1\l:H -- c verificando csla·r o mesmo 
approvado em 2•. discussão, sem emendas, é de parecer 
seja 

0 
mesmo dado para 3". e egualmente ar>Pr?~ado. 

---Inclua-se na pruxima ordem do di:t. 

0 SH. A.NTONlO JUNQUElHA, rc<JUercllllo egual-
lllente urgencw, approvado pela Casa, JC· c rcmcttc ú 
:\lesa o seguinte: 

PAHECEH DE HEDAC<,.:AO FINAL 
Cummísslío de Ucdacçcío de Leis 

A Commissão <le lledac!,:âo de Lds, cxdiniuanüo 0 

projccto n. 121, que auctori..:a a eria~~üo de uma col· 
lectoria de rendas cstadnaes 'llll Vigia, c verifie,ando 
já ter si<lo o mesmo approvmlo em 3". discussão ····- é 
de parecer <JUe \hç seja dada, eomo final a rcdacçfto 
que se segue, feita d1e accol'(lo com o projedo c o vcii-
ciclo c, desta fórnw, seja enviado ú sancc;üo: 

l)rojeclo 11. 121 
Aucturi~a a <:rht~~üo de uma collcetoria de rendas 

estaduacs em Vigia 
A Asscmhlúa Legislativa do Estado de :\linas li,o:· 

raes, decreta: 
Art. 1 o. Fie,a o governo auctorizado a criar uma 

collectoria de rendas estaduaes dos districto~; ele Vigia, 
Salto Grande, Hubim .o Pedra \irande, do municit)io de 
Jequitinhonha, com :;é de no prlm:dro tlaquclles. 

Pal"agrapho unieo. O preenchimento dos cargos da 
nova colleclol'i.a será livremente feito Jlelo Governo. 

Art. 2". Hevogam-se as disposições ,em contrario. 
Sala das Cornmissõcs, 28 de ([ezcm!Jro de 1\)35. 

Juvc.nal (.ionzaga, presidente .--Antonio Augusln .lunquei-
ra, relator. Amador Alvares. ·-· Padre Agostinho d'~ 
Souza. --------·--· 

Tendo sido consentida a urgencia rcqucrilLI pelo 
~lJlrcscntantc da rcdacçüo fina·! supra, relativa ao lH'O· 
Jecto n. 121, entra immcdial<tlllcn!e em discussão, s<-êll· 

do approvada. Vnc, portanto, ú sancçi"to. 

O SH. GASTAO COII\IUHA, obtendo ur;,:cneia, npre· 
senta, por p.arte da Commissão de Justiça, o seguinte: 

. Sala d.as Commissõ,es, 23 de dezembro de 193a. -
Vallatlarcs H i beiro, presidente. - Martins Pratc~, ne-
lator. - .José Bonifacio Filho. - Javert de Souza 

Lima. 

. Di~:'.lO~STHA(:õES DOS PAGAMENTOS, LIQUIDAÇõES, 
ETC., A QUE SE HEFEHE O ART. 1.

0 
DO PllOJE-

_, CTO N. 133 
.Jandro 21 ---· Ultima prestação de 

juros da promissoria de . 
:2.000 :000~000, a favor do B. 
C H.cal üc :-.1. G., vencida em 
7 deste . . . ........ . 

.J ~,neiro 2:3 -- Juros sobre a pro· 
mhsoria emittid'a a favor do 
Ttc Britsh Uank of . South 
Americn Ltda., vencida em 18 
deste e resgatada pelo Banco 
do Commercio e Ind. de S. 
Paulo, conforme seu aviso de 
18 cleste . . . • . . . . · · · 

Fevereiro 1 ·-- Differença entre o 
cambio da emissão e o do res-
gate do compromisso do Esta-
do, no Banco Halo Belga . . . 

Fevereiro 1 -- Tlem, idem, idem 
Fe\'ereiro -1 - lmportancia que o 

Baneo do Com. c lnu. de S. 
Paulo pagou ao l3ank of Lon.· 
don & South America Ltda., 
'de ,iuros de 7 °\ 0 annuaes, re-
ferentes 'UO periodo de 1 a 31 
de janeiro de 1935, .sobre no-
tas promissorias em mil réis 
L'lnissão do Estado a favor .ua· 

7. 57 :(315$100 

1. 007 
1.008 

10 :694~>'100 

03:590$000 
G:330$000 
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N. 8 Terça-felra, '!H 

quelle Banco) conforme seu 
aviso de :lljl/35 ...... . 

Fevereiro ·i --- Juro sobre a pro-
missoria do valor de • . • • 
.t:iO :2:Hi$100, paga pelo . Ban-
co do Com. e Ind. de S. Pm!lo, 
ao The National City Bank 
of New York . . . . . . ... 

Fevereiro 4 - Differcnça entre o 
·· ·eamhio da emissão e do rcs· 

gate de comJH'O!llissos do E.~
l'ldo no Banco Italo~Belga . . 

Fcvet~eiro 7 --· Idem, idem, _idem 
Fevereiro 9 -- Idem; idem, 1dem 
Fevereiro 11 - Idem, idem, idem 
Fevereiro 12 -- Pagamento de 

$195,00 a favor da S. A. t~o 
Oleo .Galena Signal (camlno 
H.7<!0) .. ·. . . · · · · · · 

Fevereiro 1:1 -- Descon;to de 8 ~~· 
sobre 0 valor das letras ennt-
tidas pelo Interventor ,Federal 
c acceilas pelo D. N. ~·· a or-
·dcm do Thesouro do Estado 

;DIAIUO DA ASSEl\IBI,f;A Dczembt•o de 1035 

H 7 :H 1$400 mcnto de juros de móra vencida •a I ~1. 000. 00 cada uma, para J>aga-

favor do Banco ItaloJJJelga -- 5() 
~Iarço, fJ - ·· Cambial para .pagamento 

de juros ao Banco ltalo-!Belga -32 

·16 11 :855$400 

-!7 
1 

1. 02-7 
1.011 

I 

18:760$000 
12:2-10$000 
17 :•190$000 

5. :ü00$000 

:'lhlrço, 9 J: :\equisição de uma cambial 
para pagamento de juros de mó r a 
,·enei<Ios a favor do Baneo Italo-
!]~l~a, Conf. s/ conta 11. 477, de 28/ 
-J:la, :,;1.000.00 --· -1:1 . 

:\Iarço, !J-- Idmn, idem, idem, ~o;tf.' si 
conta numero 181, de 713/35, ..... 
$1.000. 00 -- 32 . . . . . 

:'IIarço, 12 - - Aequisição ele eam.bi~IC~ 
pnra pagamento drl juros vencidos 
a favor do Banco Italo.JBelga, eonf. 
si eartas ns. 482 de 813/35 
~1.000.00_ c -1~:l, 'de 9j:lj35 :.::: 

l.OH 2:87-l$300 $1.000.0 -- la . 
:uarço, 15 --- {riem ide;n . l:dc.Ill. 11·-

1" I ' 
1 

I S • 
'ot, de 11j:lj:l5, !))1.000.00 
Li:8c10$000 e -185 de l'J)'lj:J\ · · · · · 
st.noo.oo --- 15;noo*oõà ~· ... i.i 

1. 011 8;í :400$000 :\larço, lG --- Complemento de lança. 
menlo de 1!JI2J:l5, referente ú diffe-

Fevereiro 13 - Idem, sobre o va-
lor da dil~1, idem, ide-m, ven-

civel em 31!5135 .•.... 1.012 ()():510$700 
Fevereiro H - Differença de cam-

rcnça l:i/ U. S. 2. !)0-1 que de vi-l 
~e!' _<I~ . 1. 7:581$000 c rn vez de ... ~ 
17:D83%0() -- l'J 

:\Iarç<!, 1 (l -- Juros ·P~lg;>s. ;;o Ba;le,; 
bio entre a omissão c o res-
gate de- compromissos do Es· 
lado no Banco Italo-'Belga . 

Fevereiro Hi - Idem,. idem, ~dem 
Fevereiro 19 -- Idem,· idem, 1dern 
Fevereiro 20 -',Juros de 8 •j• an-

nuacs, contados sobre as pr?· 
missorias de Arthur Jgnacw 
de Lima· ..... ·, •. · 

Fevereiro 21 - Differetwal de 
carnhio entre a emissão e r:s-
gate de compromissos do Es-
tado no Banco Jtalo-Be1ga 

Fcvci~ciro 21 Juros d? ~- o./" sJ 
· as pro.ni:'sorias cnutt~das a 

favor de :\Jatheus l\Iartms No-

ronha . . . . · · · · · · 
Fevereiro 2:1 · - Acquisição de 

cambiacs para pagamento de 
Juros -ele rnúra, vencidos a fa-
vor do Banco Italo:..nclgn . . 

1. 017 
1.02/l 

9 

7 

(j 

5:G00$000 
11 :700$000 
17:583$600 

7:656$000 

2:-138$000 

Com. c Ind. de S. Paulo pelo 
rlcscontr; ~lc unw letra, ~missão 
elo D · 1\: · C. eom aval do Governo 
~~~> Est~do, vcncivcl em 31J71 
;j;) - . 1;) . ' 

Março, 1!1 --. Ac;,uisi~ã;> · d;1s · sc.gu.in~ 
!es eambwc;~ para pagamento de 

.. Jlll'os de mora vencidos ao Bane. 
Tla_Io~llclga, conf. as suas se-
gumtes eartas: 481i ·- 13j:3Ji35 __ 
~1.-200.00, l!i:t:I0$000; -IR7 -HI 
.tj3a -- $1.000.000, 1G:1:30:JiOOO· 
1!88 -- 15j:Jj35- 81.000.00 . : ' 
!.G:3008000; 489 ---· 1Gj3j:l5 -~:::: 

. . :"1..000.00 .- 1G:300$000 __ 10 
:\Lu ço, 21 --- D1ffercnç·t entre J 1 · 

7 11
18 ·7 «'"700 l· · - ' f eam HO • '•v·p <" enussao c o do resgntc de um· 

~~.Ira a favor ria Cia. Brasileir:: 
r:whet Sehwnetz IIautmollt 1', 
h-aneos 1.270.107 'H , • . <c 

15 45:350~000 2lllij:H ' ___ 11 ... '' ' \enc. em 
:\farç_~o 21--.fu.ros de Ü"./": I ...... . , • . • SO JIO a .HICS-

Continua . . . . . . • • · · : • . 
Fevereiro 2:1 Juros a promJssorw 

venci'da n f:· vor do The llritsli 
Bank o f Suulll Arncrica Ltda., pa-
ga pelo B. C. Tnd. s: P~t!l~ -- ,1!1 

11ld, P_rm~n~~oi~Ia contado·s de 21/6/ 
3! .t 21/.l/3:>, 270 dias -- 11 

Março 21 -- Ae · .· :- 1 · · 

Fevereiro, 27 ---- Pela acquisiçao de 
duas camhiaes para pagamento 
de juros de móra çlevidos pelo 
Estado ao Banco Italo-Belga -,.- 22 

Fevereiro, 28 -- Pela acquisi~~ão ele 
cambiacs para pagamento de juros 
de anóra vencidos a favor do 

• 'Banco Italo..1JJelga -- 20 . . . . . 
:\Iar~~o, 1 --- .Juros de 8 "I" annuacs 

si 6 letras a favor de Cardoso Dias 
·-- Obras H. M. V. -- 7 .... 

Março, 2 -- Acquisição dé uma cambial 
para pagamento de juros venci-
dos a favor do ·nanco Italo.JJJelga, 
eonformc ennta n . .f76, de 21J2j;l5, 

$1.000,00 -- 30 . 
.Março, 2 -- Pago pcÍo ·H: . (;. ·. I;Ítl. 's: 

Paulo, jm·os s/ comprombso do Es-
tado no Bank of London -- · :!7 

Março, 2 -Idem, idem, idem, 1lo The 
National City Bank -- :l7 

.:'llarço, 7 - Acquisição de ~a;niJü~c-~ 
ns. !78/9, de 1/3/ e 2/3/35, .... , . , 

\ 

·
1 

· f[lllSIÇ,t() ( C Ulll 'l C'llll-
1:J: 708~300 H~ll. para pa_gmncnto de jm:os ' de 

moi a, vcnetdos ao Bwneo It· I . 
Belga, wnfonme sj earh n 490 d I-
18j:3j35, 81.000 00- lei . . ' (c 

:\[al!'ço 22 -- .J . . : 1 · · · • :lO :5-10~000 .· . .mos so >rc uma promisso 
1 I:~ ~nnthda •pcllo Estaldo a f· . ; 1 -Brtbsh B:ll1k of South' \\\OI 5o 
Lt·da. -- 6 1 lrlCI'Ica 

í\hrço 2'J \ ' · ·'- · · · · :lO: ll~O~OOO ' ~ · ---- ' cqtustçao das SC''U'Íitle~1 
camh!acs ,]JaTa pa-gwrnen.to d,.,.. . ·. 

f
dc mora ao Banco Halo-Bclg~ Jclllos 
ormc as ·se" · 1 ', Oll-

{.1 : J 05$-100 

15::180:POOO 

de 19/:l/:35, ~~~~~~OO,Oc(trtas: 11. 491, 
!,6 ::380$000, n. 492 d~ .;01 :31 .;~ · · 
!!il. 000,00 1fj ·ci'!08000 -7 .• ;) . . 

Março 2:! ___ .ru. ·. ' i - · · . 
Hypoth' , ·~?s co Jra~los pelo Banco 
,,.;r. . ec,u Jo· c Agneo•ln, na conh 
,.,, ·~17l!Jda do I~stado ·t·té 'JSj'Jj'l~ - .) ' ( ........ ,,) 

:'lfarço 23 __ · c.' ·.. · · · · . . 
I 

· . .unbJ,\l para l>a,.'lllleill<'> 
(C Jlll'O. ' Il o•· 

5:-103$000 :\farço 26 .. :'_ao . ai.J~.o palo-<JJC'Iga -- 20 
. " I . Aequtstç,w das sc•ruintcs 
e.vm Hacs IJ'll'· I . "' . . 
1 

, · " d . >.tgamento de Jlll'os 

J
tlc mora vencidos no Banco It::l'lcl. 
ei<~•J eo11f 1 • ' -

191 
{"'' · · ws, s .scgumtes etU'-l·ts· 

· ·, t c 22/3/35 --- $1. OOO,oo, .• '·. · 

l 

:ll ···-o ·-":.> iilooo 
lG :!l80$0oo 

p; • I') 
v ··•~Oiilooo 

15:S5o~oo ' o 

:ll :t9o~o . . ·• 0() 

*to o 

ilG:o1o:t;oon 

6 t: 86o~ooo 1 

-lGt :8GH:Ji5oo 

57:15!*80() 

lG :400$000 · 

1 G :·!:l0$500 

:!2:810$000 

54: !l5~$~00, ' 
' 

Hi:550$00U 
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~6:550$000; 'l95, de 23/3/35 -·-
:\ .. $1: OOO,oo --. 1.6 ~500$000 - 1 G .. 
.J.u ço 28 -- Acquis·1çao de uma cmnlnal 

Para pagamento de juros de múra, 
vcncld'os, ao Banco Italo-~Belga, 
conf. sj carta 11. 496, de 25j3j:l5 

:\I -- $l.OOO,oo -- 17 . .. . 
· arço 29 - Idem, idem, conf. s/ carta 

497, de 26/3/35, $1.000,uo - 7 . 
Jl:JJr9.? 2H - Idem, idem, idem, 11. ·tH8, 

. 'Ue 27 deste, $1. OOO,oo - 8 . . . 
Abn] _1 ~ Idem, idem, n. 4H9, de 28/3/ 

. 3::~, $1. OOO,oo - 20 . . . . . 
Abn! _2 - Idem, idem, n. 500, de 2H j:lj 

.l<>, $1. OOO,o, 16:000$000, c n. 501, 
de 30/3/35, $1. OOO,oo, 16: 100$000 
- 15 . 

Abril :l - h'nporta.nci;t 'P;tga. pcÍo Úan-
co C. I. S. Paulo ao Banco o f 
Lol1.dQin and South Amcrica ·Ltda., 
de JUros de 7 °/ 0 conf. o saldo de 
uma pro.missoria a sj favor, aviso 
de 30/3/35 - 28 . . . . . . 

. AIH·i] 6 -- Juros sobre uma. promissO'ria 
paga pelo J3a,nco ·do Com. Ind. de 
S. Paulo ao Thc National cíty Bank 
of Ncw York - 10 . . . . . 

Abril 6 --. Acquisição de uma cambial 
de $1.000,oo pa·ra pagamento dos 
ju.ro1s. de móra vencidos ao Ba•nco 
I!alo.JBclga, conf. s/ ctwb n. 502, 
de 1." deste - 12 . . . . 

Ab1·i! 8 ·-- Acquisição das seguintes 
·cambiacs •para pagmncnto de ju-
ros de mót·a vencidos ao Banco 
Italo~Belga, conf. as segl!intes car-
tas: !i O:!, de 2 deste, $1. OOO,oo ... , 
1G:l50$000; 50t, de a deste, .. . 
$1 . OOO,oo ····- 1 (i: :l00$000; 505, de .f 
deste, $1. OOO,oo -- 1G :·t00$QOO 
~-- :l3 . . . . . . . 

.A.hril 11 --:- .AcqLii'sição de duas cam. 
bia·es para pagailllento de juros de 
móra vencidos ao Ba·11co ltalo-Bcl-
ga, amhas de $1. OOO,oo, cat·tas 50G 
c 507 ·--· 22 . . . . . . . . 

Abril 11 -- .Juros de 8 "/" em' 119 tlias 
s j uma lc·tra d.e cambio emi.ttida 
eontra o D. N. C., c dcsconta·tla 
pelo llmJoco Comnwrcio c Indus,tria 

:-33 :O;i0$000 
Abril 25 - Idem, idem, idem, - 17 . 
Abril 27 - Acquisição de duas cam-

biaes para p.agamc·nto de juros 
vencidos ao Banco Jt.alo·Belga, 
$1.000,00 cada uma - H . . . 

1G :·l~0$000 

1 (j: .j :l0$000 

1():3!)0$000 

1G::i50lii000 

:!~: 1,00!ii000 

.f :808$!)00 

17: WG!Ji:lOo 

1():200$000 

·18 :850!)'000 

Abril 30 -- Idem, idem - 2H . . . . . 
Maio 8 - Idem, idem - 20 . . . . 
Maio 4 -- .furos da promissorja a fa-

vor do Thc Nntion.a] City Bank of 
Ncw York - 15 ....... . 

Maio 4 ·- Acquisição de uma cambial 
de $1. 000,00, a favor do Banw 
Italo•Belga, conf. s/ carta n. 527, 
de 2 do corrente - 16 . . . . . 

Maio 4 _, Juros de 7"/" annuaes de 1 
a 30/•l/35 s/ saldo de uma l1etra a 
favo·t· do Banco Of London venci· 
da em 20 do p. p. - 2i . . . 

i\Iaio 6- Jm·os pagos ú Cia. F. L. l\Ii· 
nas Gcracs, em vit·tude da clau~ 
suJa s·., 11. 111, do contracto de 
concessão -· t 7 . . . . . . . · . 

.Maio 7 - Acquisição de uma cambial 
para pagamento dos juros de mora 

vencidos ao Banco ltalo-Urel· 
ga, co,nformc sua carta n. 528, 
de :1 deste, IP1. 000,00 - GO. . . 

Maio 7 -- Idem, idem, n. 5~!1, de ·1 
deste, $1.000,00 - GO . . . . . 

l\Iaio' 10 - Acquisição de duas cam-
biaes para pagiuncnto de juros de 
móra, vencidos a favor do Banco 
Italo·Bclga, conf. s/ cartas ns. 5:l0 
c 531, sendo: 
$1.000,00 
$1. 000,00. 

17:-lH0$000 
17:5H0$000--12 ----Maio _11 - Acquisi~~ão de duas cam-

lnm~s ]lat•a pagamento de juros 
. ao _Banco Ita!o~Bclga _ ll. . ·., . . 

Mato 13 - Idem, idem, conf. si car· 
tas ns. 534/5 de 10 c 11 deste, 
18:030$000 c .18:040$000 respecti-
vamente - 7 ' 

l\Jaio. 15 - Idem,. d.c ~un'a ~lit~t, ·id~m: 
Idem, carta n. 536, de 13 deste, 
$1.000,00 - H :12: 700:~000 

Maio ,17 - Acquisiç.ão' ·d~ âu~s · cl{m: 

de S. Paulo --- 21 

Ah~ii 13 -- Acquisição de uma cambial 
de $1.000,00 .para pagamento de ju-
ros de móra vencidos a favor do 
Banco Italo~Belga, conforme sua 
carta de 1 O deste - 2-! . . . . 

!JO :890$000 
( continúa) 

IH~es para _.pagamento de juros de 
mora vencidos ao Banco !talo-
Belga - 12 •.. 

:\Iaio, 18 - Corretagem· J;ar'a ~> Üa{lcc; 
Lom. Ind. M. Geram;, desconto de 
uma letra de cambio, cmitlida a fa-

. vm· do .D.· N. c.- 23 ..... 

Abril 15 - Idem de 3 cambiacs idrem . . I , , 
Idem, H em, conforme~ suas car· 
tas de 11, 12 c 1:J deste, .... 
$1 . 000,00 cada uma -- 106 . . . 

Abril 22 - Idem d;e quatro cambiacs 
·de $1.000,00 cada uma, para p.a-
gamento de juros de móra ven· 
cidos ao Banco Italo·Belga, con-

20 deste -- 17 

1
, forme suas cartas de 15, 17, 18 c 

Ah1·il 2:J - Desconto· d~ ;m;a iet;·a. d~ 
cambio emittida' contra 0 D. N. 

' ·C. em 171 dias - 5 ..... 

r 

Abril 23 --- Juros sobre uma promis· 
sor.ia a favor do The British 
Bank o f Souts Ame rica Ltda., 
vencida em 18 dest1e -- 23 . . 

Abril 23 -- Acquisição de uma cmn-
bial pm~a pagamento de juros de 
rnóra, vencido~ a favor do ~Ban-
co Italo·lllelga, $1.000,00 --· 24 .. 

Ahril 25 - Idem, idem, idem, -- lü . 

.. 

16:270$000 

,19:270$000 

66 :~120$000 

110 :82Hi!HOO 

16: 500:iiooo 1 
16:980$000 

:\Imo 18 - Acquisição de uma caml>i:al 
para. pagamento de juros de mora . 
vcncnlos a favor do ,Banco Halo- . 
Helga - 13 ......... . 

:\I aio 20 - Idem de duas camhiaes . de 
$1.000,00. cada uma pm~a paga. 
mcnto de Juros de mora vencidos a 

. favor do Banco Italo·Belga - 7 . 
:\Imo 20 ···- .. Juros pagos no illritish 

iBank of S?ttth.America Ltda., s/ 
uma pronussorm vencida em 18-
5-i35 - 8 ..... 

Maio 22 - Acquisição de· u;n; ~a;nt;iaÍ 
de $1.000,00, para pagamento de 
juro.s de mora venci-dos a favor do 
1Banco I!alo-IBclga - 12 

:\Iaio .29 -- Jt~ros de 12°/ 0 a.·a. · ein ·t,i 
rhas, ?rcd1t~dos ao Bco. Com. lnd. 
de :.umas Gcraes, sI a promissoria 
de 1<13 :0,71$100, ·a favor do dr. 
Paulo Aulcr, vencida em 11 , do 
corrente - 9 

.Junho '1 - Pago a; Da1~k 'oi Lo;HlOI; &. 
Sou Ih America Lida., juros de 7"/,, 
a.a., s/ o saldo deve.dor de uma 

letra de rs. 890:364$8,10 - l!i . 

17:420$000 

:l4 :590$000 -
34:900$000 
:15:130$000 

~0:364$500 

17:570$000 

il:515!li200 

17 :·1!10$000 

17:520$000 

35:080$000 

• 36: 100$000 

36:070$000 

18:280$000 

36:490$000 

HO :181$300 

18:320$000 

:w: !100$000 

22:q61~100 

.18:470$000 

077$000 

2:448$000 

.J 

l 
1 



'' 

N. 10 'l'erça.reil'n, 2·1 

Junho 7 - Juros pagos ao The National 
City Bank o f NBW Y ork sI uma pro-
missor ia do valor de 430 :236~:100, 
vencida em 3.1-5-35 -- 12 . : . 

.Junho 8 - .Juro.s rwgos ao Banco Hy-
JlOlhceario e Agrícola pelo resgate 
de diversas letras - 5 . . . . . 

.Junho 8 ·-- .Juros de mora, 5"\", pagos 
ao Banco Italo~Belga sI suas le-
tras vencidas até 20-5-35 - 79 . 

.Junho 8 - Diffcrcnça entre .o cambio 
de emissão e o do resgate das letras 
acima referidas (15!B500 c 
9$100) -- 79 . . . . . . . . . 

.Junho 8- .Juros de Gu\" a.a. pagos ao 
Banco Italo~Belga pelo emprestimo 
m~a feito ao Estado -- 80 . . . 

Junho 21 -- Juros s\ uma promissoria 
' res"atada pelo Hanco Com. Ind. 

s. 0 Paulo, a favor d_o The British 
•lhnk of South Amenca Ltda. - 4 

.Junho' 21 - Jmportancia creditada pelo 
Banco do Brasil a Serva Hibeiro & 
C ia., por o\ do Banco tle Çredi ~o 
Real, de saldo de· uma pronnssona 
do Estado - 10> . . . • . . . . 

·Julho 3 --- Juros de 7,5"\" a.a. conta· 
dos do semestre findo, a favor tlo 
Banco do Brasil, aviso de 30·6-
35 - 15 ........... . 

Julho :1 _.:,.Juros de 8"\" a.a. contados 
no semestre findo a favor do ~Banco 
de Credito He1al de ::.\!. Gen1cs, 
eonf. promissorias vcncil~as ,-;- 15 

Julho :~ -- Pago Jlela Inspectont~ l'lsCt}l•. 
sellos s\ 12 letras de ~an}l~ro --: 36 

.Julho 3 -- Idem, idem, a C~uxa _bco-
nomica do IUo de Janerro, JUros 
s\ ·emprestÍliiO -- :lfi · · · · · " 

.Julho 8 -- Juros de 8u\v a.a. contados 
a favor do .J3pnco C:. H cal de i\ L 
()entes no semestre twllo ---·_10 . 

,Julho 8 ---' Idem de 8,5''\", id. tdcm, 
s 1 5 prornissorias ele ~. 000:000$000, 
cnrla uma, vencidas em 28-~ ~· 2-12-
3·1 e 7-12·:11, e duas ·em 7-1-.l<>- 10 

/Julho 8 -- Idclll, idem, ele 8,5"\", ldc~n 
correspondente ú 6 ·" pr~staç~o 
vencida elll .,J.O~t-:lii, dn pr~)l)llssorw 
ele 2. 000 :000$000, cnultida vdo 
Estudo em G-·1-:l:l -- 10 : · - · 

.J 11lho 8 -- .' Idem, idem, a la v o~- do 
Banco Com. Ind. :\1. Gentes, tdcm 
!li versas con ta.s -- 14 · · · · · · 

.Julho 8 -- Idem, idem, a favor do Ban· 
co do Brasil, idem -· 14 -. · ... 

.Julho 8 -·Juros s\ uma pt·omiss~~-w 
de ·1:!0:2!;36$100, a favor elo lhe 
~ational Bank of :\ew Yorl\, resga-
tada --- 10 . . · · · · · · · · · 

. Julho 8 -- J>ago pelo Uanco C~Jlll. _Ind. 
de S. Paulo, juros sI prolllt.'>son:a n. 

' · lll 'a favor do 1Uanco de Lon-
dres --· 1G ... · · · · · · · · · 

Julho 11 ·--· Líquidos dos juros con-
lados no semestre findo pelo ·Baneo 
Credito Heal de:.\[. Gentes c! movi-
'lllento - f> • • • • • •. • • • • • 

Julho 17 --· Pago á Caixa Economica do 
Hio de .Janeiro a s\ credito (ju-

. ros) - 56 ..... · · . · · · · 
Julho 31 - Transferencia relativa ús 

· diffcrcnças de cambio no pág:amen· 
.lo <liU 12 a Am. Sales Corpora-
tion- 14 ...•......... 

Dezembro 4 -Juros de 8"Jo contados de 
30-10-:H a 30-11-35, sobre 3 letras 
elo '!'besouro cmittiúas pelo Estado, 
a favor da Cia. Lanston do Brasil 

_,s. A. -- 19 .•••.••..... 

l' 

'/' 

DIARIO I>A ASSEMBLf.;A Dezembro do 1035 

2.G19:879$:!0ú 

14. 56ii :!l05$GOO 

1.725:000~000 

·til: 19G$70:.l 

1.ii9!l ::HiliJ;!OO 

1. O :li: l!lf>iJ;lüO 

94: .t:l:l$ !00 

1H:47:l:ii100 

100:f>17!i:8UO 

·li !J : :102~500 

·l3G :·l:lli$300 

7(}:2.: 7G~*OU'J 

2(j: l!JG')i600 

1 :2!)7.)800 

-17 :!J 1!l$lO!J 

180 :702'\ilOO 

98;j:30U$100 

111: (j.lij$()00 

Dezembro 12 - Juros de mora á razão 
de 8,5o\" s\ 5 promissorias a favor 
do Banco de Credito Heal, rs. 
2. 000.:000$000 cada uma, contados 
de :l0-6-35 a :lU-11-35, em 150 dias, 
liquidadas - 31 . . . . . . . . 

Dezembro 12 - Idem, s\ o saldo deve-
dor da _conta especial do Estado, 
na matnz do llaneo de Credito 
- :n .............. . 

Dezembro 12 - Juros a favor do lhmco 
de Credito Hcal contados na conta 
da carteira agrícola - 31 . . . . 

Total da despesa já realizada. 
Iniportancia necessaria p~ara occor-
I'er pagamento de juros de Opera-
ção de Credito vcnciveis ·em 31 de 
dezembro corrente c refcr·entes ao 
segundo semestre do. CO!Tcntc anno 

Importancia da dotação orçamcnta-
ria . . . . . . . . ..... 

Diffcrença ..... 

35! :191$2íl0 

135: 7·1 7$800 

3. ii!l5: 5-13$000 

34.309:809$700 

·I . 000 :000$000 

38.309:8098700 

•12. 900:000$000 

25. ·!09 :809$700 

9 SH. (~LOVIS PINTO, requerendo eguahnente ur-
gcncw,. que c approvada IJela Casa, encaminha ú :\le.'i'l 
os scgumtcs pareceres: 

PAHECEH •PAHA SEG·UNDA DISCUSS,\0 SOBHE 
O PHO.JECTO N. 1:16 

Commissão de ,lyricultura 
. .\ Commi.s~i"\0 de Agricultura, a que foi vrcscnte o 

pl'~Jcclo n. 136, ~pprovando, o convenio celebrado entre 
o G:>vcmo ~la _LJnwo c ~ do hstado ele :\linas para a cxc-
ençao do Co.dtgo ~\e :\h~HIS,. achando-se o mesmo · .- . . 
\>rovado em 1. • drscussao, c de P'arcccr seja thd J.t ~ 1!. 1 2. • egualmcntc approvado. . • o Jl<H' 

Sala, dn~ Commissües~ 2;1 t~e dezembro tle 19:15 · · __ 
(a. a.) Cio VI:> de i\lagalhaes Pmto, relator. --· Tci ·, "t 
da Costa. -- .l cffcrson de Oliveira. --·- Villela Filh(;cr~ 
.\tlws Hctchc. · 

.: ;;clua-sc na proxillla ordem do di:a. 
. O. SI_L .Josy BONLFACI9 FlfJIIO, cill nome tia 

ComnJJ·;,,.to (]_c hnanças, dcpots rl<l obter urgencia aprc-
~cnta os scgnmtcs pareceres: ' 

(l.\HECEH PAR\ TEHCEIHA D!SGUSSAO SOBHE 
O PHO.JECTO N. !JG 

Commis8lio de Fiwrnças, Orçamento e Tomada 
de Contas 

A Commissão llc Finanças, examinando as cmetHla'i 
offcrecillas ao substitutivo do projccto n. !)(), já appro· 
vado ·em 2 .. • discussão, opina pela rejeição das mesmas, 
rcservando·sB para, em plcnario, apresentar-lhe novas 
emcn das. 

Her[uer sej:a o projceto submettido novamente i't 3. • 
diseussão . 

Sala das Conuuissões, 2a de uez:ctiilll'O de 1935. 
Valia dares Hihciro. .:- .José Bonifacio Filho, relator. 
i\[m·tins Prates. -- .Jav'ert de Souza Lima. -- Tristiío da 
Cunha. 

P:\HECEH PAHA SEGUNDA DISUUSSSO SOBRE 
O PHOJEGTO N. 113 . 

CommisiHio de Finanças, Orça;nenlo c To/nada 
de Contas 

A Conunissão de Fin~anças, cxaminatnlo, o proj~clo 
n. 11:3 que crêa um C<Jntro de S~ntde em Ca,xarnb~t. ~:-o 
qual lhe foi encaminhado a requenmento l!,a Comnnss,IO 
de Saude Publica, eonformc parc?er n. 1al aJ~prov.ado 
pela Casa -· verificando a ncc~ssrtladc da mc~td~a con: 
substanciada 'no dito projccto, c tle parecer SCJl\ o mes 
mo submettido á 2. • discussão c approvado. 

Sala das Commissfíes, 2:l de dezemhr? ~c ~!!35,: ---· 
Valladares Hibeiro, ·presidente_. - .Tos~. ~ot:tfacro }' rlh~>, 
rdator. _ Javcrt de Souza Ltma. - lnstao da Lunh,\. 
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PAHECEH PAHA SEGUNDA DISGUSS.\0 SOBHE 
O PHOJECTO N. 12ü 

Commissci'o de Finanças 
_ A Commissão de Finanças, tomando em considera-

çao o parecer n. 154, da Commissão de Saude Publica, 
!>elo qual essa Commissão pede a audiencia da de Finan· 
ças sobr~ o projecto n. 12ü, crcando o lugar de medico-
crcnologista <ht Estancia hydro·mincral <lc Caxambu', jú 
approvat~o em 1. a discussão - i~ de parecer scia o refc-
ndo pro]ccto suhmcltido á 2. • discussão e approvado. 
. Sala das Commissões, 23 de dezembro de 1935. --
(~.a) Valbllares Hibciro, presidente. -José Bonifa· 
ew h lho, relator. - Javcrt de Souza Lima. -- Tristão 
'l:la Cunha. 

-- Feita a publicidade regimental, incluam-se na 
IH'oxima ordem do dia. 

:\ada mais havendo que tratar, o Sr. Presidente, en-
cerrando os trabalhos, designa para amanhã, a seguinte 

OHDE~l DO DIA 
1.' JJarte :e 

Das 13 112 horas ús H 1[2: 
Leitura e UllJlrovação da a c ta: 
Expediente, inclusive le·itma c apresentação, de va-

recere', projectos, indkaçõcs, requerimentos e inlerpcl-
lnçües. 

Das 14 1!2 horas ás 15 1]2: 
Discussão e vo•tação de requerimentos, in <li c ações 

~ in terpellaçiies. 
Leilur<t c approvação de rctlaeçõcs finaes. 

2." pal'lc 
Das 15 1[2 horas ús 17 1!2: 
1.• db.cussão do projccto n. HO, ~ll>JlrOV'l\lHlo o 

Convenio Caféeii o assignatlo em 18 de julho do corren-
te anno, na Capital Federal, pelos represc·nitantes dos 
Estados <lc S. Paulo, Minas Gentes, Espírito Santo IUo 
ele Janeiro, Paraná, Bahia, Pe1·namhuco c Goy-az e' dan-
do outras providencias. · , 

1.• discus'ião do projecto n. 1.U, aulorü:ando 0 Go-· 
n~rno do Estado a abrir o ercdilo {'.special de . . . ·. 

. ;,ou :OUO:JJOOO. 
1." db;cussão üo projcclo n. 112, instituindo porccn-

\<tgcm sobre a cco1~o!nia que se verifique nas verbas tlo 
on;amenlo p:n;a l93ü. 

2.' discussão do ·projce\o 11. 113, eriando um Centro 
<I c Saurlc {'111 Caxamhu'. 

2." di '>cu:-.:-.ão do projccto n. 12ü, criando o Ioga r de 
\Jcdieo Crenologista. da Estancia hydro-mincral de Ca-
; al\lbu' · 

2." discLÍ~são do projccto n. 13ü, •approvando o con-
vcnio celebrado entre o Governo da União c o Estado de 
\linus, para a execução do Codigo de Minas. 
· :~." discussão do projccto n. 9li, mandando desdo~ 
JJrar us eolleclorias ele renda SUllCI'ior a 800 :000$000 
.;.nnuae,, de1~ois. rlc prcliminannen:lc discutido e ajlpro-
,·ado 0 sui)slilU,tJvo. 

a." . <liscussüo do projccto n. 123, criando mais 
qatro Jogares de desemi)argadores m1 Côrte 'UC Apvcl-

~~~~·iío c estuhclecendo comrlelencia para julgmnento de 
cnlbnrgus. 

3." üiscusslio do projedo n. 12!), suspendendo as 
ll ,. 1·unac·õcs em folha relativas ao mez de dezembro. co ,) t> , ' 

·;" di~,cussão do projcclo n. 1:11, modificando dis-
.1·,:6Ps do Üecrcto n. 11.:112, de aO de junho de l!l3L pus ,. · 

3" discussão do llrojcclo n. 133, autorizando a nbcr-
t .. ~lt· credito na imporlancia tlc 25AO!l :SO!l$700 SI1Jl-
l~~~;~11mtar ú verba :17j3ü do orçamento vigente. 

3." discussão do projeclo n. 5!l, estahclccc_n~o regras 
para a clci~~iío llos Prcfc}los e Camaras jlunicipacs. 

____ LeYanta-se· a scs~ao. 

1Jo.1• ·ter b·ido JlUb.lícacla com enganos, a ucta ela !JS.• 
' , ') a I' -... - or<liuuriu IW parte que se !'e[crc tt u• c zscusS(lO .\ cs~ao ' 1 , 11 . - . , 

tio [JI'Ojcclo J!, i'J\l, l'CJH'O{ ll:ZllllOS OSSa ]Jll I lCHÇ(W, COlll ((S 

~l<JCCSSU riaS cO l'J'i{1Clld CIS. 

Dezembro d.e 1035 N. 11 

2." disc!lsstío do proieclo n. 59 
Votada, SL'Ill debate, a prcfcrcncia do substitutivo 

o!'ferecido JJela Commissão de .Canuwa.s Municipaes ao 
Jlrojecto n. 59, que estabelece regras sobre eleições dos 
pre.feito~ e con,tém outras disposições, o Sr. Presiden~c 
amnmcia a 2." discussão, por artigos, do mesmo subsll-

tn ti v o. 
Entra, pois, em discussão o artigo 1.", juntamente 

com ·a. emenda n. a, já offerecida anteriormente, e as-
_si m redigida: 

EMENDA N. 3 
Ao projecto n. 59: . 
Substitua-se o art. 1.• pelo seguinte: "Os prefc.Il?s 

dos :VIunicipios e os vereadores das Camara~ l\lu~~ICI· 
]Jaes serüo eleitos conjunctamente, por voto. ~~~rccto · 

Bello Horizonte, 15 de dezembro de 193a. - (a.) 
:\lilton Campos. 

() Sr. Jo<iu l~dmuwlo pronünc\a \l\ll <J.iscurso que 
jú foi ]JUhlicado. 

O SH. J A VEHT DE SOUZA LIMA - Peço a palavra· 
O SH. PRESIDENTE- Tem a palavrn o sr. dermta-

do Javert de Souza Li1ma. ) . 
O SH. .JAiVEHT DE SOUZA LC\IA (*) Sr. Pl:csi~e_nte. 

Pedi a lJalavra 11ara, em declaração de vo~o, JUSIIh:tar 
como l)cnso no que toca ao art. 1.•; d_o pro]ecto n · 0ll ·. 
Parece-me que é esse um dever indeclmavel de quantos 
v~~mos deciuir no momento sohre a materia nclle con-
tida. E' que s~ não trata de' uma questão ~1uc possa sc.r 
dwma<la de lmw caprina, nnas, ao contrm:w, de ,u.m as-
sumpto de grande repercussão e de immediHto cffc!lo na 
vida dos municípios mineiros. 

Eis llorquc se impõe a obrigação imJlcriosn de expor-
mos, com desassolmhro e eom lealdade, os motivos <l';lc 
nos conduzem a cssá ou aquclla attHudc. E' antiga a d1~· 
cussão em torno do suffragio llOIJUlai' dirccto c 1la elei-
ção indirccta, dividindo-se e!m campos adversarios c irre· 
coneiliavcis os que a examinam de perto. Por um lado, 
ha os que se batem, intransigcnt<~mcntc, lH~lo suffragio 
directo, que affirmam cs·tnr mais de accordo com os .prin-
cijlios rlcmoeraticos c com o regimen presidcndal. Dada 
a somma <le poderes que se enfeixalm nas mãos dos de-
tentores do executivo, nada mais logico, :argumentam, do 
<Jlle entregar, livremente, a responsabilidade de sua es-
colha ao povo.. f 

No direito lHllrin, confonnc aeaba de aeccntuar o 
nobre deputado sr .. João Edmundo, juristas illusl!·es, co-
mo Huy llarhosa c Julio uc Caslilhos, aqucllc no nwnifcs· 
to <le 187-l, dirigido á Ca1mara, no lmperio, c este no ple-
nario da Assembléa Constituinte, de !ll, <lefender:am, com 
argumen.tos seintillantes, o suffragio dirccto. Na legis-
lação comparada, nomes brilhantes e immortacs pode' 
riam, .lambellll', ser invocados c que sempre se mostraram 
paladmos incansaveis da eleição directa. Certamente, que 
se não vóde desprezar o testemunho llesscs tratadistas 
nlienigcnns, quando se •consillcra a importante questão ora 
em deb<üe. l~e.sta IAssemi.Jléa. O direito do um povo te f! e· 
etc !l su~ ClVll1zação ·c o seu adiantamento; cspclhi'l as suas 
asp1raçoes c os seus desejos; attende aos seus interesses 
c ás suas necessidades, mas ta;mhcm nào constitue mi.l 
phcnomcno isolado para a vida social de uma na~~ão. 
Tem dl\ sofl'rcr, c nnturalmcntc soffrc a influencia mar-
c_anlc do <lireito dos outros vovos, to(ios ligados por sen· 
tuuenlos commm1s. •lcntro 1la "ida universal. Veja·sc, a 
respeito, o exemplo cdifieantc do direito rol!nano, cujas 
l!OI'll!as se motlificaram c se ampliaram no influxo das 
dcdsõcs do })I'oc•tor pel'egl'imzs. Hazão assiste, pois, ·a 
insigne comnwntador da Constituição Amcrit"ana, 1\lorley, 
quando diz que a unica originalidade das Constituições 
eontclll}Joraneas •consil'le no arranjo ou tlisposi~~ão das 
1matcrias. Entret<nllo, trata-se de leis hasicas das nações. 
Assim sendo, como assim não lJÓdc deixar de sei', rcgis· 
temos aqui, para o cselaredmcnto c 11ara o exame do us-
sumplo, tambcm n opinião' de alguns autores estrangeiros. 

!\lndison sustenta a i.ndepcndeneia na escolha do 
chefe do Executivo, estribado em que o principio funda~ 
!mental de governo livre é a SClHil'Hção c !ndcpcndcncia 

(') Heprodnz~se JlOI' ler sirlo publicado com enganos. 
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N. 12 
~-dos poderes ]egi~Iativo, executivo e judi,ciar~o. Em cor· tia para o cxerctciO do seu voto. ;\lc,nos possil .. 
rente oppostn, _no .'~tanto, vamos """' E""""• qnc dnc•· d~d« " aln·om '"mhom vm·" "' cont"taçõ" d; '

1
<h. 

trina c
1

uc 
0 1

,mmtno da mdopendonc<a dos podem nno '""''• o qnc, fco<tncn•tonwntc, vnmos m>conh·m· n•. 

0

1 e~-
I
> 'd t d J> J ]' d - l' f N ' j C ' uS C C! 

ncn violado pdo facto do ''"'· en e a ,epn > ''" po ,.. çoos < ""' \": ! o "" <a omnnssão nomeada pol G • 
se>· deito pelo co<·po ]oglslatl v o, porq<<e, "'"'·"en ta c !lo, wno J>cov"oc w, em O 1, como satlentc! r o 1 v 1c toe· 

0 0

• 

~---·---=---

a Co<'"titolção 6 dlctada em nome do Povo sohcmuo c systcma ludlcecto. ' '"" o é ella qucrn institue a eleição pel~s representantes do . O sr. Tristão da Ganha ---- Si este systcma indiJ·,, 
povo em Jogoc d<'lc como corpo cledocal. '""" dado bons resultados, não tc<·la cldo modlfl ':]'o 

o J>eocesso do eleição lndlrccta pcovaJmu, no Jmpc- O , •• João Edmundo - Em sysle>>"' foi cond~;• 
0 

· 
do at6 1881 

0 
,.,,,.,onta o pcotn·la tmdlção mlnelm, no d<> pelo gmndo Huy l!<«'hD'o, .oomo fonto do coem]>"~:'· 

tocânto á ,~olha do Chefe do >:Xecutlvo Monlolpal. Não . O "· Jooat d' S"'"" L<mu - Quando ·" 
00}t" · 

é, pois, "" ,y,toma uma lnnov.cã~, uma l!h<nta oxolloo, "'!'';> og~<·o, <lo anto.pcojcdo d<> Con,tltulção de J'o~"· 
ostcanha 

0 

inudaptovd ao no"o dono pohhco, oomo, i< na Comnu,oo olnbomdm, fonnuda do nom" oml , ·1, 
pdmcica yl,ta, podia P'"'"· Hcvl~o. uma pagina hd· te.,, 'omo Pmdonto d~ >loca", Agono<· do Hom·e oi':~· 
Jhanto o glo>'losn da no"a lo,toc>a pohi>OO, c om favoc da >'U V~<m<>~ c outn,, V<ngou o 'Y'tc<nu do dclçf d . <~ :•· 
<tnul militam ca<ÕOS ""' só o' ""' não tém olho' de voe do, "'" o, a molhn do suju·cmo nw<>btc·<do \. •~du_o. 
6 quo lhe podo>ll nognc '·' ""' tugon., <f no tmobum. offcmcc. pela A ,,m hléa Logl' la li vu. " ' ' '' ' aço o 

Num paiz eorno o úosso, extenso, de vias de con1muniea- . Q sr. Joiío Edmundo - Foi só <tuanto :
1 

r' . · 
ç<i<S dlfflccls oem pc<ruenn nnmoco, onde não ha olumdan· cle>çao, '''" foi uma elolçCw de o<<w•·gcnclu. ' I> m<on·o 
ela de ol'gãos de publiei(hHie, com pouca densidade de po- O sr. Javerl de Souza Lima --- Embor·t 

1
·
1 

- t · 1 l t · I' l um >I l 1 · ' vesse tri 1,~nçao, no In onor, ccc amcn c, o !Y' c<no "" u·~c o so • I .'~'o, c>n y c<uu·<n, nn Con,tltninto, o 'Y''"'"' r · 
"'"''""ta oon> f orles e. •·ohu.s I os -mot.vos, <!~~ cxphcmn e do, ·" u d~ "·"' !n, no tocou te á """" 1<> Içá o do J> cosi< '"· 
ju,tlfl<mn os syn<I!" tln as 'l'" de<!>";"'". 1• ~' _o systemo te '"" rio'·' ali"''"' """"' do J> e>' I o do !"'"olor . ; d "!· 
tdnmplumte, nao so no prowto do Cm,utu<çno do com- I'"" uul«ocl«. ' "' '' dO<-
missão IJ()'lll'eHda pelo Governo Provtsono, em Ul, t:O'IliO o SI' • .foiio lldnllllldO - ,\nles a o·ucJT't .. '] l 
,.;ndu no ,.1

0 

do antc-pn>ioclo da commlssilo clahomdo.-a "J>cctm·<dos como o.s q<<c vimo' no 
0

J'i<> '(r~
1

vJ~ ' (. (! <!~lc 
11

. d J 11 I 1 strlJ<>t"It c · · 1 · · -
1 

c .tncuo· 
da Con"II ulção dn > o o w. mpe< o o 'Y''"'"' i u di· · o ·' v w "'""' a ma o •n·nwda. · o 
recto as Juctas cslcreis c as agila~~ões polilieas, <IUe, pc- O sr • ./auerl de Souza Lim(l -·- Esses n.ss'l" .· . · I · · · · · · · cS""" sttl> · - · · '.,swatc>s 
r!od>enmcnlc convu swnamun os muu<e<lH"' """'""'·'• · ·:". . . ~·nos "''" """"""'"' '"!""'" w·h . . . o J> ,.·tochan d<rÍho.s a adud ulsl'" ção o, conso<JUC>> tem cu L c, a do<ça ". uul u·cct<>, ,,.,.,, uon to, <hmm Lo '" ·12 ",.; '\':o . dn 
dd" eoo nomlc<<. Ponha·" em conf<·o>>lo o scccn Idade <e pu h h """'• ollo.s ta mln m " mUI<' annn , r ?;' ' 

0 

,. > d" 
com qnc, pelo systema indirecto, se faz a eleição do Prc- (:ados a ~omhnt da eleição dirceta. FvidetJ~·. 

01

"

111 
lll'ati_ <' • A t' I ·ts v· t· d 1 · - · ' e t,UIJ-se 'ls ·· 

sldc>>lc no Fronç.,, na ,,u '"'· uu cgen "'"• <om as ucl as ' · ·"' ·'""" o e '"'"o md l<·cct" q u 
0 

n' r , . ' · · s "", 
<f<>c se dá o e<U ou h· o' J> aim, o vcr·se·á o hwon vcnlcn te """ ." e<uo,,., ti co, uol' o' grmnld, clolto;.~s :~ 

0 0 

'-R>· 
"'"i< !f C' lo <tccom·en te pon< " "'" bHI du do d o.s •·c gim cu.s, <lo., nnm" <1 "' \"' c d h· ceio' do povo. · <o doi og.,. 
no "' ffcoglo dJ<·edo. A d ci ção de JJ!ndon<hH·Cg, nu Alie- O "'· 1' "'tão do Cuul<u .. - H"v"'ã eu t' ' 
manl>n, f ,.,.se co•uo os <mluws cx«lladl"imo<. '""'lou·oçã<>< ":'(o ele itn.-a do e o <los eleito ''~ . ~ma d u t>lo 

O ·"· Tdsfiio d« Cunlm- Ao .contnn·io, a eleição dl· '"'""''"'' o mal. ·E' fulho, pocLauto o ., ... ~;u "
0 

sc<·à U'>· 
ceei a '"!vou " Allcma nlw da guerr" civiL ·"' c <e i o · ' ' " · """ de v o;. 

O sr. Javert de Souza Lima - 1\Ias a Allemanhu es- O sr . .!averl ·de Souza Lima - O apa
1
·t, 

teve às pooh<S de um o Indu fmtdclda. ,. ~c.. vem ''"" ~ "' h·•n· "'"• "" ulll ""' ~'"""''~ <lo Vosiu 
O sr. Tri.slão <i<i Cm•i<« - IstO, '"''" da deiçC.o do wk '"' orhWOI"'" "ivic.,, "" eullma o no I" 

1 
:.' 

1
«do >·c. 

!fi n dombm·g. . : povo.. ' '" <nh"n o <h< 
O sr. Javerl de Souza Ltma - Com]>Hrc·se esse esta· . O SI'. 1'risliío da Cunha: -·-- As leis dev, . 

do d c oo'""' oom o quo se passou ""' Ksl mlos Unido ., I nu] a ""s hunum o'. "" IH otcg,,,. os 
quando da eleição de Rooscvelt, a qual se processou na 1 f! sr . .!averl de Souza Uma --- Iherinn 

1 
maioc tmn quNJidod o o som b'>'"'" p c<·t<n·I><<I"ic.' "" ""~ n·oo b, c com m nilo tn·occ<l en d ., "" , O 

0 

""'vou, 
propria vldo adminish·ativa do pai,. """"·move<· um" mda londo, ,imt>lo;;ncnt~ '';!'"""" i>O· 

o· sr. T>·Milo du Cm<l«< - No' E''"'"·' Unidos, pm- '"'! Imo» '""'''' o thco<'io do movlmonto Ni '·"'
10 

ddla 
Jlconwu to não existe eleição in di meta. A eleição, ]>O de·so c"'·' I" d"~ i<'l.s, '''" r o<·mub.s ese<•lt> '"s ,; \ ·~' .'

0

" r o ti. 
dizer, é dirccta. Quando se elegem os eleitores, já se sa- eomo Jlll'Jos de ~:tlv:wão 111 •1s vej'o 11 ' . 

1

ffl os .systemas, 

l l t 

- • J> • I t I I' I • ' ' . o su I"l "I . d. 
, Je (e an ernao quem sera o ·rcsH en c c a .epublica. e o um systcma de eleiç~t<> lt"tl"flti'll . 'h 

0 

lll Ire. O J t l t' I · \ · ' ' "' a c CUJa 't • • 't -sr. ava l e ,,ou:a ,wla -~· 1 Jll'OJiOSilo IC<III- mais .n.eeessaria ainda se tm·na 110 nwmetlto 'ceei açao 
hcw<·l" um· uxenwlo, um ,.;, """' de um nun>c ""' 'enche "'"l><hd.,dc do pn>pdo cc"inwn <lemo.,. r • em bom da 
'I'! "'i lo<\<! o lllstoda dos g,,,,,~·' IJ n I rios. 11 cfi<·o"n" " O ,., 7'cfsfüo da Cnnlu; _. M·• . , 

0 

·' "" · 
uacoln, aquclle '''" sulvou "·' h.,t<>do' Unidos d'" .-ui· " e<loe<>çãn du povo, v"mos fucni:a;'~'qua~!o :CP"'"mos 
a"·' ;da ~""':" de ~"""'sfio, do d<'m cmlu·"m cn Lo do sc•u O ". J awl de Son•u lima " . 

00

" "P \ "" 
temfor>n- lsm 1860, embora não contos" com m·>is ,,, h'""' " opinião valia'" ,j0 \ViU .:Jt Am<la podc<'i~mo, 
4 O '/<> do volo p~pu lm·, olldol do! to pm 0 snJu·cu;.,' ,,.,. co n si< h<c i nn <>li.,ta' <>nw•·lcrmos 

00
• "~· um <I"' ma <o"' •"""'"'~ dos Estados U!mlos, '"""• onno' depois "''· ddção pelo Coo•<·c<so li , , • qoc commonh< que "a 

vnr a utudadc de sua Patrw e fazer a sua :.!Tandez,a. ' .a eleiç1o dircct·t" 11 ~ ! si J_em que menos dcmocratica quo 

O L 
•b V ll 1 ~ · ' '' '10 c l e modo 'llgum in t' 

. . -": '' ocm .' a c -- 'or<JOO boscH-" o cxcm· os pduciplos do "OVO<' • • • : • eom]><< ml com 
..--./pio dos Es todos .U mdo '• qmm do tomos hem p ,. to d 0 n "·' ,. ou""""" de o vil~,. ., .,!;~ . 'CIH ""!'"'.' v.o c tem " gcan do , 
. o oxcn>Plo ~~ I;sta do do .Jho, em nosso p.,l,? e jU'o' P,c>·i d"d' d~ ;;,~i': R"'·' lH'OJUd>c'""' "o In• m os t a 

O sr. 1 I'lslao da qunlra - E o do Parú. O Sr. La!Jol'llc c Vall, v E · . O sr. Manoel Rodl'lgues -E 
0 

do :\Iaranlliio. te? . 
0 

-- • • ;xcw, penmtte um ap:p·_ 

O s~. ~averl de Souza Lima -- Ele"'cndo os vere'\· O Sr. Javcrl de )c ~ L· · 
dores mmc~ros, homens. lw.hcis c honest~s, naturalmente () s. 1 1 . ' JU ... a ema -- Com muito prazPr 
de sua ?onft~mça, ~leposi.tanos de sua estima c cseolhidos da~ elci~!cies ,c~~~~~~:;ziJ~a~;Jll(~u-d~ ~[:tc;'il' ~li_? fafllad a re'ipci!.o 
em ]>lo> lo '"''"• o' clo<lo<'" do.< mwnldpi<" ,1, • ·' · o '' J ·, · • .. s "'"" c "'""' e o<> f>OC "·" '·"?ll<a' do 1' cd oito <JU c """"' . l'm c ;t ''" """· . . uva! d' Sou'a Uma - lll<euto a quoslfio "u 
alualys!·~, c,l assim, o !Ilne.<>mo povo mineiro, que res~:lv'~~~~a O Sr, !.abol'llC c F zll :\1 d . . (o cs· a so J'l'C a, csco w dos chefes rtJos dr•stinos I - c:llt~ diz isto '] . . . ( c ---: ·.as (;ll ~~CJ<U'li\ saber sn 
nio! pio, atmvé:<· ú u ""' m·gão rop<'""' 1 ;ih· , · ' " '!"'· "" fo<l; ,.;, ,1 ' '"'"''" das de<ç»es municipa os, '""Juac; 
Camara Muníci'[lal. E' a .~elccÇüo dos. lll,'ti~s c~1 '11 ,1<.rt;~ el a O · . t . d - " 'zcs los , ': 'slr. Javerl de Soma Lima- Das clei,~ões 
mms ap os e. qt~e .po e _r ao· s~r tkad:os de quaesque.l . .' CO!:- n,, (se o h a do chefe d<> Executivo. , . fcdcraes, 
rentes da opiiliHO publrlea. Sendo reduzi elo 0 1111 1 1 I) 1 't ' . n· , ' ll, I I r lero t c e Ulll brilhante voto de OI' . . ,,. e et on~ .t csco I,L r o e wfe do executivo rnun.jcip·I da Cm'nlllis~ilo enc·lri'C!'' , lVeiUJ wnna, no seio 
que pntao se prpe:ede, no suffrn,gio j,rH!ir·eeto m· .. · .'~ <h Constitu' ~~ , • .. ,ad,t de elaborar o ante.projccto 
vem é, mt!ur;.dmenle, a critica dn OIJÍIIJ··,-t(> r'itllJr,'r.lci·~t stc-· (Í l~)·· ;,I> lt~.toffl•cd<;'l':ll ·al'lulll, destaquemos o Sü"tlittl~· · f • ' · e <> s li I" I g IO li r· , t '-" · · 
ma,wrcs suo, orçosnmentc, ars

1 

facilidades de garan- ~X))(IJ'ÍPn<'ia mostr;lll t .(c. o, sot} eontral'io po1·que a . . os mconV()Jllentes desse ,'iystcmn ' 

' 



Terça-feira, 2,1 lHAHIO nA ASSEl\IHiiÉA Dezembro llc 1935 N. 1.!~ 

as agitações inutcis a que deu eausa, e nenhuma signifi. 
eação rios seus resultados. Elle presmnc, nas massas elei. 
tornes, um espírito politico e uma cultura civica que 
ahsolntarn:entc não existem nas massas clcitoraes rlo IH>'!. 
so paiz. Por este systcnía, o presidente da He]mhliea or:J 
eleito Jl(lla votação inconscicnlc l! macissa das maioria~ 
eleitoracs do~ cam;;os, annullnndo inteiramente o voto 
dado pelos nudeos eleitoraes {las grandes eidades e r:a. 
pitHI)S, mais conscientes c 11selareciLlos. Qnc essas maio 
rias incultas, presas pela fideliclacle pessoal nos ehefes 
1ocaes, elejam representantes ú Asst>mbléa Naeional, com_ 
prehP.IHlo: c!! as têm interr:sses c grandes, c ó preciso qtli' 
<!:;tes interesses se possam manifestar; mas, que cllas ele. 
jam o supremo r~lll:escntantc do t:?verno nacional, é qu2 
me recuso a adnuttlr: o governo c tun·a fUIH~ção de eli'e 
e das elites e só ús elites, jHlrtanto, cabe ckgcr os agen_ 
tes supremos do governo". 

O Sr. Tristüo ela Cunha ---- Esse argumento ó favo 
ravcl á 4)lci~:.ão dinlcta 110s munieipios. 

() Sr. João Hdn11wtl6 -- A!(~m disso, vae.se fazer :1 
cleit,;ão directn dos prcl'eilos llll mc:sma Ol'('asião em qu0 
terão lognr as eleições rio:-. vereadores. 

O Sr .. Tristão da Cunha--- ~a mesma oeensião e nq 
mesmo cl!a, c agitaç.ão ~e furá, ':ertamentc, l!lll torno r[" 
nlcição dn·ectu dos vereqLlorcs. 

O Sr. Javcrl de Souza Uma -- Todos css'-!s argumen. 
tos qne ac_nbo de ~XIl 1'1ldct· no tocante :\. escolha drJ Jlr;_ 
meiro IIHl!F~trad? _da .Nação, applicam.se, tamhem intc_ 
.~ralmente, :1 ele1çao do chefe rio· Exeentivo :.\lun.icip'll 
J)ahi o motivo por que os recordo: "llbi cadem ratio ibi 
eadcm le[Jis dispo~itio". Finalmente, Clllll]ll'e.nos ext;mi_ 
nl:tr, nqm, a questao. (!tl? a alg~ms se apresentou de inrh·. 
,,ar se csl:l Asscmhlea e ou nao <'.ompetente para a fixa. 
Çiio do systcma de cleiçiio, direeto ou indireeto, do pre-
feito, a s~r adovt.ado qas. jli'Íilleira eleições municipae-;, 
do pr.ime~ro .<l~mmgo. ele Junho de 1 !l3(i. 

E' prmc1p10 dommantc na Constituição Federal de l(j 
de julho, em seu artigo 13, n" .. I, que o Prefeito poder:, 
ser eleito pc]os ~'er~adores ou, ]leia Camara :\Iunicip:ll. 

·A Consti!HIÇt!o :\[u~cm.l, vor sou turno, no artigo 5". 1h .. 
l)ispos!c•>e.s fran.sJ!onas, ~st.ahclcce o. seguinte: (Lê)· 
,, As pnme1:as eleJÇ~Jes mumcJpaes reahzar.sc .ão no v ri 
uwirn donnnt{o d'~ lllllho rle Ul31i". Ora, é prineipio el". 
rrJentar de hermene.utica. ~urkliea e~uc ."s•e interpretam 
·estrictivam'Cnte, ~s diSlJilSJtJvos que mst1tuem excepçõe~ 
~s· regras ,geraes firmadas · vela. Constituição". E', pre. 
cis:unente,_ o que so dá na especJe, com o artigo ii". ci!<J. 
dO que nao tendo. estabelecHlo, exvressamente, 0 modo 
de' eleição do prefcJt.o,, ~c.m rlc s~r i~1terpretado rcstrieti. 
v.amcnte,, dc~ntc. d~ mc1so constx.tuci~~al federal do arti· 

13. E nao c so ·, E~se artigo :~ . das Disposições 
~·~·ansitorius tem, .alen~ disso, ·do s~r mternretado de ~le. 

·do 0 em comlnnaçao- com o <u·hgo !il, § 1 "., da Con~ 
cO! 1' . b' (I") "·\ 1. dI . ' '·t Jiçiio ~ mc1ra, ver. zs .c : • e1 e ernunara 0 modo tt l eleição do prefcnto, podendo esta realizar.se eonjnn. 
c. e 1ente com a dos vereadores, pelo voto dírc:cto, ou in 
tllll 1 . . d c ri 

l ·recto pc a ma1ona a •• amara . . 
c 1, Co~o se vê, o legislador mineiro deixou, claramen. 
· 1.Jnra n lei ordinaria a determ:inaçiio do modo de e~ 
te " f · t I'' · · -'lha dot> pre el os. !. <1 que vamos •lecirllr '\{!Ora. ~o 
c1° 111 ~is cmnprc não perder de vista o cJ,ement0 histori-
( Ü ' ' I .1 t • " 0 • t l j 1 • lo citauo ar Igo óJ ., c a rcspc1 o < o qua se !JOc enam 
co <sulhr os "Annaes" desta Asse1úbléa. 
con. 0 .Sr. Milton Campos --- i)osso dar o mcn testcmu. 

ho como relator geral_ que fui ?o P}'ojecto d,c Co~1s_ti. 
n . ~o .1e quo a redaeçao elo arl!go a•. rlas Du;pos1r,~oes 
tU lÇl'l· ' u l ' t' f 'l t l ' f' l T nsitorias, ta como cs a e1 a, rac uzm 1e mente :J 
r~snmcnto vencedor no seio da As.~emblé;~ Constituin_ 

pec no sentido de ser relegada para lei postcr1o~· a escolha 
\~ processo pelo qual se devw eleger o prefeito. 
e 0 Sr . .Tavcrl de So11zo Lima ·-· E' proeiosissin.1a a 
declaração do nobre e In:ilha.nlc d~pu~ade! . sr. w~Ilton 
( • "''fJOS Na exegese conslttue.wnal, e prmciJllO tlonunan_ 
~a"" . . f t' . ' t 0 de que "quando as r>alavras orem susec~> 1\'cis t1e 
fu,1s interprctaçiios, uma rcstricta, 'l\Üt'a IIHH~ ampln, 

e d~ptar·sc-á aquella que f<')r mais eonsenlanea com o. ap-
a arente 0 bjectivo l~ intenção do legislador". h~rctorqmvel· 
fncnt'c se verifica, portanto, que a interprctaçao log1ca e o 
elemento historico elo artigo 5" .• 1las Disposi~~õ:s Transi. 
torias demonstram, cx.almnrlrmtw, que a cleiçno do prc_ 
feito, nas proxima!'õ eleições municipacs, se fnrú de :11'. 

eordo com o que ficar estatuído no projecto f>íl, ora Clll, 
discussão. 

Quanto a mim, e pelas razões que acabo de expor, 
voto no systema indir~clo, pela tranquilliilaele do povo 
IÚ'ineiro, pda pureza do regimen d.cmocratieo e ern obc 
diencia ús propri:1s tradi~~ões de Minas. 

(illuilo bem! Jluito bem! Palmas)! 

O SH. THISTÃO DA .OUl'\.IIA pronnneia um dls-
enrso que jú foi puhlica.do. 

o sn·. MILTO~ C:\:\IPOS prcmunciil Ulll discurso. 
que .iú foi pnhiJieado. 

O SH. OVIDIO :\NDHADE pronuncia um discurso 
que não devolveu. 

O SH .· .JOSE' BONIFAOO FILHO pronuncia um 
clisemso que jú rói publicado' . 

·- .. Não have<IHlo mais quem peça a palnvrn, eneerra-
se a di,s.cussão do art. 1." c da l'!llen'da n. :l, ao mesmo 
ot'fereeidu,, · 

Sem debate, eneenn~se a. discussão do parngra-
pho uni co do art. 1. o. 

. ... - Igualmente, sem debate, é e·ncennda n dis<·nssito 
do a.rt. ~. ". \ 

Em discussão o nr.t. :l.", com a emenda 1:. 1, 
jú ofl'ereeida nnteriot,mcntc c .rc'eligida nos segmnles 
ter·mos: 

E:\IENDA ~. 1 
:\o art. :1." --·.,Substitua-se pelo p:wagra.pho .1-': 0° 

art. fJ. '' das "DispO'S:i~~<"ícs Transitorins" da Constt·lmçao 
do Estado. · 

BeiJo IIorizonte, Ull12l1!):!5.-- (ass.) i\IiHon Campos. 
.. ·- Não have111lo quem tome a palavra, encerr~t-se 

a d iseussão do aTt, :1." e de seus paragraphos 1." e 2 · ", 
assim como da emenda n. 1. 

Sem <lelíat.e, é e.ncenrada a• discussão do art .. -1.". 
Entra em discus,s.ão o art. 5. ", com ns st•gu1n-les 

emendas, jú offerccidas anteriOI'mente: · 
' EMENDA N. 2 . . 

Ao art. :i. o -- "O subsidio dos pre'feitos, no, pnmcJ-
ro periodo administrativo, será f-ixado· pela· Camara. :\lu,; 
nidpal, c ntio ]lodcrú exceder o actualmcntc em vigor 
(ConsHtuiçfw, art. (il, pa•ragrapho ,L•). . , . 

Jlello Ilo•rizonte, 1GI12I1H35.-- (a. ),:\l1lton Campos. 
Sub.emcnda â emenda 11. 2 

Ao art. :i." ...... "O subsidio do prefeito, no p.rime·ir.o 
período administ-rativQ, será fixado Jleh\ Camara· Mtll1J-
cipnl, que não poderá baixai-o mais de 20 olo do ncttla'l-
menle em vigor, nem uHrapassa-1-o". 

S. S., 20 de dezembro de .19:lií .--- .José Bonifacio 
Filho, relator.--- Adolpho Portd!a. ---- Arthnr Tilmreio · 
- ' .Jorge Carone. . . 

Não havendo <glem tome a r>a,htw·n·, cnecnra.l.;e a dh · 
cussão do art. f>. o c das emendas ao mesmo off.erechln·-;. 

··-- Sem debute (! enceiTada a discussão do art. 6. ". 
ultimo llo projecto. 

_ :\ seguir, são postas, successivamente, em discus-
sao,, ~llle s~an debate ·s.e encerra, as seguintes emenetns 
add1l!vas, JÚ apresentadas a-nterionuen,te: 

E:\IEINDA N. ·i 
Onde eonvicr: Art. . . . Ficailll as Pr,efeituras :\l.t-

nicipaes autorizadas a reduzi.!- até a illlJlOrtanciu do.; 
lnn~ameill<~s vigcntes1 a~Circscidos de 20 "I'', os impost.Js 
de H~dusiJ'Ias e. profis's.ocs, que Ih9s compete a.rrccadar 
nn fonma da le1 n. \J, tlc 1. o de novembro de 1935. ' 

Sala das Sessões, 1() ele elczemhro de 1935. ·-~ (.t.;.~ 
,José Bonifacio Fi.Jho. 

E:\Il<1~DA N. fl 

Onde convier: Art. ... Haverú quatro juizes de Jl:.IZ 
em ca•da distrieto, eleitos eonjnntnnwnte eom os \'1.'· 
readores. 

Pnragravho uni co. üs juizes de pnz sc.rvirão Jhll' 
qnat.ro annos, SPIHlo lllll em cada anno na ordem da v"-
•ta~~ão em pl'inwiro turno c se 'substituirão na mes1!l:l 
onlcm. . , · 

. Sala das Sesseics, 20 de elczemhro ele HJ35. -- ( ns.) 
José Bonifacio FiiJlw, relator.-- Ado!pho Portclb. -
Arllrnr Tllmreio.- Jorge Cnrone, eom rcs-tricçõcs. 
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Votação .. ---- O sr. Clovis Pinto, pel.a ordem, yclle se consi;: 1 I 
. 

1 1 
em acta ter votado pela emenda substitutiYa do sr. ~i'l . t 

E' annunciada a vólaçfto do p.roJcdo c '' as emcJH as ton Campos, dispondo sobre o subsidio dos prefeit<;\ 
1 

• 

1
. : 

no mesmo. offcrccidas. . - Serú attendido o nobre deputado. · I 
.. - Vem ú )lesa o segumte. A seguir é approvado o artigo 6.". : 

Requerimento -- Finalmente, são submcttidas 1~1 Yotos, suceessjy.1 j' i 
E > ·r Prcsidcnle da Asscmbl6a. mente, e .approvac\us, a~ emendas adr ttivas de ns. 4 e;;-\ i 

O~m<l: 1·sxo' •tssi••nados requerem a v. ex e.. destaque -- Consultada a Casa consente em que 0 Jll'oJ· ... 1 • ! ~ a J.t • -· .. o . - t> • 'l • l' - d o . . ·emendas apresentadas ao proJccto n. <>v· passe a , . c 1scussao. : 
paraSasl . ti· . S;•ssõcs ::!1 de dezembro de l!l35 ... - (ass.) A' Com missão de Camaras \lunicipaes p:n··t . ·· 

a as us ' "· ' l'd l O · l' l \n 'I • !' - I I ' 
11

' ' . ·c tilll'lr"ies ~ Joüo ~ mune o ·--- Vll 10 L c • - digil.o parn , . c 1scussao, c e accon o com 0 venc· -
AntoniO )~! ;.i~ Guimarães -José.}{. Lopes Cai~~:Hio.. elll 2.", conforme preceitua o artigo 188 do ne"ÍillL·n~\ln 
drndc --.Ú 0Mu~SI<Df;Xl'E uiz que somente se justillcarw (Da ac/(/ da !J8. • sessiío orclinal'ia). " ~

1

. 
0 S · ' rrto si •tl"tllll dos srs. deputados houvesse so- ·' 

0 
requcnme · • " · 1 t' . ~~ . . l . vot•tç"io do projeclo por grupos r c ar 1gos. DISCUHSO PHONUNCIADO PELO SH. OL\'NTIIO ( 1 1 !~ 1 ta<,0 t hav,id~ essa solicitaçüo, a votaçüo se procede- SINI EM SESSÃO DE 20 DO COHHENTE ( •) ))\.h 

:-.i:10 11~JH 0 1
J
0
· 

1
. artr' "Cl sendo as emendas votadas s.cpun:~ 

!"'\ '11' 1"0 o ' . • 

d
, ' t" 1, •t••cordo l>ortanto, (~om o deseJO dos auto1·es 
mncn e, r c • ~ • 

do requerimento· . __ Vem ·á ;\[.esa o segumtc 
RelJUedmento 

E mo. sr .· Presidente da Asscmbléa. 
o~ ai.Jaixo-assignados, requerem. a v. ex~. se pro-

• ,,
0

t-
1
ç;-

10 
d·ts emendas a v J>roJCCto n. <>9, por cs-

ccssc a ' ·' ' . 
erutinio secreto. 1 11)3' (· ··) s I· das Sessões, 21 de dez em H'O de . <>. -- .tss. 
\ t ~ a G ümarães ~ Tristüo da Cunha -- )lanoel Ho. 
r 1~.? 11,1 ~> ~~José :\laria Lopes Cançado -- Jofw Edmundo. 
dnot

5
r.es 

1 
.
0

, 1-111
ental 0 requerimento que acai.Ja de ser 

CIH O 1 o . ) t t \' ' ' · 1 1 sr PresHIPnte o su nnet c ao vo o r ,t nS• 
lo·rnlll, ac o, o ·' · ' , . 
:.wml~ea.'. José nonif'acio Fillw, pela c~rdcn!, pede· á Ca-
., 1 .~~~. contra esse requerimento, v1sto Julgar dcsne-
s.t VO ' r · · t • t '1'1. 'I soJJ1'e 'I C}tl"l OS , , ... r· 0 escrutuuo sccrc o c1rn ma c ' . ' . " · ccss.t 10 · f' 1 1· ·ç;-ICJ '11'l"II"arl·t srs. deputados têm ponto Irma r o c conv c ' , ' o , , 

··í muito conhecida. . . . , J' _ Stibmettido a votos o requerimento, e reJeitado_. 

0 
SI', Laborne e lTalle, pedindo a palavra, cneanu. 

uha á Mesa o seguinte 
Requaimento 

I
,. 

110 
sr Presidente da Asscrnbléa. .xr · · · 1 · t 50 se faça Hequcrérnos 'll!e a eleição r o proJCC o n. 

lJelo proc·esso nollrunal. . - . IJ.lello Horizonte, 21 de dsz~mbrg de 11)3<>: ~- blyscu 
Lui.Jorne e Valle - Aloysio Gmmara~s - 1 Ovi~ho }c(!\n. 
clrade - Joüo ~~r]mundo - Padre Symp troniO uC AIS-

tro . - · 1 . • · , t _ E' annunciada a votaçao to 1 eque11men o. o sr. José IJoni{acio Fillzo, p~la ordem, declara .que 
votm'Ú ainda contra esse requenm~nto, pelos motivos 
lw pouco .expostos c por estar a se fmdar a hora da ses-

~>ão. . t · · 't .1 -Posto a votos o rcquerunen_ o, e reJCI auo. 
_ Inicia-se, portanto, a v.otaçao, pelo, processo sym~ 

holico determinado pelo Hegunen~o r~a Casa. 
~ Suhmcttida a votos, ·em pnme1ro logar, a emen-

da ·n. :i, substitutiva do a !'ligo 1." do projccto, é rejei-
tada. : 

O SH. OLY.:\TIIO OHSl~l --- PPC:O a J>alavra. 

1, O SH. PHESIDENTE --Tem a palavra o nohre •\. 
pulado. ~ 

O Sr. Olynlho Orsini - .. Sr. Presidente ·-- O 'I' 
gr:q_>IIO h'?UX~.n~>s do Vaticano !' grata notieia da =~~-· 
vaçao de S. Exc1a. Revma. D. Carlos de Vaseoncell l 
Arcebispo de S. Luiz do :\laranhão. os ;, 

To1los nós que conhecemos e que admirmnos ,,l 
Excia. Hcvma. JJclas suas virtudes excelsas 1 · ' c r>c os se · 
elevados dotes intellcctuacs, estamos possui dos d,., ir. t li 
so jubilo p,e\a alviçareira noticia. ' 

1 
t•n 

O Bispado do \laranllão já foi n<·cupado por 
Bispo mineiro, S. E;i:cia. D. Franeisco SilYa eléito 11 

11
11 ' 

do superior c.io Collegio do Curaça, o afar~ado ednt~nn 
clario pelo qual passaram tantas gerações ele min c_nl\' 

· illustres. C!t·o' 
Em D. Franeisco SilYa não se sabia 0 que m·1·. 1 

mir.ar: ~i o cducad.o~· em c rito, si o littcrato aprin~~~~-- ~dj 
o htstonador. magmfl.co, o grande or.ador S'\ero ·lcl,~ 
nalista de escól. . ·' · ' on ° .h11 

Indo p,ara o Maranhão, D. 1 Franci., S'l - ' 
trcgou·se ú visita pastoral, á .imprensa col~C~> • 

1 
va (.; 1 ~·· 

diversos jornaes do interior e da Capital Fed~<~r~mdo ·-.·1 : . 
•'ações na Cathedral de S. Luiz c em outr·ts reJ!t .' a l>t·- · 
o I . f I l • ' gl C)'\S 1 ~l .. .as quues attra na, con~ o. u gor <c sua palavra facÚ .. ><tt· · 
intcllectnalidmle rln Captlal maranhense D 'r. to~t a 

· fallecen \'ictima de insidiosa moles tia riu·\l~do 'I nnctse 
ta pastoral no interior do Estado. ' em Vi~i; 

A mesm:a diocese foi occupada devois vor s I' 1· • 
D. H~lvecio Gomes de Oliveira, o digno success'o'r ~te· i '! 
Si!Yerio, na Archidiocese ele :.\[arianna. " 'e t~ 

A D. llelvecir!, o \Iaranhão fi~:ou devendo innunr, , 
c relevantes servtços, prestados a Heligião e .10 Fst~ 

1 
()j 

tendo concorrido efl'icientcmente vara o dcs,e 1;vol~·it;' 1lc; 
to daquclla gente luboriosa. 

1 
'' • :' 

O ultimo. Bispo do \Iaranhão foi D. Octaviano Pe .. -~
1 

ra de Alburruerq_uc, elevado ú dignidade de Arcebispc\ e: 
que teYe um eptscopado pleno de vultuosas rcaliz-1,, -' · 

I,' t \ I · ]' d ' •· 0 e·' ~ es a t re llliOcese, JlOr on e passaram tão ill 'J 

Ires prelados, que scrú eonfiada em breve ao zelo '\Jl \ls l 
tolico c cffício11c de D. Carlos de V-asconcellos. ' 

0
" i 

o s
1
•• Labome c Valle, pela ordem, requer verifica; 

. _ ..... ;:;;:. ~ ...... -,_.·c ";;
1
1 da votação, á qual se procede immediatamenle, sen-

do confirmada a rejeição da emenda. 
- Em se''Uida são, stH.:cessívamenle, submettidos a 

votos e appro;'ados o artigo 1. o e seu 11aragmpho uni co. 
e· approvado o artigo 2. o. 

S. Excin. que se revelúra desde os hancos aeaden . i1 

cos .ela nossa Faculdade. de J?ireit~J ou do Seminario lL, 
1\Iarwnnu, uma grande mtelhgcncut a servieo ela I"r c!': 
e ~o P_aiz, foi deito Bi.spo de Algizn qm~ndo Iieitor d17 s! 1j 
1~nnano de Helio H<?l'lZOI!te, s~ndo d~signnclo para nux; ·! 
h ar. do sa!lto Arcebispo de Dwmnntma D . .Joaquim Si, 1 
voriO de Souzu. Naquellc posto esteve :l annos em In]), J 
contiJ.mo! tendo feito cxc,ellie•!'lc ~tdministn~ção que .mt1 ú'.J_,.~ 
contnlnnu para dar .ao Scnnnano n perfeita orgnn1za~'~, 
que possue actnalmcnte. I 

-- Em seguida, ó posta a votos a emenda n. 1, suh-
->titutiva do artigo 3." Essa émenda é approvada, fican-
do, pois, prejudicado. o arligo a. o. 

- São ap-pwvaclos; sueccssivamentc, os p:u·agraphos 
1 . o o 2. o do artigo a. o. 

- São, cgualmente, approvados o ürtigo •i." c seu 
r>aragrapho unico. · 

- Passa-se ú votação do artigo 5. o A esse artigo 
fÓrum nprcsentadas duas cmcnclas substitutivas: a de 
n. 2, de autoria elo sr. ~Iilton Campos, c a suh-cmclHla 
ela Commissão. Tendo prcfcrcncia esta ultima, na for-
ana do Regimento, é submcltida a votos c appr·ovada, 
ficando, portanto, prejudicados os dispositivos do artigo 
fi. o n que a mesma se refere c a emenda n. 2. 

Bello Horizonte ou melhor o Estado de \linas jú l'o j 
nhcce o valor ineontcstc desse seu filho illustre, desc~_, 1 ;: 
dente do grande mi111eiro que foi o Visconde de Caet(, .! 
no qual não f.allam finíssimas qualidades de enrade1: ~~ 
de cspirito. · I 

Ainda ha pouco, ouvimos D. Carlos de Vnseonec}l 0 ,j: 
nessas c\nns magnifiens orações que pronmH•iou n:ts : \ 
Jennidaclcs de eo!lação de grão dos cloutorandos em lllt.' :·

1
• 

tlicina c em direito. · 
Minns jú muito deve a esse devotndo filho t' por i~ 

so se ufana vcndo.ó elevado ú <lignidnde archiepiseopal 

c•) Rcproduz·sc vor ter sido puhlicadn COllliPilgnnos.J 

l 
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Donllng-o, 22 DIAHIO J)A ASSEMBliC;A T>ezombro 1lc 111:~5 N. P. 
-:: 

e n_omeado !Jda Santa Só para occupar o Jogar por on Je 
passaram tao notaveis brasileiros. 

1 
Por isto, Sr. Presitlcnle, em accohlo com a propo~-

1;~1 1 c meu nobre collega Tt·istão da Cunha, requeiro 
C· 

1 
voto de congi·atulaçõcs ao senhor Arcebispo D. 

:;tr os de Vasconcellos, peb sua merecidissima JHlme:l_ 
~~o para_ a Archidioeese de S. Luiz <!.o :\laranhão, e qne 
l' 1~011\eJe uma commissão para cumprimenhr a S. 
~Xcia. Hoverendissiinn. ' 

(Muito bem! Muito bem!) 

Rcunúio ele Commiss{ícs 
(Commissiío de Finanças, Orçmnpnlo e Tonwd:t 

de Contas) 
I . ~c onlcm tlo :-;,r. Presidente, deputado Vnlla.tlare~ 
~illCB'?• ~ficam convocados to•dos os srs. membros 1la 
L~nnnnssao de Fina.nças, para uma reunião extrnonlina-
na, hoje, ús 13 horas. 

. B~llo Horizonte, 24 de dezembro tle 1!):15 ... Casilelo 
Quznlwo elos Santos, secretario. 

Projectos enviados â suncção 
Subi.ram lwntcm ú sa,ncção do sr. G.oVt>-rna"lor do 

Estado os seguintes projec.tos de lei: 
N·. ·18 -- Hcgulamenta o Seniço ·de Fomento c De-

fesa tia Producção do Algodão. 
N. ·l\) -·- Dispüe sobre classificação, cnfardamenlo 

c expodaçiio do fumo em folha, .produzido no Esta rio. · 
N. 50 --- Autoriza a creação de uma eollcdoria de 

rendas cstadtHI•Cs em Vigia. 
__ \--;_f_-~-

E:zrpediente 
Assi;.(natura (em ca<la anno) . 
Nunwt·o avulso ........ . 

1 fJ$000 
$200 

O "Dial'io da Assemh](•a" ~ct·ú rcmeltitlo :tos assL 
gnantes durante o lemjlo do fnneeionamento <las ~cs~ih~ 
da Assembléa . 

Peditl()~ de n~signntura ú Thesournrín da llllJll'CtHa 

Ol'ficial. 
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