
Smh.::m:.:.J;l,embrc.:. do G:on.gre.:..:.o .Legido.bvo 
do E.:.b:do c1e J';lin.o..:. G:Xero.e.:. 

Em cumprimento do dispositivo constitucional 
passo a dar-vos noticia do desenvolvimento dos ne~ 
gocios publicns do Estado e dos facto s mais im
portantes occorridos de 15 de junho do anno pas
sado at.é hoje. 

Congr<llt!l'J-me (Otn IJ povo ruintiro pelo facto 
,..: lllpre auspicioso Ja reuni;"LO dos seu.; mai., llirc

!..lu::; c immediato:· representantes, que, anímadrJs 
du::: wclhrncs ll c:·,cjos e inspirado::; pelo pat.rioti::;mo 

• aJillll' tpl•' dedicam ú C.JUsa mineira, provc r~io 

cu tll atulillas ~·· · etlallas c l)pporluna~; ú,; ~,ua:; :.ctJJ

prc cresceut.es necessidades c justas aspirações de 
kl icídadc c de tm)g-rcs ·o. 

Conservaram-se e mantém-se a::; mats cor
dcacs c amistosas nossas relações com os poderes 
publico~; rla União e com Ofi demais Estados da Fe
deração I ;rasilei ra . 

Pro::;eguc com a maxima regularidade e boa. 
,,ontade das altas partes contractantes a execução 
dos convcJJios celebrados com os Estados de S. 
Paulo c F,spirito S<tnto , por meio dos qttaes serão 
em pra~o breve dirimidas as nossas seculares 
4 Llestões de i imites. 
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Pela leL 11. =,<J t, ,[eSt io- .dcmbro de 1' 112, loi 
approvado o con v enio r·clelmt,J•> cn ire o nosso I•~s

tado e o do _gspiritlJ Santo, regulando o modo de 
serem resolvidas antiga: questões. 

O Congresso li'cdcral o approvou pela lei n. 
2 .(,99, de 26 de dcxcmbro do mesmo anno. 

'l'rata neste momento o Governo de entrar 
em accm·do com a outra alta parte contractantc 
para a constituição do Tribu nal Arbitral, visto 
terem fa llecido os arbitros nomeados, cmcritos c 
pranteados brasileiros Barão do l~io Branco c Mar
qucz do Paranaguá. 

Üf~am Puolica Mantem-se inalterada a ordem publica em 
todo o Es tado, el.!lbora a dcficíencia do policia
mento se faça sentir em alg-nn: pontos do territo
r io mineiro, o que demonstra do modo mais elo· 
quente a índole sempre pacifica e ordeira I dos habi
tantes donosso vastíssimo territorio . 

Jusli~a O !JOder judíciario, de accordo com a Cons ti-
tuição e ld organica n. 375, de 1903, organizadr> 
c dividido em tribunaes col lc<.:tivos c jui:r.es s ing-u
Jareti, funccionou durante o anuo de 1912 com 
toda a regularidade. 

A não ser a lei n. scJS, de 6 de f:ictcmbro de 
1912, que mandou ob:>crvar no provimento das co
marca. de 2.• c 3."' cntrancias o disposto no art. 
12 e p:tragraphm: d;i. lei n. 375, neuhuma outra lei 

foi votada pelo Cr>n·~-rc';so referente a ass umpto ju
diciario . 

Triounal ~a Rcla~ao !Cm sc .• são de 7 de janeiro do corro~ntc anao 
foram reeleitos pres itlcut.c c vicc-prcsiclcn tc deste 
'fril..>unal, respecti vamentc, os s r:;, desembargado
res Jo é Antonio Saraiva c Edmundo Pereira 
L ins. 

Para precnclllm•·n[o d;~ V<lt~·a 'f1W !W V('rificou 

IH.:St(; 'l'ribunal com ) fallv; iwt:.Hto Ú'> J c..,(;rulJarga· 



7 

dor José Jacyntho 1k A:~,cv..-:do lheta, foi nomeado, 
por d(:creto de 11 de fevereiro ultimo, o bacharel 
Loreto H. ibeiro de Abreu, enüio jtli:~, de direito da 
comarca de Ouro Fino. 

E' j usto consignar que caua vez mais se im
põe ao respeito e acatamento do povo mineiro este 
Tribunal superior. 

Auxiliar importante da rnanutenç::lü da ordem 
jurídica no Estado, a lX.elação de Minas é uma das 
n::.ais bem com;tituidas c conceituadas do Paiz. 

Continuam no exercido destes cargos os ba
chareis Antonio Hodrigues Coelho Jun ior e Heitor 
de Souza, respectivamente nomeados por decretos 
de 18 de outubro e 27 de set embro de 1910. Interi
namente tem exercido as ümcções de sub-procu
rador g-eral, o bacharel l•' ra11cisco de Assis Barcel
lQs Corréa, 

~rocurao or Gorai c 
Suu-~rucura o o r 

Estão providos os cargos de juizes de direito Juims oc Direito 
de todas as comarcas do I<~stado. N o período 
decorrente da minha ultima Mensagem até 
esta data foram providas as comarcas de Palma, 
Serro, Viçosa, Estrella do Sul, Guanhães e S. H.ita 
do Sapucahy. Furam removidos os juizes de di-
reito das comarcas: de Baependy para a de Ouro 
Fino; de Corangola para Prados; do Serro para Ca-
rangola e de S. Rita do Sapucahy para Baepcndy. 
Para a comarca üc Uarbacena fo i removido por ac-
cesso o juiz de direito da comarca de Palma. 

Acham-se proviüos todos os log·arc:::; de j UÍZl.:S JuilllS munici~aes 
municipae:::;, excepto n1>s termos do Carmo do Par-
nahyba, Fructal, Paracatú c l{io P<Lr<lo. 

Só estão vagas as comarcas de Grão Mogol c ~ romo\orcs oeju~li~i 
Patos. 

Em obediencia aos preceitos legaes, foram to- Uilicios oe jus\i( 
madas as uccessaría:> providencias afim de serem 



Av~l i auores JUUiciaes 

po3tos em concurso todos os oilicios de justiça llUe 
se achavam vagos . Em virtude dessas providen
cia-; ' r .. ram providas tres esc ri van ias do judicial e 
notas, cinco logares de par t iclores·contaclores-clis
tribuidores c vinte c cinco escrivanias ele pa;~,. 

Dos du%e11tos c trinta e oito logarcs de avalia
dores judiciacs para inventarias e execuções , cre
ados pela lei n . 54 7, de 20 de agosto do a uno 
passado, acham-se providos duzentos e um. 

Cuslas jurlic i~r ias Apesar da rigorosa fiscalização exercida, a 
despeza com este servi ço cresce de anuo para 
anno. Em ] !JlO despendeu-se a somma de .. . ... . 
302:3928795; em 1911 337:60%115 c em 1912 
340 :736$031. 'l'endo sido de 200 contos a verba 
votada para o exercício de L912, verifica-se um de
jiút de 140:736$03 1 o flU al .fica reduzido a . .. . . .• . 
130:119:)442, uma vex que 10:616~5S'J foram pag•)S 
peJa vcr iJa exe rcícios lind os. rroma- :,;e ncccssario, 
portanto, •1ue o Co n gfl~sso a u c lrJri;~, e a aiJcrlura de 
11m credilo l!x traordiuario na imporlancia de ... ..• 
J 30: 119!;i+-1 2 . 

~ec re la ll íillii PoliCJíl A Secretaria da Policia, reorganizada pelo 
Hegttl. 11 . 3 .407, de 16 de janeiro de 1<>12, para 
clla passando algumas epigraphcs da Secre taria 
do Interior, teve em vis ta o objectivo de simplifi
car o expediente c dispensar o exame de papeis j{t 
examinados, c vae obtendo os resu ltados previstos, 
salientando-se a rapidez de providencias que por 
sua natureza não admittem prazos. 

As mocliflcações operadas, produ7.indo os me-
1lwrcs rcsuHaclos, não occasionaram grande aug
mento de despc;t,as, porq uan lo houve apenas o 
accrcscimo de dois logares antcrioriormente su
primidos, 



A lcin. 5R2, de30 ueag-osto ck 1911 , tort:.ou 
extensiva ás delegacias das duas circumscpipções 
da Capital e ás dos municípios, sédes de Prefeitu
ras , a disposição da lei n. 552, que crcou as del ega
cias remuneradas. 

O e l e ~acia s 
remliiiCI'a~3 ~ 

Em consequencia da lei citada e da que de · 
crctou a divisfto administrativa do I~sta.tln, passou 
o corpo de a uclorirJacl<:s pol iciac'; a ser: de um Cltc
re de Policia, 2 deleg·aclos <IU Xiliares , 77 delegados 
haclmreis em direito, C) í-\ delegados nos muuicipios, 
7•>7 subdelegados 110s districtos, além elos respecti
vos supplcntcs. 

Este departamento da Policia tem tomado sen
sível incremento e vae prestando reaes serviços 
quer na Capital, quer em outros pontos elo Es
t ado . 

Gan111e\e meuico

l e~al 

E stá reg ularmente apparelhado com os Ins
trumentos indispensaveis aoB casos mais commuus. 

N o predio destinado ao funccionamento da de
legacia da 1 '~ circumscripção, foi inau g urado um 
necroterio bem montado e em condições de satis 
faz er as necessidades ue exames cadavericos e ne
cropsias para verificação ele causas mortis. 

/ \ 2." circumscri pção .i á. di spõe de egual me
lhoramento. 

Nolavel in crem ento lem tid o os s t·vi ç0s a car
g-o do Cabiuete de Iclentifi ·ação e Estatís tica c:ri
mínal. Os registros de itleDiiftcaç1io do pessoal 
da força publica atting-iam a 1 . R9r) em :n de de
zembro do anuo passa do e os dos conduclo res de 
vehicul cs da Cap ital a 260, elC\'ando-sc estes a 
mais do quadruplo co m as i11 sc rípçõcs effeclnadas 
no prirneiro trim estre elo co rrente anno. 

O serviço tle eslati stica criminal teve no ;tnno 
find o resultados j árn ais alcan~aüos é\té agora, ha
vendo cooperado para es te ex1to a actividac1 e de-

G;i\!lilele 1\u \1\UIIIill

ca\aO e E::\;1\d1~a 
Cri llli11a\ 
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scnvolvi.da pelas auctoridadcs policiaC's c as in•;lruc
çõcs claras e terminantes dada: pela Chefia de Po
licia, vivamente interessada na solução do pro
blema. 

Continuam a ser muito procuradas as cartei
ras de identidade, cujo valor como documento vae 
sendo devidamente aquilatado. 

A Guarda Civil, reorgani?.ada pelo regul. n . 
3. 409 de 1 G de janeiro de 1812, continúa a pres
tar bons serviços no policiamento da Capital . 

Desta corporação foram destacados os guardas 
que fi?.eram aprendizado no Rio de Janeiro parn, 
junctamente l:Om uma turma ele praças da For
ça Publica, que tambem lá estivera com egual obje
ctivo, comporem a companhia de bombeiros creada 
pela lei n. 584, elo anuo passado. 

Penilenciarias e 
Colonia Correcional 

A Penitenciaria de Ouro Preto, que funcciona 
regularmente, teve no anno de 1912 uma receita de 
269:127$750, representada pelo fornecimento dP. 
peças de fardamento c calçado para a F'orça Pu
blica e Guarda Civil, vestuario para presos pobres 
e carteiras escolares . Deduzidas as despesas fci· 
tas no mesmo período verificou-se o saldo de .... . 
51:690$000, representado por artigos em stoc!.:. 

H~~ inne Puolica 

Para funccionamcnto da Pcmtcnciaria de Ube
raba foram organi7.adas instrucçõcs, providencian
do-se quanto á acquisiçfLO de macr.inas c cabctlacs 
para a installação das officinas. 

Brevemente será publicado o edital chamando 
concorrentes para a construcção do edificio desti
nado á Penitenciaria da Capital e, uma vez con
cluída es ta, será iniciada a construcção do destina. 
do á Colonia Correcional. 

Além do funccivnamcnto regular da Dirccto
ria de Jiygiene, já estão fu11ccionando na Capital 
o Laboratorio Cerill de A nalyses, o Desinfectorio 
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Geral e o Hospital de Isolamento, sendo o serviço 
de Assistew~ia Publica confiado [L Santa Casa de 
M isericordia. 

Si não temos attingido [t perfeição, nos pre
paramos, comtucl0, para "~~c rlr•sit/cratum. 

O alastrim que no começo do anno finJo pare- blaoo Sanilario 
cia declinar sensivelmente, irrompcu em outras zo-
nas <lo gsta<lo solJ fonn 1. cpidemica. E' grande a 
benignidade da molestia, não excedendo de cerca de 
2 ''/o a mortalidade nos fócos onde se reveste de mais 
serio prognostico. 

A não ser esta moleslia, e o apparecimento 
de infecção do grupo typhico em localidades onde 
fa lta um serviço regular de hygiene, pode-~e affir
mar que foram e continuam a ser lisonjeiras as 
condições sanitarias c1o Estado. 

E' 1wtavcl o desenvolvimento (p.tc vai tendo a 
Assistencia P uhlica aos desamparados e infelizes, 
como se pódc verificar dos dados collecciouados na 
Secretaria do Interior. 

P6de-se amrmar qt~e a Assistcncia Publica se 
organi:;,a sob toüas as f/>rmas, attcstando o desen
volvimento moral e da sentimentaliuade affectiva 
<lo povo mineiro. 

No caminho elo progresso moral e intellectual 
de um povo - esta. é uma dás ~uas manifestações 
mais consoladoras, pois que, no seio de povos atra
zados, nf'w póüe haver logar para a religifto do 
arnôr ao proximo e <la fraternidade. 

Conhcce<.lor dos bons serviços que esse es tabe
lecimento tem pr.:!:,tado aos infdízcs dementes, no
tauamcnte á<lttellc: cuj as condições <.le fortuna lhes 
11 ão permittem prover, por seus proprios recursos, 
ao necessario tratamento, o Covcrno tem cui(laclo 
<'0 111 espec ial interes:e <Je melh orai-o. 

Assdcncia c 
Soccorros Pnulicos 
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Para tal fim acaba de ser determinada a exe. 
cução de ampliação, quer no Asylo Central , quer 
na Colonia de Alienados, de sorte a tornar ma1s 
confortaveis as acommodações e aug-mentar a ca~ 
pacidade dos pavilhões. 

'8m reg-ulamento expedido em 12 de abril des
te anno, sob n. 3.88 1, foram consolidadas as di spo 
sições relativas á Assistencia a Ali enados, melhor 
se definindo as attribuições elos respectivos fttn cc io
narios . 

A Colonia vai prodmindo satisfa ctorios resul
tados, quer quanto aos trabalhos agrícolas , que U.· m 
sido feitos em uma área de terrenos de cerca ele 
oito alqu eires, qu er quanto ás pequ enas industrias , 
dentre as quaes cumpre destacar o fabrico de tij o
los, para o que foram alli estabele-cidos machin is
ruos apropriados . 

A producção já attinge a valor bem cousidera
vel, para se não mencionar o principal beneficio da 
instituição que é o de suavisar por meio de traba
lho, extreme de qualquer coacção, os padecimentos 
dos míseros privados de uzo da razão. 

No Asylo Central pensa o Governo em esta
belecer officinas para trabalhos manuaes, já tendo 
sião installada uma destinada a aprov eitar, no pre
paro de costuras, o serviço das mulheres asyladas. 

Durante o anuo de 1 1J12, o movimento de en
fe rmos na Assistencia, inclusive o da colonia ann cxa 
foi o segu inte: 

P:t~Srt l'n lll cl1· l (lll ]• :11·:1, 1!1 12 . . ,, ,, , . . . , .. 
l ·;nl r nrnm rlnJ'anl " n nnn o . . ,., ... .. .. .. , 

Tota l.. . ............. . . ..... :->11 
1'01' eau ~as fli v ' r ,.; .1 s , . .. .. .. ........ . , . .. J7·! 
f' ::t t' lt I !IJ: t pas~nr:u rt .......... . ..... , ... ::J? 

A verba d~ 100:000$000 votada para as despesas 
da Assistencia, torna-se cada vez mais insufllciente, 
á vista do desenvolvimento do serviço , e ([?.s des · 
pesas com a colonia an.nexa , 



Pelo dec. n. 3854, de 1.0 abri l do corrente an
no foi aberto á verba-Assistencia a Alienados
um credito supplementar de 78 :331$273, uma vez 
que as despesas attingiram a 190:230$454, tendo
se levado em conta a renda alli prodwd da, na im· 
portancia de 11:898$ 181. 

A lei orçamentaria n. 570, de 19 de setembro Casas 1lc Caritl atle 
de 1011, consignou para auxilias [ts casas de ca-
ridade do gstado, a importancia de 196 :000$000, 
ou sejam 2!J :000$000 a mais, do que em 19 11, 

'raes estabelecimentos de caridade elevaram
se em 1912 a 84 , recebendo todos o auxilio de 
2:000$000 com excepçfto do da Capital que é con
templado com 24:000$000. 

Apenas 23 d'aquelles estabelecimentos ainda 
não receberam o auxilio do exercício de ~912. 

Subvenciona ainda o Estado diversos asylos e 
recolhimentos de orphiws e outras associações taes 
como : a Assistencia [t Pobreza, da Capital; Colle
gio Maria A uxiliadora, de Ponte Nova; Associação 
Amante da Instrucção e Trabalho, da Capital e 
Escola Livre de Musica tambem da Capital. 

'l'•lllns l'l~~''S auxilillS fJ\l l'l mllnl::un 1)111., 
S<lmnw.rl ns <'OI !\ os qu o ~ao rnnr·l'l(\ idos 
:·, ~ ··~-:!1.:; oi •· ":n·i <l ::v\<', na im Jl"l'l anr.ia <\ 0. 

tl tlf t () I i ,j :\ I i \P ••• " ....................... . . 

De conformidade com o art. 21 da lei n. 570, 
de 1911, foram pagos 56:000SOOO a diversas casas 
de caridade, importancia esta já cahicla em exerci
cio findo. 

i\ actual lei orçamentaria tambem auctoriza 
um pagamento n'aqnellas condições, o qual attin
ge a ,::;9 :1l00SO OO. 

Durante o exerci cio de 1 'Jl2 as despesas feitas 
por conta da verba << Soccorros PublicOS)) attingi
ram a 422:041$070, excedendo ás referentes ao 
annode 1<Jll em 81:783$80.5 . 
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'fendo a lei n. 542, de 27 de setembro de 1911, 
auciori:t,ado a crcação nas imm cdiaçõcs desta Capital, 
de nm In stituto de Jnvalidos , sob a den0minação 
- Asylo A. P enna- foi adquirido para esse fim 
da S<Jllta Casa de Jlello Hori:t,onte um predio pela 
mesma construido, pela rruantia de 5f3:388S430. 

Em 12 de junho de 1912, foi lavrado entre o 
E stado e a Santa Casa da Capital, um contrario 
para o serviço de-A._sistencia Publica-contri
lmindo o Estado mensalmente com a quantia de 
500$000. A duração do con tracto é de um anuo, 
podendo ser prorogado. 

A' verba .:Soccorros Publicas» do exercício de 
1912, a qual foi de 27:000$000, abriu-se um credito 
supplementar de 395:641$010, em 12 de abril do 
correu te anno. 

Ne~oci os Munici~aes O regimen municipal, creado pela lei organi-
ca das municipalidades (lei n. 2, de 14 de sP. tem
bro de 18<Jl), alterado e corrigido em alguns pon
tos por leis posteriores, -entrou numa phasc de nor
malidade progressiva. 

Sente-se que o muuicipio mineiro existe, t em 
vida autonoma, e que um sopro de vida nova agi
ta as municipalidades no caminho dos melhora
mentos locaes. 

IIa uma emulação sadia e fecunda a percorrer 
todas as cidades c a crear iniciativas uteis , tendo 
sido collot::ada em plano inferior a politicagem es
terilh:adora. 

A lei n. 546, de 27 de setembro de 1910, que 
auctorÍ:t,ou os emprestimos municipaes para os ~c r

viços de installações de força e luz, c<mali:t,açfto 
d'agua potav<'l c rê>de de esgotos, vac prodm~indo 
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_j{t r> ~: ~r' n ~ hcnc!icos effcito<~ r1uc cresce:r:"to muito 
mais dt:n tro uc cinco a unos. 

Devem ser as ·ignalaüns co1llO princi pae:; e I !'d
to~ dessa lei : 

1. o As installações cleci.ricas , canali;~,açõcs de 
agua em diversas cidades; 

2." A rcgularid,tde nos lan çamentos c cobran
ças dos imposto' munici paes ; 

3 ." A rcducção das despesas de arrecadac-
çfto; 

4 ." O aug-mcntn das rcnuas municipacs ; 
5. o O crescimento progressivo da vida lr>cal; 
6. 0 A industria, que surge nas local idades 

receiosa ainda, mas que tomará certamente grande 
incremento no futuro . 

A arrecadação dos impostos municipaes pelo 
J•:stado, nos municípios IJ1.1C contrahiram \!mprcst.i
rnos, vae sendo feita pela Secretaria das Finan
ças com a maior regularidade possível. 

No decurso d0 anno findo <lpemt'> sei: tnt1111 · 

cipios, pelos seus presidentes, se dirigiram a esta 
Secretaria, propondo o levantamento do emprcstimo 
a que se refere a citada lei n. 546 : - Villa Nepo
muceno, S. Domingos do Prata, Villa Mercês, 
l,ima Dua·rtc, Prados c Mar de IIcspanha. 

Além dos contractos de empresiimos assig·na
dos no decurso do anuo de 1911 c constantes do ul · 
iimo relatorio, foram assignados mais os 9 seg-uin
tes com as municipalidades de Caldas, Itabira üo 
Matto Dentro, Manhuassú, ;\lar de Hespauha, Pra
dos , 8. Francisco, S . Dnming·os do Prata, 'I'P.oph il~ 
Ottoni e f2uclu:r,. 

8m virtude da ultima divisão admiui,lr<.~.t.i.v<L, 

!]t1e foi levada a effeito p<' la lei n. 556, c1e ~O de 
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agosto de 1911, alguns districtos foram desmembra
dos ('os mtwicipios a que pretenciam até ent~w, 
constituindo-se em novos municípios. 

Afim de ser delimitada a responsabilidade desses 
novos municípios com relação aos em prestimos 
contrahidos pelos antigos municípios, a lei n. 5%, 
de 19 de se tembro de 11)12, em seu art. 19, aucto
ri~ou o C-i-overoo do Estado a entrar em accordn 
com esses mesmos municípios. 

De accordo, pois , com a disposição citada, c 
tambcm decoufonnidadc com o art. 75, n. 14, da 
Constituição do Estado e art. 51 da lei n. 2, ele 
14 de setembro de 1891 1 foi lavrado termo de ac
cordo entre os municípios de Sete LagÍlas e o de 
Villa Paraopeba. 

Foram, no mesmo sentido, celebrados accor-
dos entre: 

Lavras e villa de Perdões. 
Lavras e villa Nepomuceno. 
E stão em andamento os accordos entre os mtt

nicipios de Ponte Nova e Rio Casca e entre Sacra- · 
mento e Conquista. 

Até agora os emprestimos feitos atiing·em a 
16.739:057$026, sendo : 

l':wn ,,.,,.JJ ,,JI"aiiJ Cnl•>s JrJ<" V' s .••••••• ,......... ~1.!-i~>ll;);>~l;-;i:~:: 

P:tra. t;ld1V(:r•s{,n !/ (· di ,·idn p a:-:~ iYit.. . ... ... .. . li. HH.-.; : :! 1.Ji~:.J~,;~ 

Nos termos da lei, realizaram·se, a 31 de mar
ço do anno passado, as eleiçõ s g cr.aes de \·creado
res, membros dos Conselhos Delíbera.tivos e juizes 
de paz, adiadas pela lei n. 525, de 1910. 

Correram as mesmas sem incidente digno de 

nota. 

• Por occasião, porém, das respectivas npura· 
ções, surgiram, nos municípios de Quelu:r., Sabará , 
Bom Successo, Conceição do Serro e Hío das Ve
lhas, duplicatas de Camaras . 
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Interpostos, pelos interessados, os necessa.rios 
recursos de accordo com o§ 3°. do art. 1.• da lei n. 
558, foram clles recebidos pela Presidencia do Esta
do, que, valendo-se do disposto no ~ 4.0 do mesmo 
artigo, decidiu chamar a exercido as Camaras 
que funccionaram no triennio anterior, por decreto 
de 10 de julho. 

A 17, de conformidade com a 2." parte do 
mesmo paragrapbo e artigo, foram taes recursos 
rcmettidos ao Congresso Estadoal, para decisão de
finitiva. Esse ramo do poder publico, tomando co· 
nhccimento do assumpto, terminou a pendencia, 
com a promulgação das resoluções leg·islativas de 
n. 8, de 20 de agosto; 44, de 30; 9, de 21; 17, de 
2 3 ; 40 e 39, de 30, cada qual referente a cada um dos 
municípios acima enumerados. 

.i\ 1." ele junho do anuo passado, de accordo com 
tJ para grapho unico do arti go 1 das disposições 
tran: iiorias do dcc. n. 3. 331, de 1911, foram ins
taLladas as ( )amaras dos antigos mnnicipios c 
lll<tiS Üa: ÜOS crcado.· pdo art. 7 da lei ll . 55 (>. 

Dos no vos municípios crcados , s<'> falta ser ins
Lallado o üc Guarany . 

Pelo dec . n. 3 .734, de 22 de outubro do anuo 
passado, foi marcado o dia 22 de dezembro do 
mesmo anuo para a elciçfto de um senador e depu
tadoR ao Congresso Mineiro, para preenchimen
to das vagas verificadas com a renuncia qu e de 
seus mandatos fizeram o senador J oaquim Baptis
ta de Mello , deputados dr . A ntonio da Silveira 
Brum e Jay me Gomes de Sou~a Lemos, Francisco 
Paoliello c ct,·. Antonio do Prado Lopes l)ereira, 
os quaes foram eleitos e reconhecidos deputados 
ao Cong-resso Federal. O pleito correu na melhor 
ordem, tendo sido diplomados pelas rcspecti v as 
juntas apuradoras o dr. Uria.s Je Mello Botelho, 
senad0r, dr. Christiano Roça, dr. Franklin Berija-

D1visao 
MnHms\raliva 



l nslru~~ão puoli~a 

min de Castro , Manoc: A lvc: Caldeira Junior e 
Paulo l)inhdro da Silva, deputados . 

Usan<lu da faculdade contida no paragrapho 
unico, art. 2';, disposições transitarias , do de c . n. 
3.331, lle 1911, o governo designon os dias para 
se proce<h:rem ás eleições de vereadores c jni;-;cs 
uc paz. nos municípios c districios, creados pelos 
arts. 7 c 2 da lei n. 556. 

O Governo lle Minas Geraes co ntinúa a em
pregar o maximo esforço para desenvolver e in
crementar o ensino pulJ lico do Estado. Neste 
proposíto tem sido podcro,;amcnte auxiliado pelas 
Cawaras .Municipacs e pela iniciativa part.icular, 
n ccbcndo constantemente generosos offcrecimcn
to·, de quantia: em dinheiro e terrenos destinados 
á construcção de predios para grupos escolares, es· 
colas isoladas em cidades, villas, districtos e fa
zendas. 

A J;ar desse trabalho incessante, no que diz 
respeito á instrucção primaria, observa-se nasci
dades mais importantes do E stado a fundação de 
im;Litulos secundarias e superiores de ensino, de
vidos a esforços da inicia tiva particular. 

O ..;u.,ino oilic ial primario no J~sia<lo é minis
trado em grupos escolares, escolas agrupadas, es
colas isoladas c escolas uoctumas, fun cc ionando 
na Capital a J~sco la lufan Li], r1uc fornece ensino 
espcáal ás crcan ças. 

Al~m dos 110 grupos r·xi ·tentes c de que dei 
noticia na minha u ltima Mensagem, foram c rcados 
os ::;eguiutcs: uo Patrocínio, Pomba, S. Sebastião 
do Paraixo, A!J bauia, S. Matheus, Uom Despacho, 
Calaguaxcs, Ubá, Calll!Jttq uira, Carmo do h~io Cla
ro, Lima Duarte, S. João Baptista, Ponte Nova, 
.Nlcrcés, l{io _B;-,pera, Pará e Uambuhy. Até 31 de 
man;o JinJo cxi';1.Íam uo Bstado 132 g rupos crcados , 
c:,tantlo organiz.ado:,; 100 c Clll Lra!Jalho de orgaaí-
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xa.yào 32. .Aquelles com cerca tlc 500 clas~e.., ou 
cadeiras. 

Estabelecidas ern ctdades, villas, districtos, pvvoa
dos e colonias, existem no Estado a.' seguintes es
colas singulares: 

tJrbana:-;... . ... .•. • . . . . .. . . . . • .. . . . . ........ .• . • . . : ·~x~l 

ll i ~ l l'id:c.,s ... . ........ . ...................... . .. , '.l \S 
Jt\tt·n.'·s .. ..••. ,. .. .. . ... . .... . .. . ...... . .......... 2:-::~ 

r;()l t)t t i : v ~ ". . . • . . . . . . . •... . ...•.... , .............. .. I ~ l 

S•lllllii'L " .• '. .• . .. . . .. . .. ......... •• . •.•• J.lj(J'.l 

IJ islr·ihHid_a:.; JW \ n;--; ~ (':\o:-:, pt:ri.O Ji t.(: !lt : 

Ao lll:ts •; nlill<J,........ . ... . ............. .. ...... ;11ii 

:\() i'•~tllinino..... . ....... . .......... . ... . ........ . . ·11~1 

1\lix.la:-i . ........ . . . . . . .. . .. . . . • . ..................... c; ·!t) 

Soi i1 JII a . . .. . . ....... .. ........ .. . . . . . • .. . • l . r ;IJ~) 

PROVIMl~N'l'O 

1J1Wi\N;\S : 
Por j ll'(lfP :-;:-; ot·~·:·; lllll'JJ I;Jii :-\ las . . . .................. . ::r;(J 
J'qr prqf•· :-::-:ot'l),: J t .·t~J Jt iH' I tta l is l as • ..... . ......... . 

l>lS' I' IUC;']' ,\ l~S: 
Por J 'l.,.f,~sorcs nni·n • ~tlisl:ts .. . ................ .. 
P1n p rrd'(::-: ;--iUl'(:s l J ~\J) JJIH'In:di....; l :t . .; .... .... . ...... . 

1(\J \;,.\I·:s: 
P11 1' l'rnr~:~: :r)l·r· ;-:. lliltJlla.li ~ t:l : .... .. ................ . 

t• f>l' jll''d't: ,..;so t·t• _, llal) l!Ol'IJtalL:I a . .; . . .. . o • •••• , ... . 

I 'O LON \ i\ l•:s: 
l ' nl~ J ll't• l' r · ~=-- ~> t "l· ~ liOI'JJiali:··:las ... o •• o • ••• • • o o . ..... 

j~t)f )ll~IJ!'!• S:--; fi]'PS Jl{t() 1101'111:.1.Jist.as . .. . o ., , • •• •• ••• 

~f)l lll ll~l' .... .. .. . . . ....... . ..... . .. . ..... . .... . 

l·~ s ~·~~ l ~l s v;t~;as • .............. ............... o • •••••• 

S•JitJ 111 a ................. . ....................... .. 

\(li 

::•.n 
[)] 

')(i 

I :,:1 

li 

lt l 

!li I 

!-; I:! 

;!:l i 

I! i 

1.r,:,r1 
]li() 

1.'7111 

Dos 1 . 449 professores que occupam as esco~ 

las acima mencionadas, são : 

Tf l ,lttl_:lt -.; ......... .• . .... . • .•• . .• .......... ..... ••• •• • . . .• •• . . :~(lJ 

:'l lul h •·l''"' . . ... . . .• ••.••. ........ ......... .... •. . ..... .• I ,ll8X 

~" i liiii <L ................ ,.. .. ..... • • .. .. .. • • .. .. .. l.•II'J 

Foi de- 138.719 alumnos o movimento dos Resumo ~aesl alisli· 
grupos e escolas publicas estaduaes em 1912, con- ca escol ar-1H1~-1m3 
tnt 122.976 em lfJll, havrndo um saldo de 15.748 
altlllluo.., em favor lle 11)12. 
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A esse numero de 138.719 alumnos devemos 
addicionar o movimento das escolas primarias mu
nicipaes e particulares espalhadas pelo J<~stado, e, 
feita essa operação- teremos : 

.\ i uVÍ IJ I< !Id<J ![us 1-;' f'II)JU S <! USC <JiaS " S l ttti•Jaus .. , .. ,.,, [:: .~ . 7J(J 

.\ lqvÍJJI <..: ul.u d :ts l· sr;IJ!as lliUnieil'aus . . . .. ,... . .... .•. .• lli • .:;.-':! 7 

\f<JVÍJll<•Jli•J (J:i .' I ;S <'IJhl.~ ]';U·IÍI'li[!\]'I !S.,,, ,., ,. , •,,,,,,, [ ;i, J()2 

Só 75 municipios, dos 176 existentes, envia
ram dados estatísticos sobre o movimento das es
colas municipaes e particulares ; 100 municipios 
deixaram de mandar os informes insistentemente 
pedidos pela Secre taria . 

Nestes 100 municípios, que dei.x: aram de re
metter os dados estatísticos -existem com certe· 
za pelo menos os mesmos 31 . 329 alumnos dos 75 
municipios que mandaram ; de sorte que o movi
mento escolar total ele Minas attiogiu já a 200 mil 
alumnos, que re cebem enslno primario no 10staclo, 

O ensino primario municipal c particular crcs
·cu muito no anuo de 1912; ''1 .339 alumnos con· 

tra 15 .890 em 1911. 

FrüijUell~ia es~olar 'l'iveram freqnencia legal nos grupos e esco-
las isoladas do J~stado - 83.306 alumnos - ou 
ü2,87 por cento sobre a matricula de 138.719 con
tra cerca de 63.000 alumnos frequentes no anuo 
anterior 

Os arLs. 237 e 238 do l\'egulalLlento n. 3 .J9J 
dc 9 de junho de 1911- só mandam apurar como 
tendo Irequencia legal os alumnos que compare
ceram, no mínimo a 15 licções no mer. ou 75 no 
semestre. 

Os dados estatísticos publicados obedecem a 
estas disposições regulamentares e, assim, meninos 
de 40 Jicções no semestre não Jiguram nos quadros 
estatísticos. 

·" 



21 

Com puta<.los os alumuos que não têm a fre
quencia legal o total, da frequencia se elevará a 
um numero maior e a uma porcentagem tambem 
mawr. 

o melhoramento das condições materiaes dos ~!CIIios escolares 
estabelecimentos de ensino do E~tado tem sido 
para a Sec retaria uma. preoccupação constante, no 
intuito de proporcionar o possível conforto aos 
professores e ás crcauças escolares. 

O movimenlo <tne se tem operado ultimamen
te em torno de sta questão, mais consideravel de 
anno para an1 o, evidencia bem claramente que o 
pJVo se indentiücou, por tal fórma com os nego
cios da instrucção, que não seria mais admissivel 
o retrocesso no longo caminho percorrido. 

O grupo escolar, estabelecimento que, pela 
sua perft~ita organização interna, produz maiores 
resultados praticas , tem-se multiplicado por toda a 
parté devido, ora ú intcrvenÇv> bcnefica de varias 
camaras municipaes, ora á acção conjuncta dessas 
e dos particulares . 

Os dados qu~, com m<~is desenvolvimento, se 
encontram expostos na parte propria do relatorio 
do Secretario do Interior, demonstram cabalmente 
o incremento qu e, nestes ulhmos tempos, tem toma
do a construcção de predios escolares c o melhora
mento dos cxisten tcs. 

De 1." de abril de 1912 a 31 de março do cor
rente an no a ~ e cretarÍ<l do In te rio r P' o moveu, por 
intenncJio da de Finanças e da sub·procura<loria 
geral do E stado, rcc~bimento de 48 escripturas de 
d0açào de immoveis ao governo, entre predios e 
terrenos , sen<.lo artu ell es em numero de 50. Aug
menta·sc, por essa fôrma, diariamente, o patri· 
monio publico, que, si é certo possuir alguns bens 

)[ . - ~ 
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de pouca valia, tollavia, é endqu eciJo co m pro

prios de solidez per rdta c elegante construcçilo . 
Ficaram concluídos prcdio · para gru pos esco

lares n 1s seguintes Joga res : 
V il la de Bom Despacho, Sa nto Anton io do 

Amparo (muni cípio de Dom Succe sso) c idades de 
Carmo do l(io Claro, Cataguazes , Lima Duarte, 
Parú, Ponte Nova c Pouso Alegre; S . Sebas tião 
dos Corrente~ (município do Serro); S. Mig ue l elo 
Vcrissimo (município de U bcraba) c vílla de Cam
buquira. 

Estão em construcção os prcdios dos g rupos 
escolan:s de Bambuhy, Caxambú, Passa T empo, 
P o mb a, Hio Branco e Ub erabinha . 

Foram tomadas providencias para a const ru c
ção de prcdio escolar em A lJbadía do Bom Sue
cesso (villa); Faria L emos; Carmo do Fructal; Cur
vello; Dores da Boa E spera nça; Monte Alegre; 
Palmira (predio proprio); P eçanha; Piumhy; S . 
'Gotltardo (município do Hio Patanahyba); S . Fran
cü:co; S. J oão d ' El-H.ci ; (predio proprio) e 'l'i
raden tes. 

A lém des tes , estão se ndo construiclos out ros 
predi t'S para g rupos e m Monte S anto, San 'ét J3ar
bara, Villa Ne pornucc no c V illa de V irg ínia. 

Ultimam ente foi contractada a co nstru cçf'Lo !lo 
preclio para grupo escolar de Vi çosa. 

A lém des tes , varios outros prcdios para esco 
la s isoladas t êm sid o co ns truidos no g :; tado e di
v~rsos melhoramentos foram in trotl uúuos c rn pre
dios j {L ex istentes . 

Nesta Cap ital , á pnt ça A lexandre Stockler, 
continúa ainda em con s trHc~r ~iv, (1uc fi ca rá termi
da da certam ente em fin s deste an no, o pre
dio destinado á E sco l<t Infantil, bem como 
outro, no m esmo Jogar c Jront ' Íro ao citado , que 
se des tina fL i11 staJla ÇLü de mai o> um grupo es._olar. 

E ssas constru cções estão sendo feitas so !J a dircc-
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ção techni ca e adm inistrativa do sr. dr. José Dan
tas, engenheiro do Estado em commissão junto a 
esta Secreta ria, o qual foi ta rnbem o orgauixador 
das rcspectiYa'> plantas. 

Movms nséo l,AHT•:s .-Além dos moveis neces
sarios {t insta llação de novos g-rupos escolares , a 
saher, mesas, armarias, porta-chapéos , so fás, ca· 
dciras , cabides, c outros muitos de inteira necessi
dade em as salas ue aulas , a Secretaria manteve, 
durante o período a que se refere o relatorio do dr; 
Secretario üo Interior, o fornec imento de carteiras 
duplas aos estab elecimentos de ensino primariv e 
alg uns de :. nsi no se cu ndario e profiss ional, tendo 
s ido reqllisitada das fabr icas fornecedoras a remessa 
de 3.4 7 '.1 desses moveis. 

Ac tualmente, ha dois unicos coutractos para 
o f<t1Jrico de carteira· esc(Jlares: um firmado com 
a U ,ina Wig~·. de Mig"ttcl lhunier, para a feitura 
de haste · de ferro (p é:) varõ ~s e p;,trafusos ; ou
tro, firmado com o· srs . Corrc'<l & Corrêa, indus
triaes reside 1tes ·m Juiz de Fina. para a feitura 
d;ts peç 1s de u;adeira, ad.1pt;1ve i · áquelles pés . 

A P enitenciaria da ciuade de Ouro PretO está. 
t.ambem rornecendo ainda carteiras duplas , fabri
cadas pelos detentos, até e,·gotlar- se o stock de 
pés de Ierro lá exis tente. 

Não é para admirar que não estejam actua1 -
men le pro v idas de carteiras toda s as escolas prima
rias do Estado. Va rias são as causas desse facto. 
A Sec retaria do Interior , vendo-se obrigada a res
trin gir as suas opera~ões ás verbas orçamentarias, 
que, me:;mo applicatl <t S com varc imon ia, são ús 
ve;-;es excedidas, não poderia absolutamente im por
tar de tlma só vez o mobilia rio preciso para todas 
as escolas existentes no Ef'tado ou adquiril-o em 
varia. fabricas do pai?. ao mesmo t empo. 

Além disto, fuucci0naudo uma parte d ' essas 
escolas em predics particlllares, alugados pelos 
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professo res , muitos do s quaes n flo tem as neces

s aria s condições de ltyl{icu e, sendo algnns dc,; titui 

dos dos mai s elementares requisitos de segurança, é 
cville nte <]Ue nft<l se ria ju s t o col locar-se nc lks mo

biliario cPc ro, p;1ra ~e r es tragado em brc\rc á acção 
do tempo ou por falta do n cccs~ario ;-;elo. F<' inalme n

te, difli culJad e ainda maior é a de m eios de trans
porte, po is, a in da não estú de v idamcn te se rvida 

de estradas de fe rro e de rodage m grande porção 
do tcrritorio min eiro, o que acarrcbt d espesas ex
traordin arias com a expedição de objectos {ts es

colas, al ém da consideravcl de mora por caminhos 

quas i intran sitav ~is e m certas épocas. 

T,!VROS E MATgRIA L ESC •)LA.R.- Ü fo rnecimento 

de livros e objectos de uso escolar <ls escolas c gru

pos do E s tado, consistiu no seguinte: 46.523 li· 
vros dida c ticos para alumuos dos diversos annos 
do curso primario; 1 . 6i5 li vros para e sc rípturação 
escolar (ponto diario, livro para matric ula, e para 

actas c te rm os); 2 . I úS mapp as paric taes (de Minas 
e do Bras il); 435 hymno -; e-col.1re;, de Vdrio':l aucto

f l'S ; 3-1.550 lapi s ; 2.2 porta-l<q is ; t>J3 l..il 1xa~ 

de g i;.: ; 7 -1. 3 1 ')cadernos de ca lligro~!Jhia e Jc~c nho ; 

3 'J 0 co ll cc~·õcs de tras lados de le tra vertical; 27 col

lccçües de pe sos c medidas ; 140 bande iras nacio

nats; 7 72 caixas de pennas; 1:). 7()0 canetas ; 3 . 268 

lou;.:as qu adri culadas ; 34 es tojos de d ese nho; 135 

rcgua s ; 3. OOú co ll ecç <•1 cs de car tões de <: Alinha

vos,> (trabalhos manuaesJ ; f1U collccçõ.::s de solidos 

geometricos; l Sií contadores rn cch anico!>; 1.1 ú 1 fo

lhas de papel para cartog-raph ia; 944 frascos de tl11tü; 

295,5() de t e la ardus iada; 165 tympanos de metal, 

para mesa ; 150 latas de c rw l in a ; 71 capach os ; 

? 6 l fo lhas de m ata -borrão; 20 espanadores grandes; 

12 r . lugios de pare de ; 1; 4 ces tas de vime ; 44 co l

Jecçõ..:s de Quadros d e H . Na tural c Ana t omia 

H uma na; 21 g·lo bos g eographicos ; 29 pares de es-



qu ad ros ; 32 compassos d e nuc! c ira ; (,5 esc n va
n i n h as ; c 13 ~, i netas d e bron ze . 

Foi ;n1cto rizada a feitu ra de 101. qn adro; ne

g ros a va ri os profes!:'. ores do :8-.ta do . 

c m esse rorn r·c imcntn, rr) i d espcntl ido o se 

g ui n t e : livros c ma te rial did acti co 103 :95 5S280 ; 

moveis a gru p0s c <.'sco las 15: I (,:,$ >t<4 ; qu a dros n e· 

g-ros fe i tns 1JStlS \f •O. 

O forneci m e nto ac ima c~ p cc ifl c ad o f11 i o q ue 

sah iu do alm oxa ri fa rlo da SecH \ ~ r i a. V a rios g ru

pos c~col arcs, p orém, obt ive ra m cer tos ob jcc tos des · 
scs , a dqui r ind rl· OS no loc I, para qu e m a i,; prompto 

fosse o tx p ed i ~11tc. 

A ex pcricn cia quotidi<lll<t t e m clem on s trauo qu e Caim e~co l ores 
a acção isr,Jada dos poden:s pul.Jli cos n;\0 p rodu z 

os rehultados C< •ll1J •letus que e ram de se c~pr rar. 

'l'cm·sc tornarlo ncccssa ri o e im p re~; c indiYe l á b ôa 

c r \' a l cl i llu são do e n ~; i nn o co11 Ctlr~O p a trioti co 

e es p ontan e r> dos pa r ticn la rrs na obra ela r emode-

la ção ~ ocia l ini ciaLlit so b tão bo ns aus pí cios e t ra-

b a lh a da com a maior t enac idade de cu r to t empo 

a es ta r> art. r . 

lr'o i a~s i m e n tc n tl e nrlo qu e o vir en t e l~e g-u l a

m e n to de Instrurção, <lad o co m o dec. n . 3 .1'11 , 

de 1) de jun h o de l <Jl l , in s tituiu a :-; <ca ixas escola

res• . de org-aniz<tl( àO o br i ~ator i a nos g rupos e [acul

tati va 11-s escolas Ísú lad..~ ;;. 

O fim prin ci p.tl J essa s a '-sociaçõcs é aux ilia r o 

e ns ino p u bl ico p r imario e m t . tdos os Joga res ond~ 

fosse m c rea<las, fo rn entanlln e irnpu l ~i onan do a fre

qu enc1a escolar , co nform e d ec la r a m as «Ínst ru 
cções~, publicadas pela Secreta ria em 2() de de · 

7, e rnbro d e 1911 c <ple vã o e m annexo . 

E ssas .: i ns trn c ~ ões» f ·>ntm organizadas para, 
se rvind o ue modelo, faci l itar a e lab oração d oses

t a tutos daqu ellas in stitui~ões , torna nd'J-as tant o 
quanto possiv el h omogen eas e un ifo rmes. 



D e a ccord o co m o ~ C: i ~ pcs i tiv os da le i feder a l 
n . 17.~, de J O dcsetc mht 0 d • H>'J3 ,as ca ixascsco 

la re!:l devem lu: se us es t a lu los insc r iptos no rcgi: 

t ro civ il d o Jogar <' lll qn e ttJr es tabe lecida ~j tJa séde , 

aÚ1'1 ele po de re m g o sar cla ':l prcrogativas c•m l'c ri 
clas ás <J Ssociaçu cs qu e reves te m a fôr ma ele p •ssoa 

j u rídi ca . 

Ha ac tua lm en le no E s tado um numero co n si
dernvel de ca ixas e ~ colare s fun dadas e ins ta ll adas 

e a lg-uma s já co n ven ie n tem ente r eg is t ra da s de ac

cordo com o prece ito da ci tada lei n. 17J. 

O m ovim ento que se ve ri fi ca e m tomo da idé a 

con sag r ada no HPgul a m r n to ae In s trucção bem r e 

vela o co n fo r t o el e q ue se a ch a m possuídos os res 

ponsaveis J irectos pela ed ucação do povo mine iro. 

E' bas ta nte um exa me s up erficia l da longa lis ta 

da s cai xas es co lares a n n ex as aos d i ve rsos estabele

ci mentos el e en s ino d o Es tado, com os esclarec i

m en tos a res pe ito de c a da u ma cl e ll a s , para se a va

l i<tr d a g rande ;.: a da ins t it nição t ão aus pício am ente 

ina ug urada no a ppare lh o escola r de Minas . M uitas 

dell a s se ach am e m um a ph ase d (; in il lu cl ive l pros 

peridade c em con d içõ "s capazes de secu ndar c fli 

ca;.: m eu te a acçüo d us p•lrl c res publicos na s ua lu 

ta te naci ss ima con t ra n analp habe lis mo. 

O es for ço e mp regado pel a adminis tração - - é 
n cccssa rio fa ;.:cl-o 1e nl mente se ntir -- não te m s ido 

e m pura perda: a adhesã.o franca dos par ti culares 

á s ua a tti t ud c te m sido u m iucita m cnto v ivo a o seu 

es timulo. 

Jnutil s eria o sa cr ifício dos cofres estadoaes 

com o cus te io d a in s tnt cçãn, s i , ao m enos nos g r u

pos não se tornasse dTect iv.t a i n::. tituição das cai · 

xas escolares , cl e vidame n Le appa r l' lkLCias para au 
x iliar a s crean ças p obres que r ece bem o pã o do es
p írito. 
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Ex is tem caixas e: colar cs n os grupos da s se

g·uintes localidad es : 
At\·uas Virtuos tS , Al~m P arah yba, 1\ lfena s, 

A ntouio Dias Abaixo, Ar<tg·uary, Arassuahy, A m

:-dt, Av c ntu rc ir ,J, A~·ruflca, Dcllo llor i;wnt'~ (L", 
2 .", 3 .'' c -L '' ~Tup r > s), Cal;r) Verde , Cam buhy, Cam

panh<t, Cantpo Hl:lll), Ca pella N r)\'a, Caratin g·a, 
Catagcwzcs, Chris tina, Diamant ina, Dores de Cam· 
pos, Dyoni sio, l~nlrc }~io ::-; , l•' crros, Cuara r. es ia, 

( ~uarará , Itabira, ltaúna, Jacuti n g-~L, Lagoa Dou
rada, Lavras , Lcopoldi n;1, Ma riann <J, Ma r de II ..:s 

panha, Mathias Uarbo :-; a, MQn tes Claros, :tviuri ahé, 
O live ira, O uro Fino, Ou:o Pretv, P<tlm yra , Para
catú, Paraguassú, Patrocínio de (~uan hii es , P ,t s~a 

Quatro, Passos , Pedra Bran ca , Pedro L eopoldo, 
Pcquy, J'crdõe ~ . Pírang·a, Pitang·uy, Platina, 
Pouso Alegre, Prados , Prata, Rio :\ ovo, I~ io P re

to, Sant'Anna do hcaré, S. (J uitc ria , S. l\ ita do 

Sap ucahy, S . Anton io do Amparo, S . c:onça\r) do 

Sapucah y , S. João li.>angelista, S. João Ne pom n
ceno , S. José da Lag·ôa, S . J osé do s J3otelhos, 
S . J osé do Paraíso, S . Mano el , Sa linas , Se rro, 

Sete l.,ag-ôas , S il vestre Ft-rraz, Tombos de Caran~ 
go la, Trcs Cor<1çi!es, Ubcraba, Vi lla Ura::~ c V ill a 

Nova d' Lima. 

A lém de.' tas , exis t e m muitas outras Caixas 

em Joga res onde não li a ü rupos . 

A in specção technica ou espec ial do. en'l in o 

exerciüa por 2.') .in sp cctu rcs, de a ccorclo com, à di

visão es tabcleci<l<J. pela. le i 11. 5:,6, de 30 <1e ag·osto 

de i 'Jl l, con tin Í1 a modelada pelos clis positi vos do 
H.cg ularn ento<lue baixou coni o dec. n . · 3.l':l l .,cie 

Hll. 

l ~s ta i11spccção t em dado resultados . aprecia
vei s , não sú no (1ue respeita ao regular Junccío· 
namento das escolas e re gular applicação .dos Jne-
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thod o~ de e nsin o , ma s i a m bem no c~u e cooccrne á 
hygien e escolar c a11 g· men to da mat ric ula e fre

qu e ncia. 
Infeli %mcntc, dev iu) ús g rand es dista ncias e 

díffi culdadc'3 de via s de tran :,: por te.s , a in specção 
não se pntti ca co m a desej~tvcl continuidade nos 
pontos mais afas tados . 

Além ua inspccção technica ha ainda a ín s pc
cção administrativa, creada na l etra a, art. 46 do 
H.egulamento approvado pelo dec. n. 3 .1 91, de 
lJ de juoho de l Yll , a cargo elos promotores de 
justiça) nomeados ín spectores escolares munici
paes . 

Estes :;,c iosos au xiliares da administra ção, con
correm effica:;,mente para o grandioso trabalho de 

combate ao anal! habetismo, secundados pelos an
tigos ins pectores escolares e respectivos supplen

tes . 

f11si110 Normal Funcciona regularmente e com g rande c ani -

f1l ernalo ao Grmna
sio Mineiro 

madora frequencia, a E scola N orrnal Modelo, da 
Capital. 

'rão g rande fora m a matricu la e a freque 11 cia 
que se tornou neccs::;ario o desdobram ento de alg u
mas cadeiras em duas e mais secç ões. 

E xi'> tem ainda no E s tado vinte es tabelecimen
tos de ens ino rquiparados á Esco la Nonm.l da 

Capit al, se ndo a quas i totalidade delles para o sexo 

feminino. 

Por motivos de ordem diverEa não foram ain
da in s talladas as duas escolas normaes regionaes 

dotadas com as res pe ctlvas verb ds orçamentarias 
para o seu funccionamen to. 

A té o fim do ultimo ano o lectivo o Exter. 

nato do Gymnasío Min eiro, fun ccionou sob o re
gimen do Regulam ento expedido pelo dec . n. 
3 . 321, de 22 de setembro de 1911, para execução 
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do ui ~posto no ~ 4 . ", ar t. I 'J da lei 533, de 24 de 
!'ch·mbro de 1'J10.f1UC au rtoriznu o Govtrno are
org;m izar o cn :,ino secundaria, de accordo com a 
reforma f..:d eral. 

A matricula tobl att in ~iu o numero de 99 

alumn <H. 
E x i~ tc m ainda, em Mi nas, para mais de cem 

co ll cg·:os , internatos c ex ternatos para o ensino de 
línguas, scicncia.;; e leUra"l. 

Não temns ai nela c :t.'Ltistica organi?:ada des tes 
es tabeh:ci mentos, mas é patente que o seu nume
ro cresce, t.enclo alg·un s delles antes merecido a 
equipara ção ft E~cola l\'Iodc1o da Capital. 

H a no E stado diversos inst itutos de ensino tnsino ~UilCr i or 
superi or c !profissional: de direito, cngenl1ari a, me-
dicin a, pharmacia, odontologí<t c electro-technica, 
na~ cidad u ; nc Bc llo Horisonte, Jui% de Fóra, Ouro 
Preto, lt<tjukt e V illa !e Sylvcstre Ferra%, todos 
funccionando com regularidade, bem dirigidos e 
dotados de pessoal docente habilitado. 

A. Escola de Pharmacia de Ouro Preto , man
tida pelo Estado, foi ultimamen te reo rgKnizada pelo 
de c. n. 3 . .,%, de 14 de março de 1 <J12. 

R euni u-se uesta Capita l, no di a 28 de setem
bro do anno passado o 2.'' Con Q"resso Brasileiro de 
Instru cçfw c Ensino, te ndo a cidade, nessa <,cca
sião, a honra de hospedar diversos professores, 
di recto res de estabelecimentos de ensino e re pre
sentante s officiae<> do Governo Federal e de Es
L1Clos. 

Foi um a Assembléa notavcl r1ue aqui traba
lhou durante mais de 8 dias , em bem da causa em
polgan te que deu motivo á su a reunião. 

Serão publi cados os ann aes do Congresso e 
nell es se encont rarão mais a mplos esclarecimentos 
e inforrLações sobre o qu e se passou naquelles me · 
moraveis dias das suas proveitosas sessões . 

Con~ re~~o Br~ 0 ile no 
tle l n0lruc~ilO e 
tii0Íil0 
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Arcllivo Puolico 
Mineiro 

O A rchivo Publico Min e iro coniinúa sob a di
rccção elo dr. Franci ~ c0 S oa rcs t> cix0tc> de l\lou ra. . 

A l~cvi !:i La do A rcltivo tem sid rJ puhlir·a cl a com 

regularidade. 

Monumenlo oo 
r~i ran~a 

Datad0 d e 11 el e nov <~ rul>ro tiliimr), rc ebi 11111 

officio do Pre sidente do E s tado ele S. Paulo, s,J Jicí
tal,do o apoio c o conc•~rso d M inas para a realiza
ção do g ra11dioso cmprchendim r nto de se cngir na 
c,:lina do Y piranga, no loc~l onde se pro clamou a 
nossa ind cpe ndencia política, um IIVJnumento que 

p e rpetu e a m e moria elo i111pcrador D. l' ~ dro I, e 

a dos benemeritos patriota<; rrue o au x iliara m na 

fundação ela nacionalidade brasil l' ira. 

Em resposta, a I O do me;, seguinte , declare i 

que o povo min eiro él pplaudi :t tão alevantaua idc:ia 
e que, opportune~mrntc, o Congresso lrgis h>iivo, 

ao qual d .. ria con h ec im ento do assumpto, resolve
ria em de finitiva, ccrt;unente adb crindo á be iJa in

ciativa partida daquelle g lor ioso s~tado. 

Oillcren~a aa venc i
meu/os a Jlllles 
ae a1reilo 

Usa11do da attribui çi:i•J cont iJa no a rt. 18 da 

lei n. 591, do a n110 p;tssado, o go1·erno a cc c itou o 

accordo proposto por (J'i juií: es de direito, <]IIC se 

:lch ,tvam em idcnt icas cond içõ es, ao juir. de direito 

de Ouro Preto, nãn 'i Ó quanto ú ru r difi cação da 

tabella anu exa, lei 11. 18 de 189 1, corno tambcm 

quanto <~O rcbaixa!l1cuto da s cou1arcas em ll '.: e exer

dam jurisd icção 

ror~a Puulica 

A despesa .co m o respectivo pagamento a ttin
g iu [t so mma de l9 1J:ú 38$5SS . 

Posto que in t:i ttfli ciente paraaltcnrler aos mul

t iplos encargos qtt c lbc s ão atlribuidos , continúa 

a força pu blica a desc mpen ltar com patriotico d<'· 

votarnento a sua e levau<t mi '5são de guard:J. da or

dem e do.s intero;;sscs indi víJu a. cs . A lei n. SlH, do 

a o no passado, que eleYOtt o seu eifecti v o a 3. 000 
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praças de pre t e 115 offi ciacs não foi ainda posta 
em YÍg-r>r, em co nsc<p.H:ncia de se não ter até agora 
con cluí do por motivos imp rev istos o alojamento que 
o gover nfl manÜ•J\1 con -; Lr 1ir no quartel do l." ba
tal!Jftu c •]Ll •2, s<dJrc compldar o pla no geral do 
m esm•) quartr:l, 1.: rk-, tina a •) au g- mc nto do pessoal 
<less:l Utli·.h•l2. lo\' po->s ivc l, porém , qu e c s~ a obra 
estej ét tr~ r m;na,)a ,J,~ n tro <k do i.: mezcs , mais ou 
men os , c p rls ;a enU'tr, L:r execução a referida lei. 

~ T• l intuit '> de l• ,rna r a [o rça cada vr<. mais 
ap ta a lUnlprir os 'C LH ardtios deveres , o governo, 
u sando de auctü ri %a,Jto t]U C lh e confer ist es, con
tractou um profissiona l, de provada competeneia 
t echnica, para ll 1~ win is lra r a ins trucção militar 
necessar ia . Os salutares t ff citos dessa medid-t já 
se cstã0 fa% <.: 11U'l sentir c , dado o %elo c ardor com 
<[UC a o fli r hlill adc c p raças se entreg·am aos exer

cíc ios d iarios nn 1 .'' batalhão, é de presumir que o 
e:::copo da admí.nü;tração será p lenamente attin
gido. 

O gov er no n~to se t em descurado das condições 

matcri aes da força . 
A hygí.cnc c o conforto dos quarteis <.los cor

pos , priucipalwentc, t ê m-lhe mer ecido particular 
atten çiw . E xcepto o do 3. 0 batalhão que, pelas 
condiç0cs üo sp.t velho c acanhado edifi.cio, mal sa
tis [a% o fim a que é des tin ado , todos os demais fo
ram con s idcravdmente melhorados. 

P ara o transporte rapido de praças c o servi
ço de ince ndios nesta Capital, . foram importados 

trcs possantes a utomoveis , qnc entrarão a [unccio
nar apenas se concluam os rcpatos por que vai 
pa~sar a A vc nicl a Floriano Peixoto. 

O armamento e equipamento adquiridos ha 

mais de 18 armos e em parte já emprestaveis, vão 
ser em breve substituídos por outras de systema 
mai~ ttl'ldcrno e rcceutemente importados da Aus
tria. 

I l I I I I ( .: I : ,.\ 
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'l'entlo-se v cri ficado a ÍliJ possibil idad~ dos 
officiacs c praças doentes co ntinuarem a Sl'r tratados 
na Santa Casa de l.Vli sc rí cnn lia, de accordo com o 
r es pl ct iv o con tracto, o governo res r>lvnt a con -; tru
cçã0 de um ho spit<il militar, ·uj as ol>ras e-, t~LO a 
concl uit·-se . 

E' um confortavel cdifi cio, comprehendendo 
tres enfermarias com capacidade para cerca de 60 
enfermos, sa las de admini ~ tra çiio , operações, anti

scpsia, gabinete odontologico c pharmacia , c que 
vai ser proviuo de todos o !:> appa rc lhos necessarios 
aos estabelecimentos dessa naturexa . 

A caixa ben e ficentf, cujos humanitarios fins 
o seu titulo tão bem resume, começa de prestaras 

serviços qu e pres idiram á sua ins tituição. 

Uma das famílias dos contribuin t.:·s Ltll cc idns 
o anno passado, já percebe uma pensão mensal 
que lhe garante a subsistcncia em quanto viver. 
O fundo da caixa, que tem apena - 17 me:t,es de 
ex istencia, sóbe a cerca de l SO:OOOSOOO em apoli

ces da divida publica mineira e dinheiro em depo

sito no 'l'h esouro do E~tado. 

fnSÍIIU ~Jaiico ue Durante o anno lindo, loi o ensino pru.tico de 
a~ncullura agricultura míuistraclo pe la s faxenrlas-mocl clo, l'a

:-;endas subve nci ona rla c; e mes tres de cultura amhtt

lantes , de accordo com o qu e c!is põe o rt'gu l.rmen

to <lpprovado pelo dec . 11. 3 .356 , de 11 de nO\' Cm

bro de 1911 . 

Naqu elles estabel ecimentos rec, bcram. durante 

o anno, o ensino pratico de agricultura 170 apren
dize~. 

Pelos mestre~ Je cultura ambulantes foram, 
nas diversas :wnas do Estado, v isitadas mnit<rs fa

;:endas, tendo além di:;w c.s m ei:o mos n~p<,ndido a 

diversas consultas que lh ts fúr<Jm fe ita ~ pvr J;Jz.eu
dcíro~. 



W de cinco o numertl de faz e ndas modelo q ue fatenrla0-\IIOUCIO 
o E stado mantem : , Gamelleira >> , no m unicípio de 
lkJiq lll) rizonte ; << R etiro do H.ecreio ,, , no de 8 . 
J.3 ,u·h ;tr:J; · Fabrica», no d.o s~rro; «Diniz», no de 

I tap ccc rica e «Bairro-A lto» , no da Ca mpanha. 

Mantém o Bst<ulo, além disso, um Campo de 

D ~mon · tmç;w, em Ay untoca. 

Ne,;~c · es tabelecimentos toda a cultura é l'ei ta 

em terreno arado, empregando-se para esse fim c. 
par<t o s eu tratamento m acl1inas das mais aperfe i

<f•J<t la ~ . 

No anno lindo, a área lavrada, preparada e 

plantada n esses cstahdecimento s , e le vou-se a . . .. 
l.r)72. 100, 1"!00. 

Durante o anno passado, o E s tado subven cio

n ou :-.; l·az enuas particulares para, de accordo com 

n ar t. 71 do reg·u1amento approvado pelo dec. n. 

:;,35ií , de 11 de n o v.c>mbro de llJll, mini strarem 

t a ull;r.: m o e ns ino praticu de ag- ricultura . 

Acham- se Lt>tlas prov iLlas üas m achinas agri

culas in .li s pvns av. ·Í--; e ministr<.~.ram, na<1u elk pe

tiudo de t .• mpo, o e ns ino praüco de agricuLura a 

127 apre ulliz e.- . 

ConÜL1 Úa o ]i~ s t<ttl o a fazer propaganda do pre

paro do fumo em fo lha~, no <lue j [t tem co nse

g·uido a lg um resultado. 

Nos mun icipi.os de ltajukt, Campo Bell o c S . 

Miguel d e G uanhãcs , a proüucç~w attingiu a .... 

51. 110 kil (lg rammas, tendo alcan çado o preço me

dio ch: ll ~UOO, por arroba. 

Pa··a u .:~o Llos estabdecirne ntos mant idos c cus 

t e ados pelo G~Lado e para a c~ss io a.os agr icu lto 

res winliros co nt1nú t <t se r mantiJ.o na D11·ectoria 

de Agr icu l tura i.im stoc!.: de machinas agrícolas, 
adubos, c t.c . 

rammlas 
suo•JenciUIIoilas 

Pre~aro o~ \um~ em 
\ ~\\1 l1 S 

Macl1ina ~ a~rico l a ~ 
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No anuo passado elevou-se a :. 240 o numero 
de mac ld rws agrícolas cow seus acccs,;orios c pe
ças complementares, envi ada: áqttc lk ,; es tabeleci
me ntos e cedidas a lavradores do Estado. 

Além disso, com o fim de htvorccér os agri· 
cultores do E stado, o Covcrno conccd-: a estes 
trans porte g ratu ito fer ro -v iario para as mac h inas 
que desej am adquirir, directamcn tc, nas casas f r
necedoras . Foram, para esse fim, Jornccidas re
quisições pa ra. o transporte g ratuito de _:;.f machi
nas . Addicionau do este JJumcro ao das macllinas 
cedidas a agrí cultores e cu viadas aos esta bclcci
mentos custeados pelo Estado, ~-critica-se que por 
intermedío do Governo, !'oram ÍuLrorluúdas em Mi

nas, no anno prox imo Ji.ndo, l . 29-l· macllinas agr í

colas e a cces~orios. 

Da data da c reação ela Dí rcctoria de Agricu l
tura (8 de junho ele 1907) até 31 de dezembro de 
1912, cnltararu para o Estado , e, por it,tcnueclio 
da mes ma, 9 . 21r, machinas agr ícolas . 

O augmento da producr;ão de c,!r·~acs , IJ ata
tas e feij ão, etc ., nos ulli mos annos, ~devida, sem 
duvida, á íntrodncçfto das macbilla · agr.icolas nos 
processos da la vou r a. 

Para propagar c melh orar certas cultnras, o 

Governo contiuúa a fa%er uístrílmiçf'to pclr>s agri · 
cultores (k sementes c mudas . 

A (lll antidade d e scwcntc:> tlc diversas (luali
dades di s tri hui,Jas atlingiu a r, . . ;.; litros e . . . .. 
24 . 29(,, 1;:.~·'65 0 grammas c a de u,u ·h; c baccllos ao 

numew de 79. (,38. 

PO\OS luoulares O serviço de perfuração tlc r)oço ~ tul>uhrc ~; teve 

pouco descn vo lvitlJ cnto, acl!au lo-se actu ,d menic só 

duas tu · mas e m tra balho: um a no municipil) üe 

Dôres do Indayá coutrd nodeMouies Claros . 



Pelo Chefe da Secção Technica da Directot Í<1
. 

de Agricultura foram dadas aos l avrador~s minei· 
ros, como nos annos ante riores, diversas informa
ções sobre machinas ag-rícolas , adubaÇto de terras, 
molcs tias de animaes e plantas, motores e machinas 
para diffcrenl.ec índus t.rias . 

Se1v i ~os llcnnicos 

Na mesma sec,;ão foram ainda conlcccionados 
dive rsos projcctos referentes a ohras que sfta feitas 
pela Directoría de Ag ricultura, taes como: casas t1e 
escola nas colonias, pavilhões nos institutos, postos 
zootech n i c os c ex ~cntado s v a rios trabalhos top ·1g·ra
phicos referentes á meüiçã) e demarcação de lotes 
para nucleos coloniaes . 

Dev ido a não t er o Obscrvatorio Astronomico 
do Rio de Janeiro fornecido os app;uelhos metcoro
logicos em numero su[fi.cientc para a montag·em de 
todas as estações qne constituem a rêde meteologi · 
ca do E st<tdo, l:Ó poud e fi r.a r concluído o trabalho 
relativo a !]Ua\.ro dessas cstaçí'ícsJ inshtlladas r(:spe· 
ctivamentc em Firapora, S. Francisco, Januaria c 
CurvelloJ lkspenclentlo-se com i ~s o l:OUG$ 640. 

Log0 qu e se t enham installado 10 estações , o 
ser v iço metcorolog- ic.J ~c r á feito de a ccorJo com o 
dec' fed eral n. 9.( 182 , de 3 de novembro ue lt) 11 , 
ttue dispõe sobre os au xílios concedidos aos T~sta
clos para esse serviço. 

C li111a de B el! u I Iorizonte. - De acconlo com 
as observações até aqui ft!itas, na estação montada 
no pan1uc des ta Capital, os factores metc0rologico s 
mais importantes que c;uacterizam o clirna ele Bel lo 
I-Iori:;,on te podem ser indicados ptlos sL·gnin tes 11 u
meros : tem pl' ratura média a n n ual, 20°, 1 ; pressão 
barometrica a 0", média anuual , ()90,"'"'3; altura da 
chuva, média annnal, 1,429 millimetros. 

O go verno no intuito de 0btcr dados mais 
cxactos so bre a producj~ão agro-pecuar ia do Estado , 
resolveu promover uma estatística clirecta, encar-

Scrvi10 
meleoro l o~ico 

Ser11CO 
oe eslalislica 
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reg ando d 'ella , media nte mod ica retr ibuição , em 
cada município, a um fun cc iona rio d .t respect iva Ca
mara, o qual é au xiliad o nos d i-;trictos p or p~ssoa 
de sua confiança, ta mbem remunerada pelo E s tado, 

Por esse rnei0 já se COI] Seg-uirJ.m bokt ins de 141 
dis trictos, compreh ende ncl o 29 municípios. 

Esses dados es tão se ndo ag ora ap urados c 
serão publica dos opportunamente . 

Continuando, d e a ccordo com o Decre to Fede
ral n. 6.45 .S , de 19 de abril de I <J07, a ca rgo ela 
União o serviço de immigração, o g overno tem-se 
limitado a penas a trans rn itt i r á l~epart i ção do Po
voamento do Solo o requ erimentos pedi ndo pas">a
gem marítim a para colonos de stína do':l a fa zendas 

ou de parentes dos j á Iocal iímdos em n ucleus do Es
tado . 

Em 1912, foram introdtlí:id as e m M inas , fi
cando localizadas nos nuclcos federaes e es tadoae s 
e em fazendas particulares , 218 fa mílias com 2 .024 
indi víduos de dive rsas naci ona lidades . 

Com esse serviço, o E s t;J.do d e::- pen cl eu apenas 

a g ratificação ao pessoa l in cumbido th~ ~scolh e r, na 
Hosped aria da Ilha das Flo res , immígTante · <lgri

cultores para os nu cleos e ~tadr>a e :J. 

Para attender ás neces!:>Ídacles d a lavou ra c das 

industrias, tradu :-: idas e m con ::. tanics reclamos dos 
fazendeiros e dos p rop r ietarios ([f fab r ica: c tam

bem, para povoar os n ucleos colou íae.' do r~ stad o , 

o governo, em 3 1 deoutubro u ltÍII lO, co utr:.,c tou a 
introducção no g s ta do d e: 4 . OIJ(J [a mil Í <~s de agri cul
tores das n acion a lid ad es it.tli.tn a , a ll em ii , :ttht ri aca, 
suissa, b o lland e;~,a , di namarqLI•'7. 'l , nt ·H<t c [Mlaca e 
tambem de operar ios prati cos nr)s d iv.: rsos oDi.dos 

das artes mcch <:~. ni cas e inclu s triaes . 

Por es ... e ro n tracto ficou ai uda o co n tractan te 

obrigado a [azer pelos m eios mais adcq L!ados e , e m. 

particular, por dis tribuição de fo lhetos contendo a 
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dr•:-;cripçã0 f\,, J~~ ~;lado, ~ua~; :1<1t1e%as, v1as de com_ 
nntnir·;•.<(it<J, i.ndu .tri;t•;, arl1c ;, L:tc . , 11!ll:t propagan
da r:JIIr·a% t:lll 'lll'? 'i'~ patu1lhm a~; vanta1~·;:ns c ga

rantias <]lló ' a, k1 •; u1íncír .. ; rJII' .~r.::cem ft'l'·ll:lles <1uc 

ar1ui ~;e ]ty; aJí;~,auJ . 

CtJlll'J r ·tJ!ll Jcr;u/tO ·k ;·;:~ :-•:rv1ç0, aq conira
ctanlc fi, ·c ,u ~~·ara•1tir\•• r1 ;c>JXÍli•> de S:iltlfl.··,t)(}t}, por 

L','l'lljl'J <Ir: so ramilia ., [l<li4'•J'i fÍt·pois üc verillcadn 
'llli: e .. ta:; p'·nnanec<.!ram pelo m cnr>s Gi l uias no lo
cd pr;r ~~llas e.·cr>llliJq, su1do c~s;t lamb,·m a re

llüll1• .. Tu/t'> 'lLlL!l•l {t.~ família~; Jc (IP' r;u·ios pralicos; 
rtrJ ca ,o, poré111, de vír.·m ~~~;((-:; isobllamenlc, o con 
traclrJ con it~na o anxili.o rlc 25S001) corr...:spouücatc 
a cada um. 

O t.ran .·p<;rtc mariLimo des;;c:; immi:.;rantcs 
~;(:tfl r.:ilo pela \Jniiíll que j(t auclori%fJL1 <l d ntc rn a
tÍqnalc Se c 'J'rans port Com p;1g·n i e Ihtyen & C i e)), 
dc llanJlmrg•>, a dar ucsk cxer.::ici') de 1913 c nos 
purLr1 .. de lh ·l)J..:JI ,~ ll .. mburso pas.;agcm a. 1.000 

famÍ]Í<L, <\.- ÍllllllÍgT<tllÍC!' '[W; lhe lOIC!ll apresenta

dos pelo rdcri l<> contradan k. 
J';m virlurk üe p edi.JrJ.· de l'a;~,cmkiros c de Írl

uustriac:;, j{L (oi LtllCÍOrÍ:m'.[a a Íntrr;duc.y;'t() Üe 281) 

!',Lmili<ts, s~J J<lo 21>5ilaliana~;, l'J atbtri;tca.-;, -1· 1 oht

c;u e 1 ;tl],•m;-~ , c de 17 op·rari•l':i pratico; üas ua.

ciouali lark .,t:guínte : ÍtülÍo~ll.L. 'J, allemã 5, polacas 
2 e sr~mnacJOlJalirl•uk Lldr·nnÍJtada 1, 

Para LLcililar na 1 1~Ur\Jp:t o embarque imme· 
rliat•J t.k ÍnJJni~;rallll.::; exp•Jlllam·.u.; com Llcsli n o a 

e .;k J•::;Litlo, n g-<JV•!J'lJI.> •l a lfui;t·>, alt Jl<leudo o P'-· 
diüo 'Jll•: o E~;L;u)l, 111 ~ li% ·ct, jft auctcnir.uu a JllCS

ma •< lllleruali•J ll ük ~c:...: 'l'r<tll pml Compagnie 

Ihy·:ll t;.;. C id> a dar l'as.,<tt;··~lll de :1': clas::.e, üe An
l'cr.. a'1 J.Jra;~,i 1 , ;v, .. ÍuJJnÍgTa•llc:~; que: llte furem apr.:

,.,,;tJ taü'»· pd 1 :\g·cn ~·- (~c: r" 1 da~; Coopemti v as M í
ueira:; ua Europa. 

No intuil·J üe facilitar ao.3 immigrautcs que 
preienJ.aru lo~.:ali;~,;u-se na:; colo aias <lo Es lado, o 

..\ 1. ;J 

, j 
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conhec imento da:s vantagen s c obrigações imposta: 
pe lo regulamento crJ ]r)Jlial vigente, foi csle vertido 
para o italiano, alkmfto e lu:spa nl1nl e conveniente
mente disseminado no -; principaes centros europeus 
de immigração. 

Até junho t~c l<J12, exist iam no J~ staáo 11 nu
cleos e-,tar!oaes dcnominaJo .· «Affo ii SO Pcnna», nos 
s ubu1 bi"s da C;q,ila l, ., Vargem GranJe,>, uo dístri
cto de JJ ..: IIo IIori%unte, "l{nurigo Silvil.», no clistricto 
de DariJacena, ,~Co nsbnça>> , no districto ele Leo
poldiua, ·~Bc~.rão de Ayuruoca » , no municipio de 
Mar de Hesp<tnha, «Sa nta JVL!ria» e «Major Vieira» 
110 município de CatagiJa%es, <<Rio Doce», na da 
Ponte Nova, dtajubá», nr, elo m es mo nome, ~ Fran

cisco Salles >, , no districto da cidade de !'ouso Ale

gre e «Nova JJadcn» no município Agu«:, Vir· 
tuosas. 

Com a acquis iç;jo, pnr 25:000$000, d;1s terras 
c bem fcitorias ela fa;~, e nda Primavera, onde foi fun

dada a colonia " \•Ve ncc ::. l <~ u JJrax , sita llf) municí
pio de Sete L~1goas, c qu e as im pa ·~ou Jcfinitiva-
111éllt e para o E~tado, com a c rcaçftu, p ·los clccs. n. 

3.G53, c 3.810, de 31 de julho c l,'' de feve rcirv 

ulti rnos, da-; co loni as dcnnmi II<u.las «Pedro 'l'ulcdo ~ , 

no município de Ca ran g-•Jl<t c ·<G uidoval», no de 

S. Domingos tlo Pr;1La, llcva se a 14 n num ero de 

colonias cust~ada'i pe lo I~'>tad•J, sen do IJLt.:! estas trcs 

ultimas ainda_!'c acham nn per íodo de l'undação. 

Durante o an no p. pas.·u d•J o Estado dcspendcu 
com os serviço<> de f11ndaçãn dos 5 nuclcos ·.dVIajor 
Vieira», d~io Doct:», «Pedro 'l'•Jkdo,-, ,, Venceslau 

T~ra%», c «Guidoval», inclllsÍI'C a s cornprt:s das pro

priedades agrícolas em rp1 e os dvi s ullimos estão 

sen do fundad os 143:43H!:l027 c com o cusLdo dos 

J 1 restantes, iaclu '>i ve << Major Vieira >, na parte já 
fundada, 137:213$141. 
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Excluido.· os nuclco~ ~~Pedro de 'l'o le<lo» e 
dC.:.uidoval», recentemente crca<.los c em inicio de 
ruuda(/in, os rc lanLs, em numero de 12, têm lo
C<•Iixa• <Js .~. 725 iurlividuos, a:s:mu disiribuidos : 

Alftlll .I) \)1'11!1;!_,, .......................... . 

\ :\.1'!.''1 '1! 1 f; l''l]tr[r· .••• ,., . . ,,.,, • • • ·• • • • •, • 

\\ •·rp·r· ]·r11 11 1':tz,. ........................ . I :~ ~~ 

I :·rr·:r 1 t]. \,'. ' llJ'II•••· :r.. . •.•••••••.••••••• 
i lljj ;1:LIJI"I•·••••••••••• ,, •·••· · ,, •••••••• 

: ~~~: : 
l~li 

'/ 1'. 1 
:!'!! I 

::l'i 
,.,., 

:---~ . t tt I tt \I : rt· l't ............................. · 

l i·• i tll) .'l ......•.•••...•.•• .••••••••••••••. 

lt' r· ;t! r r· i ~· ·I ) , ;;tl\t·:-; ................. .. ....... . 

\ fJYil I ~'til• '! l ••••••• o ••••••••• • o ••••••••• • 

1!111\t·i:.:;ll .• il\'.t, . . .... .. . ... .............. .. ] ,1",1 '7 

Li )'.) 

~I 

. l:tjiJl' \ ic•ii'H ........................... . 
I ~ i1) I )IJt·• ................................. . 

A prouucção propriamente colonial destes nu
clcos elevou-se a 820:6')3$027, as:im dcscriminada: 

\ !!'t,tt ,, I 1 •·t t tt;t .. . ............... . 

\ ' ;,t·L'f·ttl r:r;tlld·· •.••. 1 • • • ••• • •••• 

\\ ' • 'li'''· :I :<.11 I :r a, ... , .. . ......... . 
! I I I I lt· i :..·I I :--.; i I \'; 1 •••• ~ .............. .. 

I ~ i j} 1 )I )1' I• .......... ' •••••••• o •• ' •• 

I ~·( I' 'j I J ,,. ' \,\ 111'11• ,,. 'I .••••••••••••• 

1 ·~~~~ .r :111(;:t ................. .. ..... . 

\1"1"1' V i•· ir :t ... .. .............. , 
.~:ttil" \hri:. .......... . ......... . 
1 r ·t 1ttl ,,·L ........ . .... ............. . 
!11 I' : llll ' i -; f • I) • ' ~ t \ 1 ( • ' " • • • • • • .. • • • • • • 

\q\ 'I \:·t_ J! t·[l .• ,.,., ,. , , • , ....... ,, 

r.~):'il)/~1',(\t t 

'!ti: i:~tl , .':-',1 HJ 

( ·, ; "j''j 1.1 •• ~ :!t 11 I 

'!'/ti: I 11·.;; 11<1 I 
'j : :~1 I. Í~.~ \I',~) 

'!~I: :!~l I;.,V!1.H I 

~·!; i-;l~ 1:~ '!( )1 I 

~)1'1: ;-,: 1,·!~.\: ~;-;·! 

\ :--;IJ;;l'! li~ \ I.J l l 

:"-\ :;l:~il~;") l H) 

:: I : 1.) ~ ~~.;~,(~ I 

J-: : 1111;,>-:1 X I 

A~ [axenda8 arlquiriclas para a Iunuaç;-to das co

lvnia ~; Guid.uvah e "Pcüro Tolcdo» c para aug· 
menio !.la úre<L da .,Majur Vieira, proüuxiram para 
o JC:,taüu uo aauu p. lindo a renLla de 27 :~62~015 
pruvenieuie das cultunts de café que uas mesmas 
já. c~xisliaw. 

O valur da., proi_JrÍi!Üadcs e.üsteutes no~ rde

rid.os 11uclcos, nfw iucluídos «Guiüovab> e d>ccl ro 
'l'olcdo», é üc 9()0:t:50!;i%9, tendo sido arrecaJadas 
nes:;es c uas coloni<n emaucipadas «ilias Fortes», 
«Aualberto l<'errax,, «Carlos Pratcs>> c: ,,~Mar ia Cus

todia>~ 68: lH5~il32, üe pre~iaçõc~ para pagamento 
de lote~. 
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O total da.' d c:- pe ~as [' , iL\s em 19l3 com os se r

viços de immigra ção e co ].,11Í%açfio, in c lu s iv e acqui
s ição d e terras para os novo'3 nuclcos , elevou-se 

a 320:847$150. 

Além nos 14 11l1 Cleos cstadoaes já fundados 

c em funda ção , cx:stc m uo :Gstado perfeitame nte 

organÍ%ldos doi s fcrlerac"> ,<Jofw Pinh eiro•, em Sete 

Jt<tg-oas e() ~<Incon li .lcntes,>, em Ouro-l•'ino, nos 

<I"aes tm 1912 se achavam lo calindas 237 famílias, 

sendo 'J3 no prim eiro c 1~4 no seg undo, com o total 

de 1 . 487 indivíduos. 

Assim o 10stado contarft dentro em pou co H> 

nucleos colrJnÍacs org.uti%ados , sendo 14 e~tadoaes e 

2 federaes . 

Os índios puro<; ainda existentes no J•; s tado 

e ern numero já !Ja, tantc rcduúdo se acham nos va l· 

les dos rios lviucury, D oce. Manhuass ú c Suas

suhy. 

O s se rvi ços de catcclle~e dos índios cx i~te ntcs 

no Mucury c par• e do l\io Doce C<ln tintJam a ca rgo 

do dírcctor e do vi ~.: -dircc lor d a C'J]I)nia Ín•ligcna 

do Itambacury, que ni11J poup<tlll e~ rurço: para 

cham ai-os á vida civi li%ada. 

A tríbu dos Pojich{L ·, uuica qu e alli cx i-; t c c 

co mpos ta ce ce rc<L d e 5() individLW', visita de vct: 

e m quando a co lnnia onde n·ccbc ruui';L c gencros 

al im en icíos. Apl>· curta ~.:starl;t alli, vo lta rlc 

novo para as ll on'!- tas d ·~ S. .\ fa t l• c u ~, onde está 

s eudo lo calizada definitivam e nte p..::la lu::;pectoria 

de protccçio aos índios. 

No e:..crcicio pro ximo fmdo clcspc ndeu-sc com 
o se rvi ço de catec hese o to tal de l 2:384SUOO, dos 
quaes S3ó '$5 00 com a ct1uis içJo de gencros alime n

tícios, medicamento c tratamento de índios ataca

dos de: varíola c J 1: 8+7:3500 com o cu tcio da co

lonia indígena do Itambacury. 
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Ncf.se prospero nucl eo encontram -se locali za

dos <)/f.\ indivíduos, sendn 78'! n~c ion <1es c iviliza 
do ~ , 120 inr.lios pnrns c 5rJ mestiÇ' h e 4 italiano:; . 

l\. stt<t producçftrJ no exe rci . tC• proximo fi o do 

foi de l.C,-I'lJ> I<)')IHHl • 

. \chanrl'>· se oc,·upados t orlos os l ot es d e mar

C<tdos J ,•.., t 1 co\onia qu e lanl•J" hen(; li cios t e m prcs 

tad0 ar1 mnnicipirJ em <[U C ::;e <1ch<1, já se provi

ucncinn sobre a mcdiçfto e dc1uarcação Llc urna área 

de 1.000 hectares para augmcnto da mes ma. 

Continuam vü;nrandn, pn:t a exccPç~o dos 

se rvi ços de tcrr; ts cicvc,hrLI S do Estado, O". di ,i rO

sitivos co n ~tanll s c.! as leis n s . 27 , de 2S de junho 

de 18'J2 ; 17 .\, de 4 de sde111bro d e 18'.!(•; 2(>3, de 

2 1 d agl)str> d·2 1 S'J'J: 2r,•J, d c 27 el e <1gosto ele 
18()'l; 37 S, de 11 c1<2 ag:,s b de l(J01; 455, de 11 de 

sc kmi>ro ele l'JIJ<J, c o r e g-u lamento promulg-ado 

pelrJ dec. n. 2.680, Llc: 3 de d t z..! mbro tle 190'). 

Durante o anuo p:t 'sach foi m~ ditla <t área de 

S9 1 .4'J7 .' •23, 111 ?0() de tcncno~ d •,·o lutos , se ndo 

3 ~·9.:'02.3\ 3 . 1• ·? 1)() p:na compra t\in:CL.t ....... .. 

Mtilli~3o e licmar
C[I~ao oe \erras 
lievolu\as 

~32 .1)11 3 . S (Jlt t:.>tll) par« lcgitimaçi1u; 7 .'20 I .IJ01)112 iJIJ 

para pa tri monio c 2. 1 'Jl.í3u0, 111 '!00 para concess~tO 

g:ra tu i ta.. 

A r.~ n,Ja proveniente ela a rea de :; 49.5112. 3J 3 ,nl2110, 

meüitla para vl'n1h tlircct ;t , dcver{t alting·ir [t i m

portancia de \ 2~:32SSS07, 11 a m edi;t d ·~ 3$500 por 

hectare, nio incln i1l;t a imporLtncia pro venie nte 

de ~t:llo~ dos Lituh ~, e Ü•.1S processos. 

l'omrarando- '-' c css:t r e nda com a provenient e 

d e vcmlas [.;itas no a un 1J Jc 1911, 'lue foi de 

84:2(Jt;Sú2Y, ,-eriuca-sc o allg m,~Dto , o anno passa
üo, ele 38 :05rJ$ 178 . A qu.tnlia arrecadada durante 
o anno passado, rela tii-.L [t venda de t e rras, neste 
c n o::; annos anterirHÍr!'1, frlÍ üc 3:-\:1)3SS617, se nd•J 

H: 1 ~5:-;8 :) 5 no annu passaLlo c \3:'H2~7G2 de pres· 



Conlra~ los 

42 

taçõcs pagas de tcrrt W.J~J concedido.; a pr J.íll> em 
aunos antcriore!-:. 

No anno pas.:ado for<tlll appr()vada; 1 ôl me
dições, sendo !SR p;na crJnipra dir•:•·U1, crnn a ftr,·a 

de 266 .13<),() 18, 111 "?,()(); uma rnra l•·g·ilinr•çf"tr>, C<JIIl 

a de 9.:2')0.000 1 ' 1 ~00 c duas para patrimonio, com 

a de 2 .250.500,r"21JO, perfa:~,endo um toLal de ...... 
277.679.518, 111 200 

A renda liquida, parte arrecadada c parte a 

ser arrecadada, relativa a essas mediçõe~., uwntarú 

a 78:442$134. 

O anoo passado o Gr.Jvcrno íirmou com parti

culares mais trcs contracim. relativos [L concessão 

d e terras para colooi:~,ação c desenvolvimento da 
industria agro-pecuaría. 

Ncs;;cs contracLos, para garantir o.-; interçsscs 

do E;;tado, estabeleceram-sr~ clathulas para a effe

ctividadc da e~{ccução dos servÍ<jOS a '!'I' ~ :,<' pro
pu:~,eram os conce~;sionarios, •L mancir<t a Jir:arem 

iniciados ou feitr.Js dculro rlll :; pra:r.r1 'l ne l]t.;~; c .ti pu
lados, so l> pena de car!ucíthld~, vfJJI.atldo a•; LPrra·; 

ao domínio do l<:slado. A •; lcrra~; cr>nr'crlida•; nos 

dois primeiros contracto~; e·;tfí.o •·m :r.rJlla a•:·ric•da, 
no valle do l{ir.J Doce, c, por isso, na; clawmla ~; 

ncllcs estatuída,; tém- .~e em visl<l, principalmcull', 

o approvcitarucnb) daqti<:lla fertil n·,~·iãn por meio 

de mtclcos coloniacs rcguhtrrnr.:nle h ia!J ·kc id,> .; . 

No terceiro contracto, roi J',·ila a conr·e ;.;ão de 

t errenos em :r.ona de campo. A hi o fim principal 
é o desenvolvimento da criar.;ãn, tenrlrJ ~,i do, pr>r 

isso, fixado o numero mínimo de cabeças d~ v,·aôo 

que deverá ser nclle collocadu (' manlii.l!•, i>cm c•lltiiJ 

o de famí lias de colonl.l.> IJUP licarftll cr>mr> jli"'lfJ! 'Í !· 

taríos dos lotes em qu e e.;iÍvdf.·m Jr,ca!iz.tdrJ ,; , <!•:

p o is ele curto praw, c preenclliua ~; ccrüt~> crmdi
çõef.l, 
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F.xigiram- s e ainda, par;1 o aperfeiçoam ento da 
criaçãr), postos 7. 00t ~c h n i co:· 11as co 1 rm ias pas tor is, 

pl'l'1tação <\c fqrral~· , ·m c funlaçflo <\c escola· (,nde 
se minis trem n0çiíes cx;tctas sobr '' criaÇto de g;Hlo 

c seu tral<lln cnto. 

Para a cr1lh"r a i nfa nr::i<t rlcsv;d ida c dar -lh e a [nSÍI\0 ~roli &SÍ Gila l 
educaçã0 phy-;ica, mnral, cívica, intcll cctu;J[ c pro· 
li s<; ÍI)nal, ex is t e m actua lmcnk, no 1•~ s tal\o _, trcs in-
stitutos , ped citamcnte org·aniza·los de accordo co nt 
o dec. n. 2.-~Jr,, de 9 de [cve rciro de 11)0'); são 

ellc s os seguinte: : ']uifo Pil!lte ·ro, ne sta Cap ital; 

Do11t !Jose-o, 110 município de ltajubá e !J11eno Bran· 
ddo, no de Mar de n'~~panha. 

Crcado pé'lo dr·c . n . 2 . .'.1(, , de <J de kvcrc iro 

de 19(19, Lm o Ir; tituto «J nfto Pinh e irO>), produ

zido optimos rcsultadiJs , diiTundimlo peh infan ci<t 

dcs proleg·ida rla sorte, r>s princit ·ios d e m Jral c 

ins lrucçfto. 
O estabelecimcntn possue clnis pavi lh ões dr.: 

nominad os Bueno ; ;I'(I!Ufdo c Jllc11rfts l 'imentcl, ond e 

se ach am intcrna1los 75 c<lu ca n<.los, um :; ·~ Pav i

lh fto, quasi collclui<IO, o Pavilh:to Cent ral, dcdina

do ú resirlcnc ia do Llir c ctor, sec retaria, hil>li oth eca 

c almoxarifado, c dni s p c <[U C11 (JS pavilhõ ~s dest ina 

dos a llflicil la--; . 
C•nn o custr: io c <,bras Ü "~ st·s in -;t ituto, dcs· 

pend e11 o Es tado a impúrtancia de 1 21:72 -1-$2 1 ~. 

A dcspe'm 111édia diaria ll e ca da pessoa, nesse 

instituto, foi de ;) ()L réis. 

A rcn ü:t dr> esta h •],·,·imcnto foi ele 30:0-trJS'J lO, 

i nclu si v c 21: S21S4 2 'i de 'ltl ()t<l s tlc lote ri as nacio
naes qu ·~ \h 1~ foram di ~.tr il>uidas. 

lhnantc ') anno lt 'J'l\' , n• Js p<tv ilhões, 4 vag·as, 
I[U C foram ]r)g·o precncllid .L, p rn· m enorc. , cujos no

m e-; já figmavam na li. ta <l e imcripç;w dos can
didatos ú internaçrro. 

lnslilulo "Joao 
P1nnciru" 



lnslliulo "D. 
Bo.1cu" 

lnsl!lulo "Bumm 
~ranu ilo " 

f~l il ou icei ll! P,!il u:; 

~ uumcim uo~ 
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Fundado ck acr·ord1J com o dec. n. 2.R2(>, <le 
14 ele ma io 1k I 1)0'J, po ~me: e<;ic Í1 1 .titnlo apeua•; 

um pavilhfin , cc:m ;tccnmnrlaçil" '• para -15 educandrJ ;. 

Despcn•ku I) g;tar[r) ( ' 11111 I' ,[c r><,[a/H;kcinll'll· 
[t ), un aun(J pr()xi mo iiwlo, 28:1>'J7Sr,.j(). l'~ l· ,[1 ·'>

tabelecírn r·nto c~;Liill int•·rn;ulo'l ;v·tualuwntr~ J 1 alu
ll!UOS . 

Es te, o tl' rccíro fund ado n0 J·:~-;tado, de ''ccor
do com o d ('c . n.3.2fil,dc 1.0 dc ;tg-0'it() d t.: 11Jll , c 

mod r: l aclo pelo In .;t ílulo aJ(JãO PiniJ ;_•ÍrO>>, tem t1ll1 

un ico pavilhão , com JotaçãrJ para 45 etltlcaudos. 

Acha-se iustallarlr. em ttm r!o o; J_l!"i.'dÍI)'> do E-: 
Lado, c:~i·;;telltes na CfJhnia "Barão rl •: "\_yuru r,1·a, . 

Com adaptação dct:se pr-.:dio e qs I[Ue servem 

ele r es iden cia ao director e c~; ta!Jelccímen to r[l) prH

to :,:ootcch nico an tll'XO, de:; pendeu o g~ t:J do. . . . . 
29:005 :;i8 'J6, c co m o pes. oal t: demais cle-.;pe ·at; de 

cu s teio 2l:l'J6$04'1. 
A despesa diaria para <:<tda petisoa do •.:slaiJ~

lecimcu to, correspondente, 4)UJenk ú al iJn cutac;;w, 
Joi de 27 1 réis. 

Gra11d!' JJUnJ er'> ck c<lltclírlaltJ>, a~·uardauJ a r:: is

teu..:í a ele :vw,r<t.' para .:'~'·,~m in t.!rll:tdl) ;, 

O J•: stadrl subvr:IJCit,na ''!: •·eg-tlÍJit< · , t' ,[a belcc i

lllCllln, rJ11d • ,; Jllini ~ tr;tdr> o <.·n,iJ'<J tlJr_•cJricr>-pra

tico llét <;grícullur,,: g !:cnJa f,grir-r,h de ·d) . Boscu,., 

Escola AgJicoJa dc: f.<tvra>, ll1 ,titulu J',,Jyter huico 
ele Juií: de F6ra, Apn·ndizarlo ,\·~·rir·ola rle Itamua
cury, Col lcg-io «S . Luiz ,, e Apn:ndi zado Agricc.da 
de S. José de S;1pucaia. 

E s te c"; labeLcimcnto, em Cac hoeira do 
fscola ~n1 ieola tle 

u Camr>o, é .aJ!,vL·w·irqJari•J C<Jll l '' li1 J;tlllia Ir· •. . 
"0. 8n:;crt 

]fi:(J(J[) ,()fl() l[ Ji f!IJ;LI , Jll. /1) j• t ,1rl1 1 [ fl<ill 1• , ,1_' I dÍ · 

n:ito d•: n 'ti l .. IIJ ,tlll•·l' . ~!J <~ILiuliJu ;. 

Acim· "-' u e.,talJelecíml'll ' •1 l;o_·Ju <.1 l'[l·Lt<dl!.tdo 
vara preencher ú ::i S<.;li.; fi11s, porquanto, aléut de 
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cxcdlentc campo pratic•> tle agaic:ultura, machín<1.s 

ag-ricol;;s Jll fJclentas, oflicinas de ferr<tri<t c carpinta

ria, possue as ma chinas índi spelJsavcis para o bc · 
m·lic iamento dos produ dos agrico\ac; . 

1\l••lllada ck ac<rHt\o r;om q r.; xi~·iJo no cn ~ino 

<t• ; ! ic•1Ja, prl ,S tt \: r: - L:t J•: ' iCIJla t<J'l'>. os lllachinismo::> 

li~' Cc~'· <lf Í'•~ , al•~lll de ttm 1'(Js to í\fll>tachnico, <)llÜC 

~;to t! 1Íni .ttachs <tOS alnmlto '> CQ •hecírncntos prati

crsd r: ;t,O<)'.cchnia. 

bcol;l A~ri~ola rlu 
lavras . 

() Et->hdo que p6de enviar para essa escoia 10 
alumnos, subv r~ncio na-a com liJ:OOOSOOO. 

! tJ:;talhdo na cidade que lhe diL o 1wmc , é lnsl rlulo roljl~c ll-
c ;te c~;t·t ht.:l ecimento mantido pela Co ngreg-açãq do lliCO U~ JUII l[C 

Ve rbo Divino. róra 
E' c; \lhv cncionado, annualmcutc, com a impor-

1<tncía de 5 :01l()1 )01JO, obrigantln-!>c a admíttír ,; 

;, lumuos wandauos peln < :rJverno. 

Subordinado iL Colr>ui;l dr, mc ... uJ•> 11 0 11 H: foi 

•"•l•: apre uc\i ;~,adO cread<> pr:Jo (~OY•:rrJO em fevc

r1 ·iro •lc l'Jlll: inaugurado elll marçr) do me:nuo 
anno, tproveitando-sc para es ~e fim, o predio c 

campo pratico alli existentes c pertc:nccnlcs ao 

E s tado. 

E' ~ ul.>vcncionado com a <Jnan tia de 300~000 

mensacs, mantendo o (;nvcrno, junto ao mesmo, 
''m mes tr .. : de cultura \' Llm aux iliar üe~, tc. 

Possue um campo Ll c cultura uc 26 hcctarc:s 

c 6 servido de apc:rfciçoadas 

Estfto internados n'c:::te 

cd uca11 do:-; . 

machinas agrícolas . 

estabelecimento 30 

A~renui10rlo A~ri-
cula tle llamlJ!I· 
Clllj 

Sitnarlo na -; pr<Jxinndac.h:s da estação doão Colle~io "0. luil" 
l'illitCÍifl ,. , !~' fl .i <l •·,, lo' '- , ]J q~ Írl da ') llhVUIÇfLO <k .. 

;I) I J,;;(J(JIJ ulub<L ~ :.. , t u • ..: lh! lldu S ahtlllll' ~ gr ,,tuiws , 
w,uJd<vlcs pelo Cuveruo. 
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Dispõe o estabelec imento de um campo pratico 
e de todas as machinas a!{ricolas nece ~a rias ao 
serviço rura l. 

A~mnaiwrlo A~ri ~a
la rle ~ . Jo.)é aa 
Sa~uca ia 

Foi este <tprcndi;.:ado funrladn e m 1 'JOH pelo il
lustrar!o pre lar.in D. :-) illrcrto (;oJIH'S Pim!.:rlla, ;Jl-

c...:bis po de .Marianna. 

E ' subvcncir)llado es te estabelecímer:to com a 
quautia de 300$000 men saes . Acham-se internados 
15 a lumnos. 

Pccuarra Os es forços empregados pe lo (iovcrno nos e n-

l m~orla\aO Ue 
:IIIIIIWC~ 

tido de desenvolvimento ela inr.lu st ria partoril no 

Estado tem sido cor respondidos com a boa vontade 
elos criadores mineiros. 

Assim é que, por intermcdio do Governo, uns 
têm adquirido reprotludo res de puras ra ças euro· 
peas, outros os tê m importado por conta propria , 
ou t ros , emfi m, t êm cons truiclo tanqu es carrapatici
das , factos estes, por certo, denunciadores dum 
a usp icioso movimento e m fa vor Ja pecuaria em 
M in as. 

Por interm r dio da rep;trtição compclenl•', os 
criadores lllÍnciros continuam a J'a;.: er aC 'JUÍ siçãr; de 

g rande JJu rncro de do;.: cs de vaccina anti- ca rbun
culosa. 

O governo contin{Ja a mantr~r o contradq J'c ito 

co m o I nstit uto v. Oswaldo Cru:.:>> para o fornccimr~n

to de vaccina anti·carbunculosa, pre vent ivo d'fica;.: 

cont ra a pes te da man<!u eira. 

Aos cri adores Jo i':s t ar lo foram cedidas, dt!ran

te o a nno passado 259.740 do:-: cs . 

1\"'a le i vigeu te tlo orçamento da União, está in
cluí do o cre di to de 4B:63í3~3 15, para o pa~·;uncnt() 

ain da devido a,; I.<; -; Lad rJ c rr.: fcre nt ~ ú·; cl es pc-;as <lc 

tra nsporte p<: la im portação rc di:.: ada alé maio de 

1911, de 1. 409 r c prod uctorcs de tli versa., r<H;as . 

• 
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Nr> anno pa,;•;aÜ0, f0ram importados ü:t Enro
p a, para !1ivers•n cr i<td or~s e po:stos zrJotechnic0s do 
I<:sl<L<in, lf.H animacs reproductort:•; de div ·rsas ra 

ças •;e l rcrci0narlas. 

De.>p~nd ·u-·;e crmt r·s•,a impt•l't<•.çflt> :t rtttantia 
d e 100: 14 ")·S711íl, parte da qual j{L ec;tava rccolhiJa 

an; cqJ'r·~: r\0 F, •,t;vln pc lrJs criaclr>rcs qnc Jizcram 

Cl1Cfl111111Cil'la. 

A l:~ni'ío terá ai nela de concr,rrer para es::;a im

portação Üe aCCtJrt[tJ cr,m O decrctl) l' ·~de ral n. 8.537 

lk 25 J c jancírrJ, c•nn o auxilir> •lc 39:SOUSUUU, que 
~'orrcspondc appro:-:imadamtnte It-> despesas tlc 
tran sporte c Lratameulo a bordo . 

A não ser a compra tlc an imacs para os Pos

to i %oo kchnico;o;, a !lr;l.aç'ír> de li nada ar; custeio 

dc:;se c.;•·rvi-:0 só licou nncr;1da em 3:'J 1)i,~()OO, dt?s· 
l 'c ntli l]()~· cr,ut a lra,Juct;~trJ Llc d'J ·um..;~1los que já 
1·, r<t111 apre. ·:nla·lr>~; para" n·ccuim<:nlr; d•J anxili•; 
,,,·ima rckrido. 

Parcccnrl0 ar; finvr~l'JIIl r111c a ind a c opportu
no c rlc> granrl~> vanta~·cm para a im1u·;trí:t pastoril , 

a imp rJrl.éu;ftn <k l'·'j>J'<>rlucl.or•;'i llí: r<tt(a'; curopr ·a ·-; , 

l'l:z cstr! anl1'1 nova l'\1CIJll11lF'IIrl<t rk S·t ;mÍm<v s 1!cs

ti n ;v1o ~' a parlintlar,~s 1• para os Po~;tos 7,oo Lcch n i

co; diJ g ;tat.\q, 

Mauirc-,tawh " ~;r, Mini'itro da A~~Ticu1lura 

rlc:;cjos dr· fundar uma J'azr:11da (k criaçiliJ c :;el·:
cçfto de g·ar1o var..:cum 11 0 'l'rh1J g1tl, '\li nci ro , t ) (~o 

vernn arlljllÍrÍu 11•> muuiGipi•J dr; Ubr;mha um:t ex

ce lk n k b:t,r Jl'la cnm l. ()(J() a lr1 m i r·;~ ; gcnmd1 icos, 
pela imp H'Lt•Jda {le L')[):(JI)() ;i()IJ( J r~ doou {t Un ião 

para o fim <H:ima a!lt11lido. 

E ,te r· ,t;d, ·l•·cinH·nt, j[t fr i iu<;lal1a•l•J r! tlr.: ntro 

em pour;f) tr~dt ·tq!.tr.'ll• zrnt<t um po1lPr" ;I) ck1ncn to 

pam o progrcs. o uc il\1<1. principal fonte de pro
ducçfw. 

f11W1111a 1le ~r i o ~io 
c Se l ec~ilo oc 
~ao o 



fx~osi~ão A~ro
Pe~uaria 

r an~ucs carra~ali 
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Em virtude do di<;posto no art. 21 da lei n 
5<J6, de l 'J de s etembro rh l'JJ2, [rJi l xpellirl o , pelo 
dec. n. 3. 73r., o regulam cnt0 p u a exec u ,; ft o da lei 
n. 454, dr' r, <l e sc tc rnbrfJ de 1907, (J -a nr.l o no nres 

mo rrwrcada a abertura da Ji~'< p osíçfro para 0 uia 15 

de junho do corrente annn. 

Nesse se ntido !'oi puhli car!o, e'r: 15 el e nfJ ve m 

bro do arJno prox imo findo, o edital, com in ~ tru

ções minuciosas , C(·n viclando r> s ag-ri culton:s a 

apresentarem os seus r cr1ucrimeotos até 5 de mato 
do corrente anno. 

Cumprindo-se o di s po s to 110 art. 4. '' do c ita
do decreto, foi uom eada uma Commis< ã o Central, 

composta de 5 membros , enc:l!'regada d e di ig ir 

os trZJbalhos da Expo~ i çã o . 

Para o bom exilo desse ccrta me n , diri g·ir.tm 

sc aos pres id entes , agentes t xecutivos c pre feitos 
mu nici paes , c i r cuJa res , pedindo- lhes se e m penhas
sem afim de r1u e os lavradores c criadores manda<> 

scm á Exposição os melhor~s productos de ~ ua la-
voura e criaç;:-to. 

Motivos divers os fi;~, e ram cnm qu e o Gov e rno, 

pe sando-os <>J uve ni <' ute m ente , adiasse para ~1 rk 
al>ri l do anno proxirno a ah t: rlura desse u til ce rta 

mcn, para o qu e foi ex pedido o dcc . n. 3. 908. 

Con1inl1n o <: ove rn o a au x iliar a con s tru c..; ão 

de tanqu es carrapa ti cidas , qu e , co mo s~ sa be, são 

de real utilidad e ú indu:-. tria pa -., to ril. 

F. s tc auxilio con sis t e no p<t!.;·;un cnlfl cl<L mHa
de das de ::. pesas r~ila s com a c on ~tru cção do tan
que, mediante a apresentação ue planta, or-;amen

to c attcstados, passados pelos prcs id e r:tes elas ca
mara<; dos res pec tivos 111unicipio·> . 

A ' dÍ~JlO !; ÍÇfio do G c. v o.~rnr> do Es ~ado JH>% a 
U11ião um especialis ta in cumbido de dar in s lrtt· 



49 

cçõcs sobre o fabri co de lacti cinios, tendo esse func
cionario prestado excd!Lutes serviços aos fabrican
tes tlue clesej am aperieiço<, r- se nessa r endosa in

dustría. 

Em virtude ele soli cita çfio, foi, tambcm, posto 
{t clísposição tlo ( ~overnr> do Estado um ve t erinarí o, 
colll permaneucia em Uari>acena, o <1ual se tem diri 
g-ttlo crJm sol ici tu de a tollos os pontos onde se torna 
nece;.sar ia a sua prc-;ença, afim de PXaminar c rni
ni 'ltrar ensinamentos de sua especialidade. 

Durante o anno proxim o findo, o governo co n· 
cedeu g rande numero ele r equisiçõ es de transporte 
em estrada'> de ferro para rcproduc tores de raça, 
ait t: nden do ú: solicitações que lhe foram dirigidas . 

O g·o\·erno, dantlo cumprime nto ao dec. n. 
3 . 3-t)), de lide noYembro de lYll, subvencionou 
a (J aprcndi:t.cs t1uc j[t se acham no extrangeiro e 
tém apre:entado á repartiç;"to competente aHesta
dc)s que demonstram a sua a ppl; cação. 

O Estarlo contiuúa a manter c auxili<tr peque
nos postos :t.ootechnicos reg-io nacs , que extraordi

narí .unente tém concorrido para o melhoramento 
da crÍ<tt;i'i<> nos segu intes municíp i o~, em que estão 
siLuados: Bello llori;.wnte, Barbacena, Lavras , J uiz 
de Fúra, LeopolJina, Mar de IIespanha, Itajubá, 
Santa lhrbara, l~ i o !Jranco e Ouro l<'ir.o. 

J•:m iodos esses pontos foram mantiuos repro
ductrJrcs ue raç<t, tendo-se uespendiüo com os mes
mos, no anuo pro ximo findo , a importancia de . ... 

57:172~713. 

Sendo esta uma <las mais interessantes iudus
trias d0 nosso ~sta·lo, não púLle deixar de merece r 
sempre a devida attenção dos poderes publicos. 

A~renu 1m~ no 
ext ran~eiro 

r o~!o ~ 
mo!ecllllicos 

! nuu~!ria ex!ra· 
c! i ia 
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Si a m ineração de ouro c diamantes não apre
senta aciua lmentc a uw:: tna pujança de outr'ora, 
em qth~ o .~0Jr, opulento rl l' J\líttas <~erae; coJtttibuiu 

com milhare ,; ele arroha~: para a cir• u!a t;âq univer
sal, não estft todavia abandonada. JVIuitrJs ~,,í.o 

actua lme11te o:-; producio,; <le -;sa induslri;t que Jllc

r cccm reler~:tcia esp<.:cíal. E n trc e llcs c i larci o 

mangancx, o f<.:rro. o aço, a )J ;da, a<> ag·uas mari
nha:, a ca l, a ar<.: ia de moldar, o crystal , o ka() lim, 

a mica c os ocres diversos, cuja l.!.·poriação é d ig-na 

de me nção. 

Com relação ao ouro, acham-se em franca 
expl0rat;fu), ep.1c j{t vem dr.:sllc mui tos an nos, as 

minas do Morro Vellw, Passagcu1 de l\Iarianna, São 

Deuto, IIonorio DicalhrJ c IJlltra .. , cuja.; empresas, 

quasi t0das e:draoge.iras, vão colhendo iO mais se
guro resultado do emprego de seu:> capitaes . 

Outras minas com o me.;mo teor aurífero, ou 

tal vc ;r, sttp<.:ri!Jr, encontram-se em d.iffercnt•~s 7.0nas 
do Estado . Nestas, cu mo ús marg~n,; de ll1 ui to:; 
r io,., f<.t%- iC ac:lna lmentc um ~;er ·i~~> i,rJlado de col
Jecta de ouro por proc ·s.;o; empírico.; 11Uc, mesmo 

assim, dcixa 111 rc;;uliados CIHUpeusmlorc,; ao,; r1u c 

t ra ballla m . 

A ~~xp l oração Jc mincraes uão conviuüo ,;cr 
feita din:claJJH'llk pelo goveruo, compete, euirc

t auto, ao' PoJt:re; Public'~'; prouwv..:r o~: me io.> de 
facilitar a iuicialiva parii,~tLIM, d.: IIW 'lu que es.sa 
ÍHdu:;tri;.:. venha a ter ainda ,t lll·~-uJ,L auittbl(ã'J tk 
o utr'ura, quand1J COlltlui,tfJU Uiu ju ., io r~uvme ao 

nosso paix. 

A meu ver, a principal acç~ío do:; Poderes 
P u blico;-; em ta l sentido lkve con .i.,tir no t.Aal;c
Jccimeuto de uma boa lc~S·i-,Iaçiw ruinZ:ira, r1ue cou

t euha IJUrtua :,•:gur.t tleJ, din:it()J c d eve rt::, do:; que 

se entregam a esse ramo de ÍJH!u.,tria. 

Por ClliiJUanto uo 11Ue compete ao J•:.:taJo le

gis la r, parece que satisl'ax alei u. 574, para c,·c-
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cuçfw da qual mandei expedir o regulamento appro
vado pelo dcc. 11. 3. 732, de 1 ') de outubro uo a uno 

passado. 

Cumprindo disposições da lei 11. 572, de 19 
de setembro de 1911, este governo contractou com 
os sr,; . Carlos (~ . da Costa vVig·g- e Trajano S. 
V . ue ~'!.ct1ciros, a fund<Lção, no Estado, da Usina 
Sitlerurg-ica a qu ~ se rdcr~ o dec. n. 8. 579, do go
verno Federal. 

Os Jogares escolhidos para o estabe1ecimcnto 
das uuas primeiras secções dessa. Usina., - uma para 
a rusão uu minerio e fundição de trilhos, c outra 
destinada á producç~w de aços de qualidade, matc
rialbellico, etc.-foramas cidadesdeJuiz de Fóra 
c Dello Ilori?.onte. 

Sendo em Minas onde se encontra a grande 
massa do-> melhores minerios de ferro do Brasil, a 
loc;,lix,tçfto aqui da.· primeiras usinas destinadas á 
fusão desse miuerio, limpunha-se por todas as ra
:t.Õi.'S de couveniencia. Mas, llUE:rendo o g·overno 
do Estadr), por suave?., tambem contribuir com os 
meios ao seu alcance para a creação dessa impor
tante induslria, concedeu aos contractantes todos 
o:> favores da mencionada lei. 

Sioerur~i~ 

A c .. t)OrtaÇto de manu[acturas di versas põe lnuus\ria manulaclu-
cm ev id encia o grande incremento que tem tido IB\I'a 
a industria degenero:,; manu[acturados no Esia.do. 
De lado os prod uctos lacticinios, que sfto bem co· 
nh<:cidos em todo o Pai;-; c cuja importancia cres-
ce de anno para anno com o desenvolvimento da 
inclus lria pccuaria, conta prescntêmente o nosso 
Estado: 51 fabricas ue tecidos de algodão, lam, 
seda ele. , além tlas que estào em fundação e em 
vias de funccionamento; 145 de bebidas alcooli-
cas ; -~ 85 cn ire fabricas e offic i nas de calçados ; 83 
fabricas de fumo em corda e desfiado, cigarros e 
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charutos; 29 de productos l'hanuaccuticos; fi de 
perfumarias; 2 de phosphüros, etc. 

Para g-arantir o desenvolvimento da inüu:tria 
manufacturt~ira , o governo não :c tem csr1ucc idr) de 
estimular a prorlucção Lia materia prima, em cujo 
numero figura em primeira linha a c:ultnra rlr> ai
!JOdão. Sem c:-.ta, a pro·p~riladc da indLt'>Lria de 
tecidos será cphcmcra c tnwsitori<t. 

A~U13 IIIÍI/el'ileS A exploração da i f•m tcs de aguas mi ncr;tcs 
do E<>tado, vai sendo feita com U.cscnvolvimcntr) 
notavel. 

Estão arrendadas, por c ou tractos as fontes de 
Poço~ de Caldas, Caxamuú, J-~ambary, Camburlui
ra c Contendas, cujas aguas gos<tm da melhor ac
ceitação publica pela :;ua excd lentc composição 
chimica e conscqucntes virtudes thcrapculica<;. 

Durante o anuo pas~ado h ou v e granue con
sumo de aguas miueraes do Estado, sendo e . ..-:por 
tadas : 

l>n l ''l'\~lfldJt't , . .. .••••••.....••• t:L:~u:; ,·ai~ct ·.; 

)> L ,'!I JilJ ;l/'J .. .• .•.•••..••• .. •. ..:.·:, ,; 

" (~allJIJtlqtlii':L • .. ...... .. .. , , .• , ~). ~~~;~J 

oj S. /,jJ[/)'1'/JI;j) •• , ••· •• ••••• o•• J :.(J(}I j 

)) ,..;:UI/ 'l l'i I :1/i'l .... . . . . . . .... . . o. J .I(,:; 

>I .\t,!,'ll.'l l1 11!'JIIV:;a,. • ••.•. ,.... ~)l ,1 I 

» J>(wn ·: d·· r;;dda -t ........... '!11 
" 1\ jq YI·J'I/•· .. ............ o.. . . ;;·! 

'J'ambeL!1 cre.>ceu muit'J a [requeucía d~ vera
nista· devido em graud.! parte ú ruellwria das 
condições locacs , ouJc jú se vae cncvl!Lr;mtlo rela
tivo ce:nforto. 

Competentemente auchr.ixaJo pela lei 11. 5 11J 1 

de 22 de setembro de 1 fJ!J'J, o governo e::.tá reali
zando di versos m~.:! h oram cu to.- nas séd·~s das Pre
feitura ·, crcadtts na· r.; feridas fontes de aguas mi
Heracs, temlo sido despendida, pJr iatennedio Jr)~ 
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respectivos Prefeitos , até 31 de dezembro de 1912, 
a somma de '~ . % 5: 597$ 397, scnr.lo : 

r:r11 A :..','U::t:-o: Vif'l.\ll ) :--\ a~ d0 La.m-
b :J.l',Y .. .. ..... . ... ... .... . ... .. . . 

nm C ~n , a. n dll· l . ... .. . , ..... .... . .. . .. . 
P !JI P n,;os dp Cald a,:-; . .... .. . .. .. .... . 
nn1 <; n lllbu q t~ i l' a . . ... ... .. . . . . .. .... . . . 

2. 70:l : l :.'IISZii7 
\)KR;7K I ~I~~ ~ 

~~~ ~ ;! ~ ~~~~~ )() 

:!AZ: r.~ l :l~ I :\O 

Continuam a fuucciouar, com reconhecidas feiras OC ~aoo 
vantagens ao~ criadores c cuve rnistas do l~sta.do, 

as feiras de gado de T res Corações, Bemfica c Si· 
tio. 

A exportaçfto c negocios de gado reali:;,ados 
nessas feiras , durante o anno de 1912, deram os 
s.eguintes resultados : 

De Tres Corações foram exportadas 137. 188 
rezes, vendidas pelo preço de 17. 1%:751$$00; de 
Bemfica foram exportadas 45 .277 re:r.es , vendidas 
por 4. 863:!)32$000; de Sitio, foram tambem expor
tadas ::\3 .703 rezes, vendidas pelo preço de . .. 
4 .230:278$260. 

Acham-se creadas diversa:> outras feiras d;:, 
gado, alg umas já contractadas , mas não install a
das ainda. 

Ha justamente cinco anuos c cinco mezes , de- Coo~erali~as a~n-
corridos da inauguração, em 1908, do in~tituto das colas 
cooperativas ag rí colas em nosso Estado. 

Durante esse curtissimo tracto de tempo, o 
cooperatismo mineiro caminhou, é certo, com tal 
ou qual lentidão, propria das novas idéas , quando 
inoculadas em um meio social carecedor de preparo 
para as receber e assimilar. 

Aliás , não foi sórnente entre nós que esse 
pbenomcno se verificou ; tambem no velho mundo 
o systema t eve que lutar muito, antes que fosse 
implantado c acceito definitivamente. 

E xaminado num golpe de vista geral, numa 
percepção ampla do seu conjunto, o nosso coopr 

M. -- '> 



r a ti s mo agrícola te m progrcd id o, a ponto tlc po
dermos os mineiro · andar justamente orgulhosos, 
p•J l" (jtl C a hi estão os al icerces solidiss imo: , em que 
se asse ntará o futuro cdificio da coopcr;.;ção nacio· 
nal, (jUe, pelos vindouros sc r{L construido e per
clurarú. 

l<~s tudac.l o, porém, em suas minuuencias , nos 
de talhes de sua viela e l'nu ccionamenlo, com pesar 
o dü:emo s , in gente s esforços, ininterruptos se rviços 
são ainda neccssarios (do g·>veruo c da lavoura 
identí.ficados) para que a s as~1ociações cooperati
vas, organixaJas HOb os opti mos auspícios da 
protecção J governamenta l , se e ncontrem perfe ita
mente regul ares r;m suas funcçiJcs cooperatist as, 
cscoimad<ts Jos naturacs desvios daquelles que se 
iniciam inexper tos e bisonhos . A lgumas ba, no em
tanto, qu e j á podem servir de modelo, por sua or~ 
ga nizaçfto e funccionamento regular c legal . 

O governo, como se v é do dcc. n. : ~. 252, de 
J2 de ju lho de 191 1, dilal0u a csp hcra Jc acçfío da 
lavoura mineira, cslal lclcetllll'J as l>ascs <.'111 que 

se lu11dam as sociedades cooperat iva:; , não ::;ówente 
de co.fé, mas tambem de lac lic ini o::;, de fumo, de 
algodão e de todas as culturas c indu~trias capa~cs 

de prosperar em territorio do E~tado, dada a va

riedade das nossas :t.an<Js l' roductivas e ao impu lso 
desse povo activo c e mprchcndcdor . 

Sol> outros e multi plos a ~p cctos tem o gover
no encarado c cstuclat!o com carinh o, essa magna 

que::. tão economica, qne não é si mplesmen te do in
teresse regional ele Minas, porém, e imrnediata
mente, do paiz inteiro 

Assim é que sentiu a necessidade de regula
mentar o serviço sempre crescente da agencia. offi· 
cial das cooperativas , no Rio de Janeiro, e o fez 
com o dec n. 3 . 494, de 13 de março de 1912. 

Com a publicação de taes medidas ahi conti
daf> , o g overno teve em vista descriminar as attri-



bniçõcs e co mpctencias daquella repartição, afim de 
ce rcear usos c extinguir abusos que se verificavam 
constantemente, devido a não estarem delimitados, 
sinão tacitamente, os domínios de sua acção, quer 
Juncciouaria, quer commercial. 

l•'oi po r isso que lamentavelmente para todos, 
n•·> ~ qu e ~> ut n os miu círos ...: qu e a!llamos esta gra n
de terra, se tk s rl •>b r:tr;m1 os deprimentes factos, de 
<tUe tivestes jft notic ia circnmstanciada pelos or
gãos da g rande e da pequena imprensa do paiz:. 

1\ ti m de que p · ssa Llar-vos noticia detalhada e 
esclarecimentos completos, c o farei em mensa
g·em espec ial, de todos os factos irreg-ulares e crimi
nosos que se deram na'1uella rep;ntição, procede-se 
a um rigoroso exame em toda escripturação da 
agencia, desde a sua fundaÇw, para se conhecer a im
portancia exacta dos desvios dos dinheiros do Estado. 

l.slo fe itiJ , vroculerá o governo com todo rigor 
contra o responsa,·el ou responsaveis pelos repro
vavcis fa•: Los qu e a lli t)C deram , e qne, para honra 
de 1\ l inas , con: ti tuem cxc~pçiio na nos~a l'tda ad

min istra~ iva. 

Feli:.-; me nlc para o presen te c para o futuro 
de Minas C eracs , posso affirmar que, Ja agora, 
para novo norte se encaminham os negocios 
da agencia , se ndo hem nitidamente compreh cndi
dos os intuitos para que foi crcada e sendo pos
tos em pralic·a os p.rinci ,,ios de um regulamento, 
r.ujos Iins sfw: -·protccçftO á ag ri cultura, iustrucção 
lcchnica, cornwcrcial c industrial ao lavrador, para 
·~o11sc guir qu~ , mais dia menos dia, a lavoura mi
n ' ira. se emancipe, abroquelada da fortalez:a inex
pug·navel da cooperação. 

A campanha tem sido ardua, porém alguma 
cousa j á existe realizada, que nos conforta e anima, 

8 qui assignalo alguns dados positivos, afim 
1lc vos dar conta do desenvolvimento d.as cooperati

• • L~ nc ;!,C ultimo periodo annuo . 
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As despesas do exercido, pagas por inter
media da Dircctoria do Commercio e Expansão 
Economica, que snperintende o serviço dessas asso
ciações, montaram em 451:000$000, estando in
cluída nessa imporh.ncia a quantia de G7:500$000, 
que represe ntam premios para machinas, concedi
dos pelo governo a diversas cooperativas, em 1912, 
cuja discriminação podereis verificar no r ela torio 
da Secretaria. Cumpre notar que naquella som ma 
estão tambem in.:luiclas verbas de propaganda agrí
cola, favores e auxílios á agricultura e á inclus
tria em nosso Estado. 

Foram organü;adas apenas mais quatro co
operativas, durante o anuo passado, subindo o nu
mero total dessas associações, approvadas e reco
nhecidas pelo governo, a 36. 

Não foram muitas e isso pouca importa, pois 
que ao governo mais convém, assim como ás pro
prías cooperativas, que as já existentes funccio
nem com a necessaria regularidade. O empenho do 
governo está em movimentar regular e efficazmen
te as que existem e para isso não tem poupado esfor
ços, orientando nesse sentido o trabalho de propa
ganda c fiscalixação no interior. 

Apenas duas cooperativas, a ue l~io Branco e 
a ue S anta Lm:ia do Carangola, contmhiram em
prestímos com o lhnco Hypothecario e Agricola, 
directamente. 

O governo acha que todas as cooperativas de
vem negociar seus cmprestimos directos com os 
bancos , sem intcrferencia du poder publico, para 
se irem emancipando da tutela official. 

Sobre todas essas rubricas, assim como a res
peito de outras que poBsam interessar, encontra
reis minuciosos dados exp1icativos no relatorio do 
sr. Sl!cret;Jrio tia Ag-riculi a.ua. 
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Fssa depe11llencía da Director ía do Commcr cio Junla Commerci~l 
e B xpansfto Economica, run ccionou r eg· ul ann cnt~ 

durante o a11no de 1 cn 2, pro~ imo fmd r>, realizand o 
48 sessões ordinarias c mn <t extrar>nlí nari a . l•:sta 
foi cffectuada por occasifto do rall ecimcntn do g-r;u-'-
de brazileiro, Bar;"w do Hio Branco, tendo siê.o 
prestadas justas homenagens á : ua memoria qu e-
rida. 

N as sessões ordinarias a Junta Comm ercial 
tra tou de dar solução a 41 8 re'-1ue rimcntos div er
sos , sendo: conttactos 139, distrados 50, altera· 
ções de contractos 19, estatutos c actas 20 , e carta 
de auctorização, para commerciar , um a. 

Foram registrados 115 livros commerciaes, 
4') firmas e 27 marcas de J'ahri cas . 

O movimento de capitaes ascP nden ;1 • ... 

u.679·3 7.f.'/JII4. 

Foi esse lapso de doze mczcs ') em cp.le mai s 
se trabalhou na Junta Commcrcial , o que sig nific,t 
que commercio e industrias do K· tado augmcntam 
e prosperant sensivelmente. 

A renda de scllos c impostos estadoaes, nesse 
periodo, foi de I.) :I8,;.$8oo e a ele ,ellos federaes 
foi <.lc 16:623 ~·64<1. Os emolumentos destinados ;w s 
membros da Junta subiram a 2:.p7 ~850 . 

Faz-se mistér notar que o dec. n. 2 ()(,, de 25 
de agosto de 18cJ9, tem produzido c iTeitos contra· 
produce r:tes, porque , dando compctencia aos ~ l'S. 

juizes municipaes , do interior do Estado, para ru~ 
bricar livros commerciaes , abrir , numerar c orde
nar o registro de firmas , nã.o tem bem serv ido ao 
commerciantc de fóra da Capital. 

'rem accontecido que nem sempre se exigem 
os documentos indis pensaveis , provando o archiva
mento do contracto na Junta, o que redunda em 
prejuizo desse departamento commercial , como 
tambem em prejuízo das rendas estacloaes, que só 
podem auferir os provento ,· da cohrança dos no-



vos e vell. ~o . direitos , niío dcixaudo el e !H' r n oc11 a 
lambem ás partes , pol'qu c ficam com suas finm s 
e li vros não pcrf~iiamente lcgali :;, ados. 

Por ultimo, devo consigna r que os emolumen
tos cohr.ldos pela no ssa Junta Co mmercia l sfto ex
cessivanJc nte rcdu::; idos , comparados co m o; rJll •' 
se exigem nas juntas commcrcia e · de S . P aul o c 
da Capital Federa l. E '>scs emolu mentos ~ ií0 o: 
mesmos que eram ex igidos IJ. a quasi vinte annos , 
em 1894. 

O~ras ~uolicas A irnportancia de aucto rir.açõcs para obras 110 

exercício de 1912, addicionada á de compromissos 
que vieram de exercícios anterion:s , elc \·ou-sc a ... 
3 . 919:048. 960, pela fórma assim discr imiuada : 

Cacl <·ia,:,, ... . .......•.•.•. . ..• 
I ~difl c i o s rlivc t· sos •• , .• . • , .••. , 
I nntrJs . . . ..•......... . ...•.•. . 
r·~ s h· .'lda~ d n J •() d a~. · · l ll .. . .....• 

fJioJ·as rli1·• ·rsa s .......... . .... . 

;.)[llj; 13:)~ 1111 ' 

J. ~lii ::1/i Jt; ]lil I 
I. LII : k ( : l ) /)~ lfi l l 

~> f i( : :.'~ ~~~ 11 . 11 

r : I : ~tFi ~•.)U) 

E' , como se vé , a m a1 or cifra até hoj e r,~g i s 

irada neste departamento, ta l o dcsen vo lvin iento qu e 
o governo tem dado aos se rviços de ob ras publicas 
no .I:;;stado. 

Deu causa a esse aug mcnto, não só a execução 
de d iversas obras important~s . ba nJUit0 reclamadas 
c que se tornavam inadiaveis , como ta mbcm a cir
cumstanc ía de t er tido o go \·crno que reconstruir 
diversas pontes des truída s pelas ultimas enchentes . 

.A s despesas pagas durante o exercício atting i
ram a importancia d ~ 1 . 405:GH0:-;,=1 00. 

Addicionando ·se a es ta importancia a de . . . . . 

930:199S400, de pag-am entos e ffcctuados em exe rci
cios ante ri ores , fi ca reduz i da a 1 • 583 : l(i<.J!;) OO O a i m. 
portancia de auctori?.ações ainda p or se pag ar e que 
~assa a aJl'ectar o exercício de 1 1!1 3 , 



l..:s t a i 111 porlanci n fi ca r[t bellt rulu i', ill ct C•)t ll as 

auuull açiies üc Lliven,as despesas, não realizadas nos 

exercícios crn r1uc foram auctorizadas. 
'l'endo siclo iu sul1icicnt c o credito de: .•.... . .. 

1>11 0:000:-iflOO, consignado no n. X IX,~ 3." , art. 15, 
da fcj 11. 5; 0 , de 1<) dL: sdernbro UC 1911, Í CVC · !'\ l' 

de lançar mã o, para pagamento de exccs-;os de com· 
promissos,dosc reditos ns . X II[, X I V, XV I c XXX, 
da c itad a lei e do ab(; rto pelo üec. n. 3. í 28 , de 14 
de ot.ttllbro de 1 <.J 12. 

A despesa feita em 1 <Jl 2 , com obrao; d~ cons- C~ ilc i as 
truc(jão , reconstrncção, concertos e melhoramentos 
de cadeias do l<'s lado , elevou ·se a 252:124:-iSOO . 

Foram constrniJas as segnintcs .:adeias: de ~. 
Francisco, por 23:51J4:-i200; de Caeté , por ...... . 
39:81 58300 ; de Abaeté, por 84 :06(,S400; de Uhc

raba (Penit.euciaria) por 2 30:7i4:-i200. 

Acham-se e m co nslrucçfw as st g Ltinl ·~ : : de 
Pouso All(), p or ~2 :00 <JS lü0; de Salinas, por 

23: 1f3'JS1 00; de 8 'i lrell a do S ul, por l !'í :OCI9:7A0(1; de 

Campo Bdlo, por r, 2 :4 1) l ~SiJ O; d e Diamantina, p or 

.5:\ :00 3~d0 (1; dr) P vtn ba, por 2il:ti328000; c\c A bre 

t 'ampr•, p or I O:.fr ' () ~;ooo; de ~~~111to A ntnn in dos ! 'a
tos, prJr S-+:7r, ll .-i()'J[); lle P cç::nt lta, p or 4 r,; r,., :; ~;ti[)U : 

de Mu%amhínho, v, r r,:):WJ3S5()0; de \yarg·iulla, p(•r 

·l8: l7f>::i 'i" tltl ; de Cu:uam'%Ía, por l'J:2<1S$70t l. 

i\ ch am-se em rccon s trtl c~;·l' l a ·.; ctd .: i .ts : (h~ 

Campanha, po r 1 ' 1 :()2 '~~ ()11; d·~ CaleJas, por .... . 
r.:r,zg:;•JOO, de Cnnc,· i -ão do Serro, p r 7:+'.J7~l tl0, 

c el e Jl om Succcs~o , po r lll:Q:;S$9tHI. 

So llrerant obras de serv iç,os s:tuitarios as ca

d eias de Barbace na, 'l'rcs l'ontas , l3aepcndy , S. 

l'aulo do lVfuri a hé c San ta J~i ta do Sapuca h y, na 

importancia tobl de 4:11l~~Hl tl . 

l!'oram feitas obr.ts de m cl ho ram L: ntoc; c con. 

c~::rtos uas cade ias de Lcopolllin :t, ' rhcophilo OLt.o

'li, Salinas, Parú , S. J o:.o Nq>o nn, ce no, 1i bú, PiA 



tanguy, Diamantina, Carangola, Bello Ilori:wn te, 
Montes Claros, Formiga, Caratinga, S. Gonçalo do 
Sapucahy, Pa lma, A lto R io Doce, Marianna, Ja
n ua ria, Tres Corações do Rio V e r de e Santa Bar
bara, tendo sido despendido, com esses serviços, 
o total de 22: :n7$800. 

gm concertos, que montam ao total de .. .. . 
75:683$700, se acham as cadeias de Itapecerica, 
Ütlro Preto, Quelm:, Ouro F'iuo, Vil la Nova de 
Lima, Cabo Verde, Sete I,agôas, Piurnhy, Sabará 
Passos, Pouso Alegre, Rio Branco, Monte Santo, 
Lima Duarte, Serro , Boa V ista do Tremedal , Cam
buy, e Jacuhy. 

Para as obras ele construcção dos predios des
tinados a cade ia c for um de Leopoldina, foi conce
dido, pelo Estado, um auxilio de 80:000$000,já ten
do sido paga á Camara Municipal, por conta do 
mesmo, a in:iportancia de 70:000$000. 

Erlilicios ~uulicos O total das despesas com cdificios publicos du-
rante o exercício ele 1912, aLtíngiu a 578:271$900. 

Eo ilicios ~uulicos Com obras de melhoramentos e serviços de con
servação dos cdificios publicos da Capital, despcn
deu-se em 1 <) 12 a importancia de 282:773$700. 

ria Ca~ il a l 

Forums 

~uarlc is 

As despesas feitas no e, ·crcicio de que se tra
ta, co m obras em cd ificios de J'orums do J'~stado, 
elevaram-se a 71:0128iú00, incluídos 21:194$800, 
rcsta utcs das obras do cd ifJ cio des tinado ao forUin 
de Ttajubá e 20 :000$0()0, pagos por conta do au
xilio de 40:000$000, concedido á Camara Munici
pal de S. João Nepomuceno, como iudemni:-:ação 
das despesas feitas com a construcção do prcdio . 

Com as obras de adaptação e concertos nos 
quarleis políciaes de Guarará, Jui;,: de Fóra , S. 
Gonça lo do Sapucahy c Palma, unicns que so ffre
ram obras em 1912, dcspcn,dcu o I•~ s iado a impor
t;~n c ia c.J c .'B:ORS!:i1 00 , 



Com esta epig ra phe despendcu-se no exerci cio 
a penas a importancia de 25:579$100, se ndo : .. .. 
22:609$100, com a conclusão das obra~ de cons
trucção do edificio destinado ao g rupo esco1ar de 
Pec ,uy e 2: <l 70$000 , com a co ns trucc;ão de um 
muro de arrimo na Esco1a de Phannacia de Ou 
ro Preto. 

fslanelecimenlos oc 
lnslrucvio 

Foram feitas obras de reparos nos predios 
dos pontos fiscaes d Serraria e Chiado r, tendo
se , com esses serviços, despendido a importancia 
de 2:972$100 . 

A compra da fm:enda Hoa Vista, para con
strucção da Pen itenciaria da Oapital, custou ao 
Estado 35:001l$000,:pagos no exercício . 

As obras de construcÇtü do edificio destinado 
a arma:,:e rn de cJ.fé no Rio de Jane iro, ficaram 
para o Estado em 378:%6$300 , tendo s ido pagas 
no exerctctO as ultimas rl.espesas, na ímportancia 
de 124:962$200. 

Pontos riSCileS 

Penilencia ria oa 
Ca~ila l 

Armawm oe Calü 
no Porto ao Rio 
oc Janeiro 

Em 1912, fo ram feita s obras de melhoramen- Assislencia a Alie
tos nes te estabelecimento, na importancia de ... . . naoos em Barna-
2:208$6uo. cena 

1<: levou-se a 2SG: 44%)600 a im portan e ia das Pon\es 
uespesas !'citas no exercício com as obras desta na-
turexa. 

Foram construídas as seguintes pontes : do ri
beirão Aguas Claras , em Uomfim, por 2:942$000; 
d 1 rio Pyranga, denominada «Camillo Dias)), por 
7:716$400; elo rio Verde , cu; Soledade (mctallica) , 
por 67: 58$700; do corrego dos 'l'tixeiras, ern Vi
f:osa, por 2:158$100; do rio Jacaré , em Oliveira , por 
7:185$500 ; do rio Pomba, e m Cach oeira ./llt;J, 1'0r 
24 :227$500; do rio Capivary, em Minas Novas, 
por 7:74 8$4 00; do rih eirfto Arrudas, na Capitai, 



por 27:800$500; do rio Sar:~,eda~ , em Capel la Nova 
do Bctím, por 3:636$000; do rio Casca, em S. S e
bas tião do Herval, por 4:5811$000; do rio Pirapc
tiuga, em Pyrauga, po r 3 :241$000; do ri beirão 
Chiqueiro, e m Ouro Preto, por 1 :00 11!))000 ; do rio 
Novo, denominada <.<Creoulos» , por 11:459$400; 
do rio das Pedras, em Passa ~.Jua tro, por 5: 122$ 4110; 
do corrego do Leitão, na Capital, por 3:000$000; 
do rio Manso, em Bmmadinho, por 8:4 87$600, 

Acham-se em construcção as seguintes: do rio das 
Velhas, na fazenda Drumond, por 23:(J37~200, do 
rio Jaguary, em Santa Rita da Extrema, por .. . . . . 
10:134$100; do rio Pará, em Martinho Campos, por 
30:802$500; do rio Doce, na fazenda do Raso (me· 
tallica), por 69:842$900; do rio Gloria, em Santa 
Rita do Gloria , por 8 :2243000 ; do rio tranque, deno
minada «Raiz», por 7:027$400; do rio das Ve· 
lhas, em Santa Luzia, por 57:500$000; do rio Pará, 
em A lberto Isaacson, por ..J- 3 :215$000; do tio Preto, 
em Barreaclo, por 33 :980$000; do rio E xtre ma, em 
Gr ão Mog ol, flpor 2:5 !JO$OOO; do rio Bagre, em Cur
vello, por 3: :~ G0~3 :) oü; do ri o Kagado, na fa:~, e ntla 
da Cachoeira, por 12:357$600; do rio S apu ca by, 
em Poço Feio, (JJt eta!lica), por 162 :160:;000; do rio 
Handciriultas, em S iti o, por 5:603~100; do rio Suas · 
sully g rand ', em Cachoeira Grande, por .S :O .=í rJ SilOo; 
do rio Ca raugola, cm'l'om hos , prH 4:1%$000; dn 
rio Suassuhy g rande, de no mi nada Bonito, por 
12:473~000; do rio 'l'íju co , no m tl nicip io do Pcata, 
por J2:G !O$!JOO; do rio P y ranga , em nuaraciaua, 
por 1 (,:742~200; do rio Cuithé , em Caratinga , por 
7:070$500; do rio P reto, em S . Seuastião da Barra, 
por 4 :·107S700; do rio Saut 'Anua, em Ponte Nova, 

por 8:7 50$000; do rio Perdi;:es, em Mou te Ca r· 
mello, por 2:.=í00S0(} 0; do rib eirão Novato , em Mi

na s Novas, por 5:000~000; do rio Casca, em Ca

choeira Alegre, por 5 :5688900; do r io Pará, d '110· 

minada «71ent.o Lopes», por J 8 : r. s5~ 1 00; do rio 



Bambuhy, d.enominada <<Caianna)) , por 11:434$70 tJ; 
uo ri o Arcado em S . C-onçalo , por 4:413$100; do 
rio l'danhuassú, em Veadinho, por 17:000$000; dos 
riosA1maccg·as e dos A ntas , por 2: 800$000; do rio 
Lambary , denominada ~~Creoulos », por .......... . 
4:000$1100; do rio Pa':>Sa Quatro, em Passa Quatro, 
por 2: 121$9011; <l o rio Iting·a, em Arassuahy, por 
14:2h4S400; do rio Car mo, e m J urumirim, por . ... 
lfJ:ltJ8$) tl 0; do rio Caratinga, em Caratinga, por 
G:248~GOO; do rio Gran de, em I,ivramento, por ..... 
J.(,: SO(J:-;1000 ; do rio Pomba, em Cataguazes (metal
lica) , por 71:939$4tJ(J. 

Foram fei tas obras de concertos nas seguintes : 
do rio Preto, em Porto das Flores, por 12:633$400; 
do rio Ilapecerica, em Henrique Galvão, por . ... 
3:734~000; do rio Jacaré, em Canna Verde, por 
1:003$400; do ribeirão do Inferno, em Diamanti
na, por 3938300; do rio Chopotó, denominada 
'<NovacS,)) por tJ %$00 0; do rio Parahybuna, na es
ta ção do mesmo nome , por 700$000; do rio Para
hybun a, denom inada «João Carlos» , por 226$800 ; 
do rio Parahyba, em P orto Novo, por 1935000; do 
rio Sapucah y, e m Santa Rita, por 1:950:-1000; d o 
rio Sa pucahy , em Oleg·ario Maciel, por 483$000; 
do ri n Cocll oe ira , 111 Hargreavcs, por SilüSOO O; di
versas pontes no município de Pitanguy, por .. . ~. 
:; ::100$000 . 

.i\.cham· sc e m concertos as eguintes pontes: 
do rio Lambary , em Chris lina, p or 8258400 ; do 
rio Cip ú, em Rio das Velhas, por 1 :651$200; uo rio 
Preto , na cidade do mes mo nome, por 649$000; 
do rio Pyranga, dcnominaua «Pau (.;.rande>>, por 
7: 1 34~80 n; do rio Pyranga, na cidade do mesmo 

nome, por 4:HlSS400; do rio das Mortes , tm Pra
dos, por 4:000$000; do rio Casca, na vil! a do m~s
mo nom e, por 6:96o~; o o n; do rio Girau, em Carmo 
da Onça, por 4:251~ 200; do rio Muriahé, denomi
J1aci.a Ponlc Alla, por 5:800$000: do rio Mandú. 



em Pouso Alegre, por ló:807$800; do rio Ingahy, 
em Lavras, por 2: 147$200; do ribeirão Santa Cruz, 
em :Escalvado, por l: 042$000. 

E<:lrarla:; de rodíi[ICIIl A importancia despendida em J 912 com obras 
de construcção, reconstrucção c concertos de es
tradas de rodagem elevou-se a 228:157$300. 

Foram no exercido construídas as seguintes 
estradas: de Bello Hori:wnte á Venda Nova, por 
14:126$500; de Venda Nova a Vespasiano, por 
57:358$800; de S. Miguel de Guanhães á estação 
de Nack, por 1 :.'500$000; de Santa Lu:da do Rio 
das Velhas á Conceição do Serro, por 24:912$200; 
de Carangola ao Divino, por 13 :000$000; de Bello 
Horizonte á colonia Affonso Penna, por . . . .. . 
23:787$500; de Bom Hetiro á Sant'Anna do Capi
vary, por 4:642$700. 

Acham-se em constr ucção as seguintes : de 
S. Romão à Formosa, _gstado de Goyax, por .... . 
34:327$400; de Abre Campo a Bicudos, por .. . 
14:447$000; de Lavras á ponte Metallica do Funil, 
por 1 0:469$400; diversa s no municíp io de Viçosa, 
por 8:000$000. 

Foram concertadas as seguintes : de Ouro 
Preto á Passagem, por 8:709$000; de Antonio Pe
reira a Bento l~odrigues , por 60$000 ; de Ouro 
Pretv a Antonb P ereira, por 2:693$300; de Que
luz à Pyranga, por 26:3 Fl 6$500; de B ~llo Jiori:wn
te a Uomfim , por 7:195$500; de Barra Longa a 
Chopotó, por 8:442$800; de Itabira do Campo a S. 
José do Paraopeba, por 10:555$700 , do carrego 
do T ijnco, na Capital, por 953$300 ; do dis tricto 
de S. Vicente do Gramma, por 2:000$000, c di
versas no município de Santo A ntonio do Rio José 
Pedro, por 5:000$000. 

Acham-se em concertos as seguintes : de Ouro 
Preto á Cachoeira qo Campo e outras localidades, 
por 18:129$100; de Lagoa Dourada a Carandahy, 



65 

por 9:213$000 ; de Bemfica a Piáu e Coronel Pa
checo, por 10:000$000 ; de Ouro Fino a Caldas, 
por 39:250$000; de Ouro Preto a Cattas Altas de 
Noruega, por 6:488$200 ; de Bello Horizonte á 
Venda Nova (encascalhamento), por 15:268$400; 
de Abre Campo a S. João do Matipoó, por 
10:000$000 ; de Manhuassl! ao districto de Sacra
mento, por 5:500$000 ; de Bicas á Fazenda de 
Sant' Anna, por 10:000$000; de Cuithé á estação 
de Lajão, por 14:960$000 ; de Barbacena a Alto 
Rio Doce, por 4:00J$000; de Barreiros á Serra do 
Rola Moças, por 9:420$900 ; de Urucú a ~. Mi
guel do Jequitinhonha, por 4:000$000; de Capella 
Nova das Dores a Carandaby, por 12:876$600 e de 
Santa Quiteria á estação do mesmo nome, por 
9:221$500. 

Com os estudos para as estradas de automoveis 
de Cabo Verde á estação de Monte Christo e de 
Sitio á Santa: Rita, despenderam-se, no exercício, 
10:091$800, se ndo : com os: da primeira, 5:242$300 
e com os da segunda, 4:849$500 . 

As despesas feitas no exercício de 1912 com 
obras diversas elevaram-se a 90:676$900. 

A Cornmissão de Melhoramento~ Municipaes 
foi creada na Secretaria da Agricultura pelo ele c. 
n. 3.195, de 17 de junho de 1911, para tratar dos 
estudos, processos e fiscalização, por parte do go
verno, das obras de sat1eamento e das installações 
electricas que se realizarem nos municípios com o 
producto de emp restirnos nos termos ela lei n. 546, 
de 27 de !letembro de 1910, 

Installacla provisoriamente a 29 de julho de 
1911, com reduzido pessoal, para iniciar os serviços 
que lhe fossem affectos, teve essa repartição te" 
chnica, de caracter temporario, a organização dos 
seus scrvi~os estabele;:;ida pelo dcc. n. 3.669, de 

OOrds ~iversas 

Com missão ~e Me
lhoramentos Mu
nici~ aes 



17 de agosto de 1912 , co mpondo-se de um enge
nheiro chefe, um primeiro engenheiro, um consul
tor de electro-tcchnica, um engenheiro fiscal de 
obras, e engenheiros auxiliares em numero neces
sario ao andamento r<'gtt lar dos serviços, (actual
mente em numero de tres), um desenhista , um 
secretario e um con íinuo-serven te. 

Dos tres engenheiros auxiliares uenhu m tem 
e/Iectivamente trabalhado no escriptorio technico 
da Commissão, estando todos elles encarregados 
de serviços fóra, para diversas Camaras Municipa
es, em estudos de o bras de melhoramentos muni
cipaes . Esses funccionarios, entretanto, deven
do em breve terminar as suas commissões, volta
rão ao serviço geral da Commissão, não se incum
bindo mais senão da fiscal ização das obras em exe
cução nos municípios, sem se encarregarem de no 
vos proj ectos, uma ve;, que não convém ao gover
JlO fazer por engenheiros officiaes esses trabalhos, 
qlle exigiriam um grande pessoal, acarretando 
onus para o Estado. Sob a nova organi;,a ção da 
Commissão taes serviços têm sido confiados a en
genheiros expressamente contractados para cada 
caso, correndo as despesas com os mesmos por con
ta das Camaras iuteressatlas, reservando-se á Com
missão ollicial a orientação geral e a fiscalil::ação 
dos estudos que ficam dependendo do seu exame e 
da approvação do Governo. 

Com o seu pessoal amp1iave1 segundo as ne
cessidades do s rviço, a Com missão desempenha
se dos se us deveres, trabalhando nas hora s normaes 
de expediente e das 7 ás 10 horas da manhã . 

A direcção techinica dessa importante repar
tição está confiada ao engenheiro Lourenço Baeta 
Neves, especialista em engenharia sanítaria, ten
do como consultor technico dos serviços de ele
ctricidade o engenheiro José Felippe de Santa Ce
cilia, lente de Electro-techn1ca da Es~.:ola tl.e Mi· 
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nas de Ouro Preto, posto á disposição do Governo 
do E ti tado pelo .Ministcrio da Agricultura. 

A Commissfto vae prestando ao Estado e aos 
Municípios relevantes serviços com a systemaliza~ 
ção que está conseg·uindo de trabalhos tão impor
tantes , pela primeira. ve?: feitos no pai~;, sob pla
no tão vas to c simulta11eameute alcançando tantos 
muni cípios . 

Como era natural , tratando-se de serviços no
vos, em um meio que, por bem diz er, tinha tudo 
por se fazer em materia de engenharia san itaria, 
quanto ao saneamento das cidades, em g<!ral, teve 
essa Commissão que luctar com certos embaraços 
para conseguir pôr os seus trabalhos no pé de fran
co andamento em qnc ora se acham, dentro de nor
mas technicas aconselhaveis, tendo de receber proje
ctos de melhoramentos organizados fóra, uma ve;.; 

<J ue nã0 lhe era possi vcl cuidar por si me:;ma de 

taes, es tudos. 

( ~uiando-se pelas norma-; geraes de trabaU10, 
C:, Labclccidas uo pai;.;, com inteiro successo , pelo 
notavcl espcci;llis ta dr. Francisco Saturnino l~o~ 

drigucs de Brito, a Commissão de Melhoramentos 
Municípaes tem elaborado instrucções de grande 
valor para o estudo de projectos e execução de 
obras de abastecimento d'ag·ua e exgottos c de ser~ 
vi o.;os de clectricidadc nos municípios, as quaes, ap
provadas pela Secretari:t da Agricultura, t êm sido 
publicadas sob forma s de cadernetas, publicações 
essas que t êm facilitado extremamente os novos 
estudos de melhoramentos contractados pelas mu
nicipalidades por conta de emprestimos com o E s
tado e com os proprios recursos financeiros dos 
municipios, 

Foram tambem org·anizados typos de obras 
economicas de applicação corrente em serviços de 
<>guas e exgottos e, assim, a Commissão está appa• 
relhada para dar conta do ser viço qttt: lhe incumbe 



com a prestel-m compatível com a delicada natureza 
e complexidade do mesmo; cl la só precisará mais 
alg·uns eng-enheiros auxiliares para attcnder ao na
tural desenvolvimento dos seus trabalhos, dia a dia 
accrcscidos , com o numero de Camaras que têm 
contractado emprestimos, deixando ao governo a 
íncumbencia de promover o estudo c a execuçfto 
das obras dos seus melhoramentos. 

O escriptorio technico da Commi.ssão, depois 
da sua nova organi:-:ação, de um anuo a esta par
te, teve um movimento de 1. 671 papeis relativos ú 
melhoramentos munícipacs, examinou, reformou e 
organizou, dando prom ptos para execução, cerca 
de ()0 projcctos dí iTerentes, contando separadamen
te os serviço( de agua, exgottos e installações elc
ctricas, nas sedes de Municípios e respectivos dis· 
trictos; deu cerca de 100 pareceres e informações 
technicas díffere ntes; expediu 134 officios assigna
dos pelo Secretario da Agricultura e 416 assigna
dos pelo engenheiro <..hcfe; organizou 38.~ folhas 
de desenhos diversos com typos de obras , plantas, 
perfis e respectivas copias; publicou mais de trinta 
folhetos com centrados de obras c de fornecimento 
e hastas publicas diversas, distribuindo tambem 
as cadernetas n. 1 de trabalhos de engenharia sa
nitaria, n. 2 de serviços de electricidadc, e n. 3 de 
fornecimento de materiaes e execução de obns de 
engenharia san itaria. 

Como trabalho de orientação dos serviços mu
nicipaes pelos cmprcstimos ou fóra delles, foram 
tambem organizadas, pelo engenheiro chefe, ins
irucções sobre a hygiene geral das cidades sob o 
ponto de vista da engenharia sanitaria, apresenta
das, em mcmoria á Academia Nacional de Medi
cina do H.io de Janeiro, por convite especial desta 
douta corporação, as quaes foram divulgadas pela 
imprensa do paiz e consideradas, pelos technicos, 
de grande valor para o Jlill a tltte ~>e destinam, 
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E -:;sa Commissf10 tem evitado pelo seu conse
lho technico consideraveis prejuízos por parte de 
Camaras , que , na justa ancieclade de realizarem os 
seus melhoran;~ entoS 1 foram menos feli:~,es na esco· 
lha dos encarregados ou dos executores dos seus 
projectos, resol vidos ás p ressas , sem o tempo n~
cessarío a o exame ele sua propried;u!e technico- eco · 
no mica para n caso tratado. 

J\ t odo ess <~ trabalho cott sideravel deve-se jun
tar o auxili o qu e tem pres tado a Commissão a di
versas municipalida.des em couselh os prat!cos e na 
organização de serviços de clectricidade 1 respon
uendo ás consultas technicas e estudando contra· 
Cto3 para serviços a serem realizados directamen· 
te pelas Camaras 1 com os seus proprios recursos 
financeir•"JS1 independentemente dos favores da lei 
dos ·~mprestimos . 

Conform e se prati ca nas Obras Publicas do 
E stado, as obras de melhoramentos muni cipaes t(·m 
sido promovidas ou exe cutadas por diversos syste
mas, segundo a conveniencia de C<tda caso. 

Para n:lo difficu1tar o andamr.nto dos serviços 
nos mu oi c i pios 1 depois elo exame e a pprovc.~ção 
dos proj ectos re spectivos , 0 governo tem anctori
:;,ado valias carnaras a fazerem por administraçã:) 
ou a contractarem os seus proprios serviços , segun· 
do élS prescri pções g craes das obras publicas do 
8 stado, sob a fi sca lização da Commisúo official , 
nomeando as camaras profissionaes de pratica com· 
provada para dirigirem otf acompanharem os servi
ços de accordo com os fiscaes do governo. 

Nos serviços m<ds importantes, entretanto, o 
governo t em promovido a hasta publica e feito di· 
rectamcnte os contractos pelas pr,)postas mais van· 
tajosas de ff> rnecimento ele rnateriaes e construcção 
de obras por preços de unidades, ficando os servi
ços sob a fiscalização combinada da Camara e do 

\1. -!i 
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Esti!do, por meio de prepos tos de ambas as pa rtes, 
qu~ asseguram a perfeita execução do plano appro. 
vado. 

E' es te o meio mais seguro para a rcali?.ação 
dos melhoramentos dentro dos respec tivos planos, 
sendo o que, geralmente, preferem as municipali
dades. Por elle aB camaras deixam a co mpan han
do os serviços um preposto de sua immedia ta co n
fiança que trabalha de accordo com os fi scaes do 
governo, sob a orientação da Com missão de Melho
ramentos Municipaes. 

Os resultados que viio tendo os trabalhos em 
execução, e já terminados, correspondem á.s espe
ranças que o governo manife stúra quando acertada
mente tratou de promover os melhoramentos mu
nicipaes pela lei n. 546, de 27 de setembro de 
1910 . 

Ainda ha pouco , o govc:ruo assis tiu á inaugu
ração das obras de abastecimento d'agua da cidade 
de Sete Lagoas, sob o regimen dessa lei , t endo 
op portunidade de ver it-icar com0 nessa fu tu rosa ci
dade foi com propriedade e economia reali·-;ado tão 
importante melhoramento, feito por contracto di
rec to da Camara, estudado na Commissão ele Me
lhoramentos Municipaes e fi scali?.ado por engenhei
ros desta repartiç5.o. 

Os Lr<Lbalhos da Co mmissão ou papeis por el la 
processados ou em processo referem-se aos seguin
tes muni..:ipios, alguns d0s quaes ainda sem em
preatimo, que s ubm ettera m os se us !Projectos a 
exame technico da referida repartição : 

Araxá, Caeté, Ca.rupauha, Campo Bellq, Cal· 
da~, Catagua;~,es, Diamantin a, Itabira do Matto Den
tro, Itapecer ica, Itajubá, Jaguary , Jacuhy, L eo
pulclin a, J\tf•n1tcs Cla ros, Manhuassí1, Marianua, 
Ouro Fino , Ouro Preto, Pomba, Ponte Nova , 
Passa Quatro, Pará, P a trocínio, Prado, Palmyra, 
Pouso Aleg re, fJuelu:r., H.io Novo, S . Paulo do 
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Muriahé , S . João N epomuceno, S. Joãod'El-Rey, 
Sete Lagoas, Syl vestre F erraz, Santa Rita do Sa
pucahy, Sacramento, Santa Lu?.ia do Rio das Ve
lhas , S . Gonçalo de Sapuc<Lhy, S. Miguel de Gua
nhiies , Sabará, S . Manoel, S. J osé d'Além Para
hyba, S. Francisco, S. Domingos do Prata, 'l'hco
philo Ottoni , Ubú, Ube r:lbinha, V illa Platina, Vi
çosa c V illa 1\ ra%. 

Os melhoramentos de que tratam os municípios 
acima, com proj cctos em organização, obras pro
jectadas , em execuÇto c já realizadas, são os se
guintes : 

/ llto N.io Doce O município não tem ainda 
emprcstimo, mas o Estado promovtu a organiza
ção do projecto dos seus melhoramen tos, acabando 
de ser organi:;,aua por um engenheiro da Commis
são a planta da cidade e o projecto de abasteci

mcn to cl' ag ua orçado em cerca de (,(): OOfl$000. 

A raxcí- Do seu em pres timo de 250:00 11 $000 

destinou 205:000$00(1 a melhoramentos , tendo di
rectamente contractado os serviços de electricidade 
por 189: :;75SfiOO; trata tambem dos serviços 
d'agua . 

Caeté - Cvm o seu emprestimo de 100 :000$000 

para melhoramentos , trata o municipio de ampliar 
os serviçc.s d'agua da séde e de urna installação de 
força c luz electrica. 

Caldas - Trata de rescindir o·.contracto de em
prestimo de 13U:OIJO$UOO, insufficicnte para os me~ 
lhoramcntos désejad .Js. A Commmissão examinou 
e emittiu parecer soure o projecto ele installacão 
electrica para for ça c luz . 

Campa~tlta - 'l'em 150:1 00$000 de emprestimo 
para ampliaçi:'to de abastecimento ti ' agua e exgottos 
na séde, já com esses serviços a se iniciarem, por 
contractos feitos na Commissão de Melhoramentos 
Municipaes, precedidos de hasta publica, depois 



72 

da verificação dos projectos , uircctamentc contra
dados por essa repartição. 

(amf'o B e!!o - D o seu cmpres timo de ..•..... 
20U :000$000 destinou H..J :•OO$Oú0 a melhoramentos, 
tendo em execução a in s tallação e lectrica da séde 
do município contractat'a directarnt·nte pe la Com
missão ne Melhoramentos Municípaes , que exa mi
nára e ID•Jdificára o respectivo proj ecto. E sse se rviço 
ficará em cerca de lOO:OOOti OtJO, sendo o res tante 
do cmprestimo empregado no se rviço de abas tec i
mento d'agua, já q•1asi concluído, sob fi scalização 
official, pela propria Camara, com co ntracto de ma
terial acceito pela Commiss ã·J e approvado pelo g o

verno. E' de 70 cavallos a capacidade da ínsta l
lação. 

Catogua.us- Do se u empre:stimo de •...... . • 
SOO:OOOSOLO, destinou 225:0() 0$0()0 a servi ços de me
lhoramentos na séde do municipio e nos districtos. 
A'> obras es tão porconta da Camara, sob fi scalixa
ção do governo. A commissão promoveu os e-; tu
dos de ampliação do abas tecimento d'agua, j[t quas i 

.finalixados , na séde do município . 

.Díama!Ztina - Rescindiu o ~f tt primeiro co n

trado de emprestimo, passand o a dever ao JCs · 
tado sómente 1011.0008000, el os quaes des tin ou ce rca 
de 12:000$01JO, á organi%ação da planta da séde 

do município e dos proj ectos de ag ua e e:xgottos pro
movidos e eotregues á Cama ra depois do n eces

sario exame pela Commíssão de Melh oramentos M u

nicipaes. 

Jtabtra do 111/alto .De1ttro - Contractou um e m

prestimo de 200:000$000 para m~: lb o ram entos c, 
como tem capacidade tributaria para mais , vae 

ampliai-o para pagJ.mento das obras já contrac ta

das e e m execução de a ba c;t ecimcnto d ' ag ua, or

çadas em cerca de SO: UJ0$000 e de uma i ns tall a · 

ção hydro-cl~ctríca , qu e fi ca rá em cerca d e .... •. 

2 ~5 :000$000, com a acquisição da cachoeira, real i· 



7.ada por JO:UO(J~() IJO. O projecto de abas tecimento 
d ' agu a em cxecnção foi rd•1nnado na Commissão 
e o de in : ta ll <tçfto electri ca, emb ora org anizado 
l'óra , o foi de a cc0rdo com a<> instru cçõcs da mes
ma reparti ção . I ta bira te m, a<;sim, uma das melho
r e" in tall açõcs do Estado . Actual mcnt e , tra ttl-se 
do assent;tmcnto de u ma l11rbin a para 180 ca vallos 
fi cando rese rvad os Joga res p ara mais duas unida
des . Os contractos desses melh oramentos foram 
dirc cla mea le feitos pelo üovern o, por intermedio 
da Com missão . 

ltapecerica- Do se 11 cmprestimo de . ..... . 
130 :000$000 des tin ou 11 8 :000~0000 a melhora
mentos . A Commis~ ão estudou uma proposta e o 
respec tivo proj ecto de in stall açã o electrica orçada 
e m 85 :(1 9 2$000 que se elevará a cerca de ...... . 
10() :0ú0SOOO com trllo sporte de :nate riaes , clireitos , 
e tc .. e tc , e ou tras peq u ena~ despesas. A Camara 
tra ta de r e~o l ve: sob re esse ser viço e tem aucturi
:.:a ção para executar directamente um projecto de 
a bas teci meu to d ' agua que custará cerca de .. . .. 
30:000SOUU. 

!laj nbâ-Uo seu cmpres timo de 23U:UOO::JU00 
destin ou aos seus melhoramentos 11 'J:8 'Jl$39 ·L O 
proj ec to foi org·anizado e revi:; to na Commissão e 
a exec uçflo das obras está sendo fe it<~. por aelmi
ni strd ção ela Cam ara. 

Jacnlt:Jt - 'f em um emprcstim o ele 60:000$000 

para a bastecimento d '<tg ua cujo projeclo, organi
zado pela Commi s!"ão , já foi em hasta publica e 
vae se: r C )ll brtvc e: x ecutado. 

) agna;:;, - 1.' cm um emprestimo de &U:OOU$000 

d es tinado aos ~eu s melh oramr ntos. A Camara exe
cuta actu alm cnte o serviço de el ectricidade na séq c 
do municípi o , orçado em 60:2808000. 

Leopoldina - Do seu emprestimo de .... . . . 
4 00 :t)u OSUU O, destina · 22L :536$000 a melhoramen-
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to::; na séde do município c nos dis t rictos, os quacs 
vão sendo excculac.los pela Camara com fi scali:t:a
ção do Governo. 

J/1fo11t.s Claros -· Hcscindiu o se u co ntracto de 
emprc s timo. A C( mmi s -ã() emittiu parecer sobre 
um contracto de força c lu~ clcctrica. 

Ma1l!t!lasslí-Do cmrrestimo que contrahiu de 
200:00()8000 destinou 141;8 13$247 á ampliação dos 
se us serviços de agua, ( xgottos c lu~ na sé de . A 

Com miss ão promoveu a organiz 1ção dos projectos. 
J/1/ár ele JfesjJall!tn. - Do seu emprcs timo de 

400:000Sü00 o município destinou 221:654$81 ~ a 

dive rsos melhoramentos na séde e ros districtos. 
A Commíssão promovru a reorganização dos pro
jectos já apresentados pela Camara. Já se acha 
em execLTçfio o abastecim e nto d'agua de Aventu

reiro, com projecto O! ganízado na Commissão . 

J/llarianna- O município tem 150:000$000 
para m elhoramentos diversos. 'l'rata da organi
;r,ação tlc proj ec tos para a ampliação do abasteci

mento d ' agua e r êdc de exgottos na séde, acban
do·se esses trabalhos em exame na Commissão. 

Ouro Fi110 - :Do seu emprcstimo de 450:000$ 
destinou zrJJ :Jl'.J$210 a diversos melhoramentos 

na ~édc do município c nos districtos. '"l'endo ca

pacidade tributaria para r maior em!>res timo, vae 

amplial·o para exec utar as obras já contractadas 
da ampliação do abas tecimento <l 'agua e de uma 

r êde de cxg·o ttos sanitarios na ~édc e 'do abas teci

mento cl'í1gua nos distristos de Campo Mystico c 

Monte Sião. 0 :: s erviços serão iniciados dentro de 

poucos dias e foram orçados em cerca de 450:000$ . 
0.:> p:-ojec tos desses rnel!Joramentos foram promo

v 'dos verificados e, em parte, reformados pela 

Commissão, que está tratando da execução das 

obras, já em andatnfnto. 

A Commissão procedeu a um completo e !> tttdo 

da iustallação electrica reali4a'da na séde do m .ni-
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cipio , apre se ntando sobre o m es mo minu cioso rc

latorio . 

Ollro Prelo - Do seu cmprcstimo de 658:0 O$ 

des tin ou :?3:S2'J:ii2') :J a melhoramentos na rêde de 
agua c cxg-o ltos da fédc do municipio , cs (jUaes es
tão se ndo executados por administração da propria 

Cam a ra . 

. l'omú,t - Não rc;.: ainua cmprcs limo, ma~ a 

Commi ~s:-10 promo,·cu por conta da C<1m ara a or

g-ani~.ação do vroj cc to , qt1c <J c.tlla de lhe se r ent re

gue c está em exa me, rara obra s de abastecimen
to <.l ' agua na sédc do rnu1i icipi o c no di s tricto de 
( ~uarany; r::.sa s obra s Juram or çadas e m llS:OOúS:. 

f i trtllg"II'Y - Não tem cmpr es timo, a Coll)IDis

são promoveu o estudo de melhoram entos por co n

~ .a da Ca ma r a. 
Ponte Nooa - Do se u c mprestim o de 500 :1)00$ 

dcstin lltl + 13 :875$ -tiJO a melhorame ntos diversos. 

E s tá em execução o projecto da ins talla ção Ja for
ça c lu z clcc tri ca directam ente co ntract.ada pc: Lt 
Camara. 

Passa Quatro - Do se u e mprest.imo de •...... -
130:000~(11)0 de:;t.i nou 1G:143$ 921J á ampliação da 

r êde de exgottos e ag·ua na sé de do município. A 
Camara incumbiu- ~ e dos serviços. 

Pará- Do seu emr·rcstimo . de 150 :000SOOO 
destin ou 67:389$524 á rdorma cl <t u;.:ina de clectri

cidade e melhoramentos dive rsos na rêde de agua 

e ex ~ottos . A Camara já t e rminou e ->ses serviço~ . 

já te ndo inaugurado ll''asi todo.; elle '. A Commh
são tem aux iliado a Camara 

Patroci11io - Do se u cmpr~stimo de 150:000$000 

de stinou 130:500$000 a melhoramentos divers.os. 

0 :> projectos de aba stecimento d'ag-ua c exgottos 

promovidos pela Commissão acabam de ser orga· 

nizados e j.á. foram examinados: -

Prados - Do seu emprestitno de 70:000SOO'o 
destinou 57:160$ 765 a diversos m elhoramentos na 



séJc c clistricto-;. A Camara foi auctori%acla a des
pender 17:0(, 5~00 0 p;tra o serviço de al>astecimento 
d'<~gua na sé dc e dis tri ctos. 

PalmJira ·- ()municíp io co ntrahiu um cmprcs-
timo de ::?OO:OUOSOO tl, dos qna l's J. .:stinou . ........ . 
11 2:U(J(}::'.t)(} t) a diverso.; melh oramentos na séde e 
dis trictos. A Commi::;s~o promoveu a organi;~,ação, 
sob as s ua s IJases, c cont r..tctou a ex(cução do pro
j ec io de ampliação co abastecimento d'agua e das 

obras de exgoltos da série do município, orçados em 
cerca de 230:00 U$0UU. O município, tendo capaci
dade tribntaria para maior e mprestimo, vae am

plia!· o para o pagamento dessas obras. 

R 'ttso Alr'gre-·Não t em ainda contracto de em
prcstimo com o E stado, ma s a Commissão promo
veu pPr conta da Cama' a a organização do prnj ecto 
de alJastccim ento d'agua c exgottos da sélte. O pro
jecto foi examinado e re formado de accordo com o 
programma da Com missão, estando prompto para a 

execução. As obras for çadas para as necessidades 

actuaes da cidade com certa previsão de futuro, 

imp0rt~ m em cerca de 280:u00$000. 

Quelu.~·- Do seu empr<'s t imo de 300:000$ 000 o 

municipio destinou 2U3:73ú$ 'Jl6 a diversos melho
ramentn~ na :;ua sédc . A Commissão promoveu a 

organil:a ção do projecto das ol~ras de ampliação do 

abasteci111cnto d '<~gua c exgottos da séde, sob o 

programma official c c rn breve serão te rminados 

esses estudos. 

Nz'u Nwu. - Dc se u em prestimo ele 20U:000$000. 

o município de~ tinou IG/:(>7-l$000 a diversos me

llwram cntos na sua sé de . O projecto de aguas c 

cxgotto~ foi prolllo vido pe la Co mmissão e foi pela 

wesma verificado. Acha ·~C e m pé de execução o 

:;erviço de agua:;, devendo a s ouras ser )niciadas 

dentro de poucos dias por admiuis tração directa da 

Camara e 1isca li;~,ação do Governo. J~ sse serviço 
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de aguas que a Camara preferiu executar, adiando 
os dernai~, irnpnrbt em cerca de 160:000$000. 

Sâo P,w lo di) JYNria!ti. - Do se u emprestimo 
de 600:000SOOO o município des tit1ou cerca de .. . 
4(} 5:00ilS() 00 a r) S scrv ·çns rl'ag-na e exg-otto ~ na séde 
e no distrir.to de Patrocínio e da ampli<>.ção da in
stalla~;'u) elcclr ica deste d IRtricto. A C a mar a exe
cuta di rec lanJente essas obras . 

8 do joâo N epo;;uneno. --· Do se u emprestimo 
de 500:000$01)0 dcsti nou 4 13: 658S2t O aos serviços 
de <Jhastecim ento d'; ,g ua e cxgottos da cidade . A 
Cornmissão prnrno v.·u essas obras, refundindo o 
projecto ex i: tente com g rand es vantagen '3 para o 
município a execução das obras directamênte 
contractad ,ts pelo Governo prosegue regularmen-. 
te. A economia reali~ada pela Commissão nesse 
projecto é considerave1. O primeiro projecto que 
fi caria em cen.:a de 600:000SOOO foi redu~ido com 
intei ra proprieüade a cerca de 450: 000SOOO. 

Sâo João d' El-Nei.-Tem um emprestimo de 
1 .670:000~IJO I J. A Commissão promoveu a organi
zação <le um prnjecto de abastecimento d'agU<L e 
exgottos na séde do município o qual depois de re
visto, foi a pprovado pelo Governo e posto em hasta 
publica. Ess·ls obras estfw orçadas em cerca de 
900:0006000. 

Sete Lag-ôas . -Com o seu emprestimo de ... 
200:000~000 accrescido de 19:500$000, o município 
executou, sob fiscalizaçfw do Governo, por inter
media da Commissiio, nm projccto de abastecimento 
d'agua na séde de Sete Lagôas, tendo o Governo 
a~s i ~tid o l1 a pnuco tempo á inauguração desse im
portante melhoramento. 'rambem com o producto 
do emprestimo a Camara encampou os serviços de 
luz elcctrica por ~:0: 478S850, tendo as obras de abas-_ 
tecimcnto d'a;!;ua custado cerca de 103:000$000. 

, SylvestnFerraz-0 município tem um empresti, 
mo de 120: .00 , 000 e já iniciou as obras de abasteci-
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rnento d'agua e csg·otos da séde, projcctatlas pela 
Commissão c orçadas C'm cerca de 107:000$000 A 

Camara foi auctorizada a fa;::cr esses serviços por ad
ministracção , so b a direcção de um engenheiro do 
Estado que trabalhará sob orienta ção da Com
mi <>são. 

Santa Rita de S:!fttcahy- Do seu em prestimo de 
250:000~000, o município destinou 225:000$000 a 
diversos melhoramentos, já tendo executado c inau
gurado, depois de rigorosamente inspeccionaua a sua 
iristallação electrica. rstão em exccuçãq os servi · 
ços de abastecirr ento d'agua na séde do municipio 
por adminístraç5o dirccta da Carnara e fi scalização 
do governo. Este pwjecto foi organízar!o na Com
missão e orçado em cerca de lOO:OiJ0$000. 

Sacrammto- O município tem um emprestimo 
de 600:000$000 e o destinou a diversos melhoramen
tos; já tem os seus se rviço..; de el<'ctrícidade, tendo 
a Commissão auxiliado a Camara na regulariza
ção dos mesmos , procedendo á minu ciosa vistoria 
nos serviços e exame e a um exame do respectivo 
plano. 

Santa Luzia do Rio das Ve!!tas - Do seu em
prestimo de 100:000$000, dest inou 71:<J05!;i !3 7 a 
diversos melhoramentos na séde e no s di s~ ricto s. A 
Camara contractou directarnente a in stallação ele
ctrica, actualmente, na cidade de Santa Luzia, sen
do agora auxiliada pela Comrnissão nes~e trdbalho . 

. Yão Gonçalo do S apucalt)l - Do seu cmprest imo 
de 270:000$000 destinou Z50:000S>O OO para diversos 
melhoramentos na séde c districtos. O proj .·cto de 
agua e cxgottos na cidade de S. Gonçalo foi promo• 
vido pela Commissã0 e está org-anizildo e em exame 
na mesma repartição. A Camara tratou directa
mcnte ·dos serviços de electricidade . 

Sabará-Do seu emprestirno de 1 30.:000~00.0 des
tinou 119:152$ 667 para os serviços de di versos me
lhoramentos. O município procura renovar o seu con-
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tracto c recons truir as obras da installação electri
ca. na. sua séclc , as quaes se acham paralizadas. A 
Commissão t em pro curado auxiliar a Camara, que 
directamenle cuidou dos seuc: melhoramentos, de 
mor.lo que e -ta venha a te r um se rviço perfeito, 
com o aproveitamento do qu e for possível, das 
obras já iniciadas e sus pensas por questões de con
tra r: to com a firma constructora. 

,')' . 1Vla11od.- Do se u em prestimo de ......• 
150:000:)000 o destinou 144:933:)980 a diversos me
lhorarnC'ntos, cuj o projecto trata de organizar. 

Siro Jus é d' Jl!/11t Pa raityba .- Do se u em pres
timo de 701J:O()CI$000 destinou 200:000$000 a di
versos melh oramentos, tendo já a C<tmara directa
men te promovido as obras res pectivas na reforma dos 
exgottos e na empliação do seu abastecimento d'a
gua na cidade e nos serviços d'agua dos distri

ctos. 
S . Jv!ig11el de Guan!tães.- Do seu em prestimo 

de J 20:000~000, destinou 101.:000~000 a diversos 
melhoramentos . A Commissão promoveu a or
ganL;,ação do proj ecto1de abash~cimento d'agua na 
séde do muni :: ipio e tratará de sua execução depois 
da nccessaria verificação e hasta publica. O ser
viço, ampliavel para o futuro, está orçado em cer
ca de r,o:OOO~OOO. 

São Franciscoo - H.escindiu o seu contracto de 
emprestimo, tendo um a nte-project0 de abasteci
meu lo d'a g ua já examinado pela Com missão o 

Silo Domillg-os do Prata. - Do se Lt cmprcstimo 
de 150 :00% 000 destinou 120:797$070 a diversos 
melhoramt nt.o na sé de e districtos. A Commissão 

promoveu a organização dos estudos e projectos 
de abas1ecimento d'agua á cidade, contractados 
sob as instrucções officiaes ; estes estudos serão 
em breve concluídos o 

Tlteophilo Ottoni. - O municipío contrac'toü 
um empres,imo de 160:000$000 para o abasteci-
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mento d 'agua de sua sédc. O projecto foi org-ani
zado pela Commissão segundo dado. forn ecidos 
pela Camara, de acconlo com as in s truc ções of
fJ ciaes c já se acha em execução. Os mat L> riaes 
foram contractatlos pelo C:uverno por has t<L publica 
c a execução es tá sendo feita por admi ni~tração dirc
cta da Camara, com um engenheiro fi ... cal á te-;t;l elos 
serviços, por conta do município. O rapido anda
mento desses trabalhos e a eco norLia com que fo
ram projectados , provan1 a vantagem das camarao; 
seguirem as seguras in~ trucçõ .!s ofliciaes organi
zadas pela Cummissão . 

Tttr1JO.- Ainda se m empres tim o, tem o muni
cipio, já organizado c rxamina11o péla C rnmis -;ão 
os proj"'ctos d 'ag·ua e luz na séde. E..;ses e'-lll ·los 
foram promovidos pela Commissão por cun.ta da 

Camara. 

(Jbd - Ainda sem cmprestimo, o; ujeit0u os seus 
proiectos d'agu t e exgottos ao exame cl il Com
missão, que acaba de os examinar .emittindo 
sobre os mesmos o seu parece r. 

Uber.Tbútlta.-Do seu emprestimo de 18U 000$ 

o município destinou 42:535$ 120 á a'np liação do 
abastecimento d'agua na sé de do município, cf..tan
do a Camaraauctor1zada a :exccutal-a. A Commi~
são promoveu a organização de um no vo projccto 
de abastecimento d'agua c exgottos por conta da 
Camara c este trabalho, já organ1.:-:ado, está se nd o 
verificado. 

Vi/la Plati1w- O município tem actualmcnte 
um emprestimo de 100:000$000. A Camara feíl 
por administração, auctoril:ada p t·lo governo, os 
seus serviços .ele a guas, estando a cone! u il os 

A Commissão estudou um ante -prnjecto de 
installação electrica; o plano consistia em fa~er a . 
captação .da força ·total da queda a aproveitar, re 
presentando uma força bruta de J ,066 cavallos · 

' 
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installando machiuas, poré m, para 160 cavallos 

apen <1S. 
Por motivos de ordem economica , foi proposto 

red u;~,1r a capacLladc da ins tallação de accordo com 
os recu rsos da municip;didadc. Foi assim orga

ni<.ado edita l de concurrenct a em que a capacidade 

(]a installa~rlO era reduzida a 100 k w . Não tendo 

apparccido co ncurren tes , devido provavelmente [t~ 

dilliculüa•lc s üe execução, motivadas pela distanciá 

ck lran spurtc • k matcriacs, f oi o pra:r,o prorogado. 

;\k'lllO ass im n;to foi aprese ntada proposta al
guma. 

Vi{:osa. - 0 município tem um cmprestimo de 
25 11:( 1iiOSOuo dcstinarlo a diversos melhoramentos 

na séd<! r.lo municipio e dis tricto. A Comrn!ss'io 
exami nou o proj~cto de iu si.a ll ação de lu z da cidade 
de Viçosa c es tud ou o res pectivo contracto que o 

muni cípio lavrou por si mes mo dando privilegio a 

uma Companhia para a execução c cx ploraç~ta do:> 

m esmos. Foram estudados e dire ctamentc orga· 

llÍY.achs os proj ectos de abastecimento d 'agua e ex

grJttos da sóLlc do munic ípio c do dis tric to de ' l'ci

xe irds, deve ndo as obrdS projectadas ser já. in i
ci;tJas : ob a immedíai<.t dircl:çã0 da referida repar· 

ti lfão c pur conta c],) e mprcstirno da Camara. 

Vil/a JJra.~· - Do se u cmprestirno de 35:000$ 
0 municipil) applicou ce rca de 32:0(10$00U na am

\Jlia ç~LO c re [ •rma do abastecimento d'agua da sua 

séJc , lt.: nüo j á iua ug urad0 esses serviços . 

o~ pagamentos das obras de melhoramentos 

t êm s ido rcali<:ados p las Secretarias do Interior c 

da A~·, i cu lt ura, sende qu e, por esta, se elevaram a 

ce r ca de J.OOO:UU0$000. 

A · despesas da Cormnissão desde a su<J. instal

laçfw foram de 178:036$ 000, achando-se ne::.ta 
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importancia incluídas tambem muitas parccllas 
adeantadas ás Camaras para pagamento de seus 
projectos de melhoramentos contractados por sua 
conta com profissionaes ex tranhos á Commissão, 
porém, sob fiscalisação desta repartição . 

Até 31 dedexembroJe 1912 a ex tensão das li
nhas ferreas em trafego, no tcrritorio mineiro, 
era de 5. 2-1·7. 533, assim di scriminada : 

1•:. 1•'. Ot's lr tlr. Mi n as : 

De Siti o a Rih cir:lo VcJ·rn clh o . . .. .. . . .. . 
" Al li'Ci i ano :Vl our:i o :t l':ti '<I O]lCIJ;t .. .. . 
,, Gonçalves l•'cn cir:t ;i J tapct;CJ·ica . . .• 
» » ~L Clandi o .. .. .. .. 
» M aninh o Calltpos a l'il ang u.)' .. .... . . 
" ll cnriiJUC Gal vào (Di vin op li s) a l3 t:l-

l o ll ori zonte .. . .... . . . . . ... . ....... . 
" Sol cclade :t Par <i .. . ........ .... .... . . . 
» Rib cil':lo Vct·nJ clh o á FoJ·iniga ..... .. 

» » a S. V i ~,;c n te Fcr -

J,:--: . 
2~)1 l. lj:!8 

: )~ )() ,lj~ /2 

:J:i . l :i~ 

21), ] !1 1 
I l)l)j 

IS:í . k!IJ 
·~ .Sl:i 

li ? .LIIJ 

rcr. . . . . . . ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. J:lH.Hiil k ~ , 

» S .. Joüo i..l 'El -R .Y a Ag tiii S S; llltas.... 1 :2 .1 ~» 1 l.l ~ i ~\. t:lG 

J•: . 1•'. tlc Vit ·/orirr a ii.JiHas : 

Da tli v is:t do J~~ l ado , l<il oni, 21J:i . ~liu t , a 
Nad<. ... ...... .... . .. . . . , ... ... , . .. ::! l '7 .HRii 

D" Na~,; k tt l ~ st; tit' a , inati g' lii'Htla :1 ~l i d t: 

t!CZi" J1ilJJ' .. , ,. , , . "" .... , .. .... , I ~i. ~ /'il i 

Li·nha de Ct tr,·ali,t.ho <Í f) iama,tlillll : 
De Cul'l'alinh o a Rotle:vlo1·,.. • . lik . H~ I 

,. Horl c ;~tlnt· a l{ iat:l to das V:t -
t·:t.:-: ••••••• ••••••••• . .• .. •. lli . / ~)li ~ l. :í '. l li 

Estd ultima es tação foi inaugurada a 12 de 
outubro: 

Acha-se concluída a con strucção até Diaman
tina, faltando apenas o as3entamcn to d .:: trilhos, 

/1', F. 1\Io,r; !JCt'ltrt : 

(Linlw d e: C::t tal :'tfJ ) 
)) r, Jaguar a "' .\l'agll :t ry .. . .... . . ..... . . . . 

(Rannt l diJ p ,J ,:os il •J C : tltlii ~) 

De CascH i a :• Pot;os .. , ... ... ......... .. . , 
Jtarn nl tlc flttaxup •'· ...... ... ..... .. . .. .. . 
D Guaxup,; a ltiguass ti, ....... ,., ••• , . • 

l!k l . fU I 

/ S,l ~,li 
I ;, ,IJI)i l 
::J.t i:IJ :; t f! .r ~~J 



! J•o 1 .ut ~li<~rt l!aif ,· nu: 

Dr; l'•n l n N" '"'" S: túLl c .. ..... . . . . .. :l liS,\l lij 

» Yol\:1 Gran o\ e :o. Pi t·:qJc l.in :.;a ..... . .. . :11. 1:,n 
" Vi s ta . . \ l ogt· e a L~'n j •O il\ ina .. . .. ... . •• 
» H t•f'\ '(; i o ú San l a \ ,nzi a. .. . . .. .. .. . .. •. 

l i. l 'l ~l 

] .1\l, ll'.l 

» Cy ~u c ir o ,; :'o P :u·:\o lu ·n :\ .. . ... ... .. . ... . .\ K , ()IJI) 
l, t;:,·7 l ta11l t\.l 1l 0 I 0 1~ 0 11'lln flt J, . . ... . . . .. . . . . . • ••• 

llr: l' :ilt· n·· it,in aS l':~u lo •le ii ii JI'i:tlJ<': ... 1'7.712 
11 T!' i \.\'~ ~:-:;_\t) ;'t \ ,itJ;;lt;an .. .....• .. .. ..• ];,1· •. 11:\2 

)) Ou :ll'a ll ,\' :1q P nt tth:l . . . .. ... ... .. ... . ~·7 .21Y7 
" l•nrl:to\n do• ( '~ nq> (),; :\]t i() N,1·o ..... . r>.'.ll j\ 

C: il ni.> .. ll :l't. •· ~ :1 \ I it·al l.\' .. ... ..... .... . . :~~l.:Clt l 

S•: J·•· nn " Jo:'l(\ l'lllh •· it ·• L . ... . . . • .. . . . 
1: :11 11:1\ !11· ~ 1 :11' de ' ! l n~ p nnha ....... . ... .. 
1\1: ( 'ar:m g •l \ f\ :'1 E sp ll\' :L F e li z, no p t·olnn-

g·:\llJ il n( o p :.wa i\ l:lllhna;;,; ú ...... . .. 
D•· P onte :SoY::t. :1 Ri o C:t., r.a, n o p l·o lon

p;a nt ~:nlo \' <il'a '1 \ :w iltHL~~ ~~ ..•. . . ••• 

1~. F. ]1r i ~ 1l tJ F~j ~ ·a " l'ia•! : 

D e .ltl izLl• · F<'H·a.:!. Ri o'\ov() . ., .. . . . ... .. 

D•· i\.\' 111"1'6,; :1 'l' h•:•lp liil o 01\ oni •. . . . 

1•: . I? . ({uy rt ~ : 

Dr· Cal:1 \:\() :t A r:t ('; lt at·.l •••... • .. . • • . 
Formi ga " Ur11h 1'1. . .... . .......... , .. 

(Linh a Ll o Crm.•:iJ· o) 
Do lnncl (ki\ntn. 2 1 .\l~ll ) a 'l' r cs Com-

(~, ·~ c:-: ...... . ......... .. ..... ..... . ..... . 
So led:vl c a S:tplwah y . . . .. •.......•.. . .•. 
n e So \crl:r•l e :b <li vis:r s rlo l ~ s t ado do l\i o 
ll•; Fr1•i la ,·L l ' :unpan lr:1 .. . ..... . ..... .. .. . 
1\:rtn :d 1l e ,\1\'nnas . ...... .. ........ .. . .. . . 

lt :\. rll :.! de S . J os ··· du l':rnü so: 
llü Pit·:tngnillh n ,·, Vi l l a 1\r:lz .. · ......... 

J•:, /1', r:c 11/1·at. 

l ~ .'iKII 

:!5. 11 13 

:IK. '!li 

;,1). ~I! ;•,) 

;)f\ . lfll 

:!:1:\, K"/11 

;,:).1 ~)I) 
17 1, 1 ;1 ~ ) 

:n:,.;:, tr> 
:!li0. ;,;!'.) 
:!IH .1:11 
K5 .~l'71 1 

1.:,ri'i 

21,1\lll 

De Scn aria a Pii·a l"JI':t.. .... ... ..... . . .. ' i ~l:\.'i C>K 

1\ :un :tl tl c l' odo )lov•• ..•. ... . ... . • . . . • , . :\K,III)IJ 
<l c Ont·u l' t' r o.. .. ............. . . ·1:! ,1•\li 
Sah:t r :'\ <'L St\!J l:!. Da!'iJ:l.l' :t , t r c .. h o 

in:tll/.!:lil·ad o iLlú :1 <·s tar;::to •lc l:;. 
H•·nl•> . .... .•.. .....•.• .• •.•••...... 

ltam:!.l ri·: lk \l r> 1\ ot·izonl<: .... .... . .... .. 
\ ) 1'· P a \III YI': J a Li vr :\1 1\C!l \o ........... . . .. 

T oi :Ll ......... .. . ..... . .. 

i2,1 JÜ(\ 
];'), (13'7 
:!G. :,rd 

H3 

~ )~? . ~1 )~ 

;,f\ .101 

;?;\:\ . 8'71 I 

9S7.so:, 
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Acham-se em construcção os seguintes tre
chos : 

Na. O'!slr i[,• Minrr s : 

I in lnh:tl.llll:\ a I'OI'I.o I(C: il 
• llli úos :i. B" 1·ha• :enn.o. o o. o· · o o ... ··.· · · 

) ) Q rl\tl'VfJ P uq ttOJll) a l' as~s·~;:; ;J~ tJ~ :::: .· .- . 
Na J,•,:fl,J .'i!! to,1Iinei,·a : 

!'ela Comp. 1 ~ . l•'. 'l •'•,dcmr;,; B1·az il ,) i ra .; : 
IJ" •rr 11s Cr•r:l':'• r· ~ :1 l iii'J·rtso o ••... .• o. , . . 
» Villa Tlra~ a S. Jost'· rln l' n 1· n i ~n ..... 

0 

l'n l :\ Cnmp. 0\l'>gyana.: 

I ir: 0\ l onl n Br ll•• a ~ l liZHI)Ii,inl' ' '" ..... .. 
" :\ l ll~amh inh •l <L linaxnp<! ..... . ...... o 

, Ttignassú a ~lonl r; San to ........... .. 
• 'Irmtn Santo a S. KciJ asliüo <lo l' tt· 

ra isn ..•..... o. •o .. • O . o ••• ••• •••• •• o 

Na J.eO)•nbl i ,ln: 
Dr: J•:spr: I'a l•'cliz a .\lan hu ass ,·, , no J•I·IJ· 

l ongaml)nto tl c Ca1·an~0la. o . . o . o o. o 

]) I) r•: spCI'Il. F<; liz "" dil'isas rl o J•:s pÍI'Í lll 
Sanll• o .•. o .... o .... ... ..... ... o ... . . 

l !n l (io Cascaa f). Sc iJast.i ;lo , ,,, pl'oi'Jil
gan, onto dn Ponl 11 :\'IJ\'lto <' Ill tlii 'e
eriw a M:an ll uassúo .. . .. .' .... 0 .... 0 

No r;li!f" ~ : 

lln. J•: s1ar;;'10 tl l) l l r11b1'1 :L S. l'1·r!1·•, •I• · ,\1 -
':nnta l·a ....... o. o .. o .... . 0 0 ........ . 

I>•J S. P <·U I'I< a. l'aii'<H; inio .... 
0 
........ .. 

No Prr.,·rr,·ot•Í : 
1> •: i\ I <Hl in li o C:n lll]' ' ' ~ :1 l lo1 11 ll. :~ p:i c l" i .. 

N" (;f', t /,· rtl: 

l 'r,Jonganl r llill ri•> rarn al d o· 1)111'" l ' r· .. ln 
(/. Gid acl<· ri <: \l ii i' Í:I/111!1. .... ..... .. .. 

I in ,\ J:u·ianna (t l 'il!l l f' j\lnv< t .... .. o, .... .. 

/Uti/111/ dr• / 11/IIII!J1'fl ; 

l) t~ l. i Vl'aJllP !ilc> a, ~ J P l ' l:/·;-; ...•. . ..• .. .... . 

1/ rt}ofl/ tlt ! Srt iJrtl"fÍ, : 

I li' S. Ur;n l<> :'1 S:UI!ii Uili'IJ:u·!! .... , ....... 

t; :L t l(J\1 

j l),l)( )l l 
:~li. (:I H 1 

~1 2 .l )j I 

:: l .:~r;o 

. :li. j~,~ ~ 

:!:-.t . :11 ~I 

IIO KIHI 

111. ~'!li 

,;, ; , 1)/ jl/ 

:lll .l :l,l/ 

I ,.1.111 1 

k! OI ~ 11/ 

Acham-se tambe rn em coustrucção nesta es
trada o ramal para Montes Cla ros e o prolonga
meu to da bitola larga para esta Capital. 

U.BaiJia e Minas Sobre as n ·gociações en la boladas ' 001 os go-
vernos federal c do E ::;tado da Buhia c co m a •<No· 

va Companhia Bahia c Minas» para a cncampaçfw 



<1es ta via· fcrn:a p r: b \ lni;'to c sua in corpora ção á 
r e.\c <l c via<(ãl) feü ral rla lJuhia, minucio~as in
formações Foram ministrada: 11<L ultima mensagem. 

'l't~ n1 -se h o:ic a accrescentar qu e a r espectiva 
cscri plura. de t r ;u1sfcrencia. cJa mesma rstrada á 
Oni;te r()i b vr ar.la <t 14 ue <l e~.embro ultimo, tendo 

s ido c~te Estadr) rcpres ~ nlado naqucl\c act o pelo 
•,r . comud J o;tr lnim I ,i bani a Gomes 'l'e ixc ira , di

rcctor da l\ecehed0ria rlc Minas na Capital F ede ral. 
A -~s te g ta rlo ffl i. pag·o, pelo governo da 

União, em apolice: fcdc raes , a 'lnanti;t de 12.0<l O 

contos J.c ;~ i s , preç •) ajüs tauo n o accoruo de 3 1 de 
üct.c mhro de 19 1 J , c de que trata <t mcn~agem 

apn·sc nli1da no anno proximo pa "~ auo. 

Dessa impnrta ncia 7. 500 :000$,000 fi caram per
tencendo a e~tc Estad, , p ..: la ccssi:10 do t.re cho mi

neiro, Aymoré.; a Thcophih Ottoni, com a ex

l<~n--ão 1·: 2 \:;kn!c; :-il liJ;1 furam cntreg·ues ao g·o,·crno 

da llahÍ <L ~.323 .01!0$0110 pela de ~ i~tencia do dire ito 

üe rcv<.:r â<> <1
ll lreLl1o de con ccs~ã o üo mc~mo go 

ver no , <k Cara\ e11as a Ay m o rés . conofrmc o ac· 
con\q 1\c ll rle março d0 anno fmdo e os r estantes 

1.1 77:00()S000 ftcara m pertence nd o <'t Nuvét Co m
panhi;t lhhia c Ylinas para pa g·am e nto de matc

riaes por ella aLlr tLúitlos e U.tspe~,a~ fe itas com os 
m r.:lhoramenlos Ílltrod u;~,i uo" n a estrada, b em co mo 

pela ücsist encía tle s ·us dire itos sobre a m es ma 
via- fcrr~a , r~sullantc' do contracto de ll de outn
bro de llJll) e t ermo Llc f> de abr il ck ltJll. 

Penso qu e fo i essa uma opera ç~w feliz e mui
l o ·antajosa para o nosso Ls ta<l o. Co m ell ét ti.
caram rcsol viua'l as <1uestões re fe rentes aos m e . 

lho rame ntol ur<reulc ,' de que n ecessitava a esln1d<L 

de ferro Bahi<t e :\llnas , co mo liceu eg·ualmentc 
r '::.o lvidr) o problema LLL ,· iaç~tO [errea em g rande 

parte üa t.ona nork mineira, com os prolongam en

tos que são fcilos e cujns trabalhos já foram co· 

m eça dos. 
\1. l i 
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l eo~o/Uilla Roil waj Com est.t Com p<uJ 11 ia acaba o Governo de ce-
C olll~ílllj, li1111 ie~ lebrar o termo d~ acconln d~ ~ de junl10 corrente 

pelo IJUal foram modilicad•H o; con Lr<~cLo~ Jc 23 
de fevere iro de 11)1) : ' c I() dl~ jttlll'l 1k 1 'JIJ'). 

Por esse acctnll<) foi tran.·r.~riJ..t ú C•Jtupauhia, 

conforme as auctori:~.a~iie-; da, le is ns . -fG5, de 14 

de setembro J .: 1 'J07 c 553 , de 22 de ag<)Slo de 
.l 'J 11 , a p roprictla•ie p~ rpetu<t sobr~ o ramal por 

ella ' '"n st ruido, da c~;ta..;ão de S. Peüro á cic.JaLle 
de Mar tk Iicspil.nh;t, cuja conr;essfLO foi feita p elo 

citado cotHraclo. ele l () 1lc j ullv> ele liJO'J, desistin

do a mesma Cornpanhi;t Jo pagarnento, por este 

Estado, de quaes•Jn er qua :n ia-s por clla despendi
das com a construc.;:i.<) dc-.;se ramal e orHigu.ndo-se : 

a) pmlong.u oj ramal d'J Pomba, de sua actual 

estação termina l, á óda•le ; 

b) restituir ao Es~atlt), em pre"taçih:s seme'l

tracs ,a partir de 1'! de juullo de 192 3, com a de

du cç;ir) de 21J0:00 '1$000, :a Íllq> 'ntancia por cs lr' de .~

pendid <L c •HI O'i p; ig-<ullcllt•H j(t elfcci'la<lo'i á Cr>ru

panhia c êl(J'i pr<) pr icla rio' de lerre!HH aLr.tveisa 

dos pelo dito ramal ; 

c) consLntir, "c rn IJnll'> para r) J•:-.ta,lo, uma 

lír1ha para a cidad!: d·~ C;t:·atit tg-a, partindo de S. 

S1!bas tiãn, nr) prol t>Jtg·anH;nto de l'onl~! N0va, e m 

dirccçfw ao rnunicipio do Manbu<t'>~Ji"t, d entro <lo 

pra:~.o de 5 a two•;, c•>n Ladv::i da da la do accor rlo ; 

d) mudar, tatJJIJ vm ~·Cil t CHJU.' al:.;·um par:t o 

E s tado, c dcotro do [Jr<l%0 de um <llll10, o i.raça!lo 
de sua linha rerr~a cornprehendid) entre a; actu te-> 
estações de Cajuq, Viçu-;;1 c Teíxcí r .ts, para fa
~ el.a pa:3·,r p c; la ciLia,Jc; tk Viço~a c povoado d ·.'· 

nominado .Fabrica de S. Si l vestre)>. 

Pelo mt s mo accordo, cothelltiu lambem o Go

verno ua iocoqJOr:tçfio d<t 8. li'. Jui% de Fóra c 

Píau á rêdc mineira pertc11ccnte á Leopolüina Ihi
lway , desistiu do es ta, J. partir de 1." ele janeiro do 



,, .... ,-.,, 

corrcnk auno. dos juros garant idos pelo Estado 
á uil<t es trada do Píau. 

Como co mpensação dos onus assumidos pela 
Companh ia, r t!:> ultantes deste accordo, foram pro
l ogados por 2 annos os prazos fi xados no co ntra
cto de 190" para a construcção dos prolouga me1.1. 
tr)s de S<~nla Luzia do Carangola ao Ma nhuassú e 
de Ponte N ,)va em uirccçfw a es te ultim o municí
p io, bem como para a linln de li gação com o :8 .;; 
tado do E s pírito Santo, desis tindo tambcm este 
E~taclo da porcenta ge m sobre a renda bruta do r<.~

mal de Mar de IIcspanha , : ~que se refere a cl au
sul .t 7': Llo co nt racto de 10 de julho de 1909, c da 
n~tltui~.JlO d ct quantia de 200: 000$000 a que acima 
me rcf.: ri, qu e se des tina [t construcção do prolon
gamento do ram <.d do Pomba. 

Con krme as. auctoriíiações contidas nas leis 
ns . 148 , de 26 de julho de l BYS , ·1 65 c 467, de 14 

de sd cmb ro de 1007, e 553 de 22 de ag-osto de 1<)11 , 
c rcspe ctivüs r• gu larncntos a pprovaclos pelos d c. 
ns . 1.018 , de 30 de mar l(o de 1897, c 3 .357,de 11 

de novt: mbro de 1 <J J l, foram feitas as seguinte s 
C(l11 e<.s~ões para a co nstrucçfto de estradas de fe rro: 

P elo cl ec. n. 3.43 1, de 22 de j aneiro, f:oi au
c to riz :~da a novação doR con tractos de 10 de janei
ro ce 1882 e 30 tam bcm de janeiro de 18<)1 para 
a co ns trucç~LO das estradas de Pitanguy a Patos e 
de Curvcllo á. Se rra das A raras , nas divisas deste 
E stado com o d' 1;oya;: , de que eram concessiona
rios a Empresa de Obra-; Publicas no B rasil e o 
coronel José A ntonio de A lmeiJa, a fim de serem 
substituíd os os rcs pcctiYo s traçados por (>utro que, 
partincl o de Inhauma,ou outro ponto mai convenien
te, vá ás div isas deste E stado com o de Goya z, em 
dirccção á cidade de Formosa. O novo co n tracto foi 
as:;-ígnado a 31 do referido me% de janeiro e pelo 
dec . n . 3. 782, de 28 de dezembro _foram approva· 

Concessoes e contra
elos 
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dos os es tudos ddinitiv ob elo : primeiros CiO kilo
m ct ro:> a partir da C->l;lÇ~lO <k Martinho Campo~, 

da E:. F. Oé:-.tc <l c .M 1 I Ia " , fi xada p• tra prm to in i
cial da estrada. Já fo i íni ci<t t.la a constntcçá<> des

se trecho, achando· .·c os trabalhos r: m fra nco anda
mento. 

E' hoje conce~bionaria da est ratl a a ~< Com

panhia Norte de Minas>>, com séJ.e na Capital Fe

deral. 
Por conlracto de \f, de J.:vereiro, ce le brarlo 

com a Nova Co mpanhia I·~. i•' . Bahia c Minas, foi 
concediJo o privileg io para cons tru cção, u so c gozo 
de um <t li nha l'errea q11 e , partindo do ponto mais 

conveniente du 'G. l•' . R tbia c Minas e passa ndo 
por S. José do ~·a mpan e l~ubim, vú terminar na s 

divisas des te E ·t<tdo com o da Bahia, e m dírccç~LO 

á cidade de Conq u i::;ta. 

A 8 de març<> fo i cc lc bratlo com a cidaJ.ão Ar
thur Monteiro de Q11 e iro;, o coutracto para constru

cção, us > e gl)so de urna Jiuha de bonde· ligando 
Cam bw 1 ui r a á c idade de Trcs Corações, lendo s ido 

appr0vados pel o dcc. u. ~. ~ 15, d ' 8 de fevereiro u l
timo, üs estudo: ddinitÍ\'O". 

A <;<lo n. ferido mez dl: março f!)i ce lebrado CO IU 

a Drasi !ian Ir 'n and S t..:t l Compau.r contractr> para 
a construcçftd de um a linlla krrl:<.J, partindo da Fa

;:encla da Aleg-ria, dt s lri c l ') uc S.111ta 1\it,t Dur~w. 

muni cípio ue Mar ianna, a S. José da L,;tg•}a, mu

nicípio ele Itabí 'a de Matlo D.! nlro . 

Por contracto tle 15 <.k mair) Joi concec..l í•lo aos 

Engenheiro: C.u-:os de Figue iredo Hímc :> e Alceu 
de Lcll ís l~'errcíra privilegio !)ara a co nstmcção , U'>O 

c g'<J~o de uma es trar.la de f<'rro qu e, partintlo da es

tação de Pedra ( )ornd,l, da Victoría a Minas, v (L li· 

g.tr-sc á 8. 1•' . Btt hia c Minas , na cid.ttle de Ara -

suahy. 

Pelo de c. n. 3. SB 7, de 25 Lle maio foi concedida 

permissão [t •< Socíeté A nnoy rne tl cs M ines de Man-
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g anese de Ouro Pre tm> para a construcç~w, u so e 

goso de u ma linha fe ·r ~:1 , de hitrlla de on•,úO, par

tindo tl e Ch rbtian o , na Ce n t ra l üo Brazil c t e rmi

n ando n o dí ., tricto de Santc) A m a r o n'unicipio de 

Q uelu;,. 

P elo rl e n . 3 Jtlt2, de 10 el e agosi<l, foi con ce

dido aos cicl<~dãos A rau j q, Mo ura & Comp. privil e

g io p '~ ra uma es trada de fer r<' , de A ntonio Dias 

Abaixo, na E. F. V ictrnia a Minas , h Serra do Ca

cund.t no municípi o el e San t' A nna de Ferros . 

Por contra.cto de 11 de outubro foi conce dido 

á «S. John d'El-H.e.v Minin g Co mpay Li mite d , pri
Yil egio, por 50 8. nnos , pa ra a c o nstrn cç~w uso c goso 

de uma linh<t fcrrea, de bitola de o•n ,GG, movida á 
ele ctricill a d c , en t r e :tvlorro V elho e a e-- ta Ç\o de Ra.

posos,da. Central. do JJra2,il. E sta linha j á se a cha 

construit.la c em tra feg o . 

P dr) ch·c . n. 3 .7-t 'J, de. ') de n ove mbro fr!I Í co n

cedido ao r. i Jarl~\0 A rthu r Mo ntei ro de Que iro;,, pri

v il egio para a co n ~tru c ç;tO ckuma linha tele phonic <t 

qu e 1i ~·ue a c iua.d e el e 'l'res Co rações do R i o V c r de 
á de Lavra :.; c a c ~ta Capital. 

A 27 do m e sm o m c·t. üc noYcmbro [oi c ' lebra

uo contra ct o co m o con>tH:: l J osé Ca etano Pimentel, 

para a co nstrucção de uma estrada de fe rro partindo 

da m a rgem c' que rd<t drJ r io Do ce, nas prox imidades 

da Colonia <duli o Due n o)>, e li g ando-se á E . F. Da

h ia c Minas na. est'lção de Urucú. 

A s de. pes a . cJT ectuadas no an no ,findo com o G~r~n\ia QC i mos e 
pa g amento da g arantia de juros ás estradas que ou\ras nc~~esa s 
g os am desse [ aY ()l' pelo E staJo elevaram-se a .... 

l. 328 :93lS'Jl 4, sen do : 

A' Companhia E. l<'. F eclc r aes Bras il eiras 

R êdc Sul Minei ra-. : 

.lul ~~ ~ vr ut) ldt>:-i no s ~ .; g ll t td~· ~ · ·
rtl' · :< lt ·•J d o: I'J IIJ .,. , • • •• • • , • . 

1<1<•111 " '" 1'.111 . . .. .. ........... . 

:\X>) : 111 ~ 1~1 ~ :íj 

·,( r,;r :t ~ lSI U l l ,lr. \ :f1iollSIIí i I 
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,\ ' :'\ova Cr!l lllJ ~Udlia 1•:. i•' • 
.l11 iz d e 1<'<\ra a l'i:111 : 
.litr os vc n• ·i<l<>s ltf> <tlltl O d •· 1:111. 

I<J r· tll Jll) J.O Sl' liJI•Sl l'<' <i •· 1:11'!, •• 
l tll;;tl.'i :l;-;1 :-;7 

<ii; ; K /:.'~í:!i I ti I :'Y!I S~ JI I 

S•J ilttll ét.. .. ............. I. :;~R; \t:l/ ~'. 111 

.\ l é111 ll cslrL'i J<<ll'<' <'llas J'.,i ;1irrda J•aL:·"" C<>IIJI•a

ldria 1•:. 1•'. l•', .d,.r·ar·, l lrasil •·ir·;ts l " 'la <;Oit s lr·•t 
(' ;; tlo do r·aHuLI ri (• PiJ·nngr rin/Jo IL S . .11 ):-i/l d11 

Par a i s a quanl ia. <I •· • • • • •• • •• . • • • . • • •• • • • . ::r;r; :r t~ ~~~r; 11 
l•:l ,.varH1o-s0 •>s pa garll<' lll<l'i l.olóv•s < ·IJ·r · l ·iual/o ~ 110 . -

m r.s 111•J anno ;1 • .. ................... ..... .. . 

A despesa el'fcctivamcnte realiímda redu;;:iu-sc , 
porém, a 1.531:108$222, vist0 terem sido desconta· 
das daquclles pagamentos as seguintes parcellas: 

Qrrola d cs li11a.da ú li sl'aiiz;v;;w ila 1•:. 1•'. Saprr 

eahy n o 2." s'!m osl r·o d rJ 1\JIIJ " ,. ,,, 1 ~ 111 ••.•• 
Prost:lt;D<'s i[C I I IJ:I XJII~IJJII r·ad n lllll :L ]11' 1;1 1/ r·si s

l cn e ia rla ~ - ~,-'J J · siLrJ li a lli CS il tót •·s lt ·; ultt :v• I•;,. 
lado , na J'r'lrnra riu e"n i t·;v· i•> Ll c :.' I </ r: 110 v,. 111 . 

11/·o tlf' 1(1 111, n. jlót:t irdr_, 1'.)1 1 .............. .. 

l'nl·cr•nlagc nr sn iJJ''J :t r<' ntl :t IJI'lll<t. d" l'éllliit l <I r> 
PiJ ·a n ~· llin/l (l 1111 '! 1

' SI~ JlJi· ..: lt e ti. ~ J~JI J • •••• • 

Snllllllit ..... .. . ········ .... .. . . ······ .. 
QIII)I U <J po; lin arla ;'t Ji ~ l' ; diza•;a•• da 1•:. 1' . J11i7, ,j ,. 
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Devo accrescentar, com rcfcrcncia a este ponto, 
qu e, em virtude dos contractos ultimamente cele
brados, desapparecern os onus provenientes das ga
rantias de juros acima mcnciouaJos , se ndo os da g_ 
1<'. Juir. de Fóra a Piau, a partir ele llJ13, c os da 
Companhia E. F'. Federaes JJrasiJeíras, a começar 
de 1914. 

Iniciados em outubro de 1910 os novos ser
viçot> de abastecimento d 'ag ua e exgottos ela Ca
pital, para capta ção de mananciacs na fax enda do 
Barreiro, que fornecerão agua potavel a uma po
pulação mínima de 50 mil habitantes , c para a rc
cottstrucção do rescrvatorio do Ccrcadinho, fJllC 
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ten't capacidade de armaz t: nar 12.000 .000 de li
tro!:>, acham-•;e um; con c lui • l <>~ e outros bastante 

ad eantad<Js. 

Acham- <(' comp.lrla.mC'ntc conchiüns o ~ ser
viços <.le captação na Ltz t·nd:t <\ 1) Harreiro, consis
tentes em u 'Da ca ixa c.k a re ia com um pavilh~to 

de ar~mçà rJ c p ar ;l n l:t l!' •b ra:, 11') lngar onde vêm 

;unt ar-se ''" rl rJ is ca na·..; rla ' P os·.u• c dQ .,Cl c 

men t~':., •> pr iull iro c•llll u ma c.:tc n ~it• l d e 400 me
tro -; C 0 St? g-11n rir) d e 2 ()1) . p , t T;t ar1 U e ][ e foi COll

Stl'UÍda uma rcpr{'sa cnm l •Jd<Js os acct"ssorÍ•lS nc• 
ces<-:arios e · para cs t · um a sim pl .!s t0unda ü ' agua. 

N rJ ln t;ar da c 1plação está l:tmbem construi
d<t uma casa para re Ítk nc ia rl o g·uarr.la . 

Pari ·~ a linlta ar\ll ucir>ra ria cai xa de are1a na lllliliJ ~oouclora 
!.'azul la <\ •1 B<trr~'Írr,, CrJ!n um r\i arndro de "'J10, 

'-'lll tl t:ta r.· .:t ·~ll ,;l'J cL- ~' . I !IJ/1 1 mdr<J ;, alé o ponto 

l! lll •tu •: St: •'rii.'IJ TI I. r ar.'t <'IJl\l. a lllllla rln pla, do Cer -

cadin h o , que ac t L! a ln1eJ1 te a lnskcc a ci•lade ; d e~se 
po nto em rl eante ··· · ~~·u c', em canes Ll e '". \0 , por u ma 
linh <t pa ra ll \• la [t -> dua~ ou tras cx is t t: n tl:s , alé o 
r cse rvatori o ua cidade, com o percurso rle 3 .420m el., 
t endo at1 a vessa do, em caminho , u m tunn cl quasi 
todn cavad o em rocha, em uma cx len '<ão de 400 
m ct. g:, l~ primeiro t r•'ch o , de '". 60 ·.l c tliametro, 
acha-se asse ntado , comrJletamente prompto c ex
perimenta do , e m uma exte nh{Í0 de 5 kilowctros , a 
partir do Barreiro; ma i ~ üoi ..; kilometros já con-
cluído;. , ainda sem ex l'cricncia, e ·o rc ~ tante com o::; 

canos já chegados ás vallas , á espera da turm<t de 
a~so:' ntamento. O trecho da canalização de menor 

diametro, de "'.40, com as Yallas Llbertas ha t~m-
pos, acha-se com os re~pedivos canos quasi que 
comple tam ente espalh a do~ ao longo del1as, teuclo 
sido já iniciado o servi ço propriamente de assen-
tamen to. Os serviços de alarg-amento do tunnel, 

que actualmente atravessa a linha üo Cercadinho á 
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cidade, alargamento necessa rio para dar pa s ·agem 
ao terceiro cano de "'.40, prosegucm co m a lg um a 
morosidad e, dev ido ú propri a na1.L1rexa de '.'CS tra

balhos , que não p ermitte , pe las ci rcum stancia: lo
caes, especiaes , o dese n vo lvim ento <1csejatlo; en
tretanto, acha -se a;argado em uma cxten:ào de 

240 metros , prosegnindo a c ti vamentc a cone] u~fw 
do res tante , cuja extensi:io fi co u diminuída com a 

necessidade de s er feito o se rviço a céo aberto, em 
uma extensão maior do qu e se previra, facilitando 
de certo modo a execução do serviço. 

Iniciad a a reconstru cção desse rescrv ai.orio 
aqui na Capita l, ao m es mo tempr> qu e os out ros se r

viços, tem a Commissão en r;o ntr<~do tod <t a so rte 
de Jifficuldades, taes as yue appa rccem em um ser

viço de aproveitamento , em ge ral mai s dillicil c 
onde os imprevisto '> ~ão maiores d0 qu e em um tra
balho começado de principio. 

R econstruido internamente de cime nltJ a r ma

do, devendo p e rder- se o 111 enos pos · i vel de c a paci
da de com es l:i e i.rabalb o, se m com tudo se rem _desprc

xadas a s coudi çõe :> de seguran ça , a Co m missão a pro· 

veilou as alvenarias de ba muito ex is t e ntes, L'O J1 s ti

tuidas pelas pareucs exte rn as e in tc rnns, bem co mo 
o tec to em abobbada, c pi lastra!" . .Ach a-se prese n

tem ente term in ado o prim eiro dos dois comparti

mentos, capaz de armax en ar () mi lh ões de litros em 

24 horas , es tan do j á lig-ado á réde J e di..,tr il>uição 

da cidade , já perfe itamente e.'pe rim entado, quauto 

ao dreno e carga esta tica, com os melhores r es ul

tados poss ívei s ; não e ·t.á sendo, ainda, c ffcc tiva · 

m~nte utilizado por faltarem pequenn.:; accessa rios 

indispcn savc is á protecção da ;1gua, 'Jli C em part e 

desce em canal aberto, a cc,~sso rios qu e ai nrl a não 

foram en tregues, npesar da urg-,~n c ia p cdi'l:t . 

O segundo compartim ento, com as mcslllas 

condições d0 primeiro, acha-se já reccb nd o a rer -



r:tg·em par<L <) ciment•l armaU0 1 pms<:g-uindo 0 S<>l"

vjç<) ...:rlrn t<)<\a a adivi<lat!e, C<Jnj nll cL:utH.: utc CflU1 

•>t~ ou tros trai .. a1hr)s, 

Está <L C1JlDtllÍ'>'>fl0 ttatan -ln, P :<divamente, 

dl) p roj e.::l'> '-k um rr':-;ervalorio Í<t•kp.·nd ..:nte para 

•·s 1>:<irrns ;.Jlos tLl Vlor<·sh, "\1;t:~·uinlta "BrHll

lint, cujo aln Lecim,•ntn Jic;!rÚ ·~(•mpldn c Th:rkila-

111P11lc assr·_guraclo. 

A uJalf.Jr Ja dos servJçr,s da Commissflo tem 

~ido ft: itos por cntprcil<tda ~;, cqm os prr•jectfls do 

Escri ptor io, !isca I i;;,a<.los pe I a C•;muJis~ã'> ~, p cs

sualmcnte, em tad'>S os SlU!:> t:etalhes pelo seu En 

!!,"c ll h ei ro-C he f e. 

Foram emprcitadus os se rviços <lc captaçfto, 

no Barreiro, os de vall:<s, obras d'arte ele, da linha 

d•• J>O, JCm crJlllü o seu as:;cnLtrnenlo e o~; da aber

tura de v:tll;~: c alart~·ar.ncnto rl 1> tunnd para a li

nha ele .-HJ. 

O serviço de reconst rucçã.r> U1) re :r.·rva lo rio do 

( 'e rnulinho C O élS"entamentrJ ua linha de '".40, e, 
tm g·cra l , ''" ~e rviço•, ue uan s p<)rlcs, teru si·lo dire· 
Ltameni.c administradu::; pela C<>mmis·;iio. 

Com a rcgnJ;,rir.l<ulc com qn c act.u;tlmentc Yão 

m ard1a n do os serv iços a Comtni s~;fto tem fu11dauas 

c:-~ p erança<> de pouer. ;,tr~ o flm de!> t.a estação <>ccca, 

co ncluir os serv iços lk ;tÜJucçfto c Llo reservatn rio 
d o Cer .ad in ho , d e ixando muitu ' adean tauos os da 

linha do r<::-~crvat0rin da Flore;ta, para em seguida 
d irig· i r toda a ;,cli\'idar.ie para fl pr()blema d[)s cx

gott() ,, 'JUC ap..:ll<l'i csl{t et.b oçwJr) no c~cript<Jrio rla 
Com missào . 

.\ ~ -; de spesa-; feita -; c pagas até cntfto pé·I•Js no

\"0:> ~erv iç'J; de <•~ua•, t· •:xgottos Lia Capital impor

t:u" em 1 .sr,r):R27:-iF\ 12, dos 'luacs 1: ·.;3~: 7 :n$2 1 J(, 

p~ l a ConJmi,.f\0 c, , J"t· sl<.l!1 1 l: dir..:cla.uenle p<:ln Es
tado ou Prdci t11ra . 

lln" \1''"~" Uv·J u·l!I·J 
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Prefailura aa Ca~ i l al A Prefe itura da Capita l arrecadou no exerci-

cio de l'Jl~ a importancía de 1.173 :44"'5374 ou 
mais 38:-SliJ$%3, sendo tk notar-se Ci'le desappare
ceu do orçamento a renda corre-;ponrleule ao 'erv i
ço de elec triciclarlc desde 21 de marçq f!,> anno pa':
sad0, época em que foi o mesmo arrendado a S·lm
paio Corréa & Comp. 

A pc7.ar do crc sr-i menta em b1)ra lento, porém 
progress ivo das renda s municipaes e de ter s ido 
ali viada a admini ::;tração municipal do onus corres
pondente ;;o serv iço de viação, lu4 c tclcphooe!'l, as 
rendas arrecadadas f oram insu ficicn tes para atten
der a todos os serviços a carg·o da Prc~'eitura, al
guns de r1alurc7.a nrgentc c inadiavcís , lac s como: 
a remodelação do Matadouro Municipal, comtru
cçã.o de ponte·; de finitivas, bueiros para aquas plu
viaes, rê l e de cxg-ottos e outro'> rJil C serão minu~irJ
st~mcnte dcscripto · no rclatorio do dr. Pr -rei[IJ . 

A cidarlc Crl'scc de modo co ns i<lcravcl e r.rJr 
mai s i n ~·entcs que sejam os se u ~ e<>forçr) ·;, a Pre

fe itura, não consegue acoml'anhar o '>''LI cre<>ccntc 
desen volvimento, não dispe nsando por i ·so o au· 

x ilío c p rotecção dos poderes estaduacs . 
Cons ti tue objecto de reclamaçfto, por parte dos 

Itmccionarios da Prefeitura, "J. UC se lhe<> estendam 
o<> favores da lei u. 588, de r, de setembro de 1 ')12, 

que institui u a Caixa Beneficente dos funcciouarios 

publicas . 
P arecendo ao c.;.ovcrnn se r de toda a justiça 

essa prete nção, submetto-a ao vosso esclarccirlo 

critcrio c decisão. 
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E' cada vez mais coniortacJor o impulso de que , ~ i !U a\ãO economica 
vis ivelmente , ~ e vão animauclv nos-;as forças p ro-

duct.nas, revda<.lo pelo v i goro~o movime nto eco '1 o· 

mico observado no exercício de 1912, symtoma est e 

<.t u e exprime a fru cti ti cação das medidas com qu e os 

po rleres pllblicos hão estimulado, patr ioticamente, 

a actividade ag rí co la c indu-;tria l elo Estad >. 

Os dados csüüis ti cos da ex i>ortação mineira, 

em 1'Jl2, consignam o elevado algar is mo de . . ... 

237 .443 :%7$553 para o v<>lor commercial da sa
hida de nossoR geueros, ou mais 4ct,34i :27 U$ 485 

sobre o pr ,·ço alcan çado nos mercadcs de co ns umo 
pela ex portação minei r a uo a nuo an ter io r, no qual, 
entretanto, já ta mb e m se obser va ra, em re lação 
ao va lor officia l, o sensível a ugmento de. , ... . . . . 

41.847 : !:l73~%0 sobre o exerc ício de 1910 . 

ICste facto d{t·nos a ag- radavel impressão de 

r1ue a nossa expaus;to cconomica continúa cami

nhando firmemente para um grande desenvol vi
mento, de que é susceptível e m tempo que não ve m 

longe . 

O imp rlsto de exportação, que incide no valo r 

commercial des ta, acompan ha, correspondentemen

te, co m o r.nais s ignificativo resultado , a p rogress;LO 
ascende nte lJU C nota mos . 

Com par da a cifr.t orçamentaria de . ... .... , 
1J .UO,I :IJUUS00tl, et:.tal.>eleci.Ja para o referido imposto, 

com o produ cto da arrecadação eff<!ctuada, no va

lor de 13.471:592$046, observa-se o notavd accres

cimo de 4. 4 71 :5 ' ~ .so j 6 , expresso pelos uados de fi. 
nitivos , elo b alan ço do ex<! rc icio de 19J2. 

No rclatorio do s r. Secretario das F inanças 

encontrareis, minudentemcute feita, a nomenclatura 

das estaçõ<!s em qu e fo i ver ificada maior ou menor 

arrecadação da r e nda de exportação no d ecurs o do 
anno pa -., ~ ado. 

Distrib ctidas pelas diffaeu tes tabdlas os p ro 

duetos export<.uos em 1912, teremos: 
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Nos generos de producção os seguintes au
gmentos: em kilogrs. - café, 30.447.117; arroz, 
957. 340; cascas, 3.053. 969; madeiras em geraC 
7.802.055; fructas, 167.522; fumo em fo lha, ·7.701; 
cacau, 13.931; amendoim com casca, 1.168; amen· 
doim sem casca, 11.434; favas, 8.590; macellas, 
2.315; mel de abelhas, 2.118; poaia, 2.645, etc. 

No quadro da industría pecuaria, apresentam 
augmento: gado vaccum, 31.81l cabeças; suino, 
30 852 cabeças; cavallar e muar, 1. 921 cabeças; 
aves domesticas, 320.503 l<ilogrs.; carnes de por
co, 374.646 kilogrs. ; toucinho, 426.987 kilogrs .; 
ovos, 163.425 kilogrs. ; sola, 41.218, etc. 

No quadro dos procluctos manufacturados en
contram-se as seguintes differenças em favot de 
1912 : a aguard<'nte, 1. 610.091 kilogrammas, 
aguas gasosas artificiaes, 18. 999; algodão em fios, 
38.215; artefactos de aço e de ferro, 14.264; assu 
car grosso, 2.696.455; azeites de copahyda e ma. 
mona, 1.015; cigarros, <J.O ~S;chapas de ferro para. 
fogão, 256; farinhas, 71:!. 183; es topas, 55 .158; ma
nilhas, 351.670; polvilho, 3-W.4 78 ; rodas para wa
chinas, 27.506; rapariuras, 190.800; sabão grosso, 
13 .670; tecidos de algodão, 367.643; de lã, 8.905. 

No quadro da industria ex tractiva offerecem 
augmento: 

Pedras preciosas , 192.766 gra mmas; amian
tho, 14.674 kilogram mas ; cal, 4. 805.961 ; chris
tal , 46.530; ferro, 562.128; minerios diversos, 
256 .882; ocres, 107. 361 ; 

Houve decresc imos : 

no 1. o quadro : de algodão em rama, 84 . 272 
kilogrammas ; alhos, 5 . 851 ; bagas :de mamona, 
3.841; batatas, 2.461.749; borracha, 36.90?; 
canna de assucar, 22.295; cascas meclicinaes, 211; 
castanhas, 3. 792 ; carvão, 15.141 ; cêra, 4. 231 ; 
cinza, 17.389; crina vegetal, 3.475; fe ij ão ...• 
16.126 415; hortaliças, 31.968; lenha, 39{ (tone. 
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laJ.as); milho, 4. 36CJ . fJ7CJ kilogramrnas ; pai na .... 
1 . 260; plantas, 3 . 427; res inas , 3. 8~2 ; sementes, 
305.<!98; 

no 2. 0 quadro : de banha, 121.203; carne de 
vacca, 1CJ.3%; chifres, 18 .766; courvs seccos, 
41.432 ; ling uiças, 24.ú23; manteigJ., 432.000; 
pelles cu rtidas , 35.440 ; 

no 3~ quadro: de assucar refinad o, 547 .985; 
cerveja , 13.718 ; café torrado, 1 t . 184 ; C<tn ôas .. . 
28 550; farinha de milho, 37.232; fubá de milho, 
42.830; fumo em rôlo, 210. 0~9; tecidos de juta, 
118.012; 

no 4? quadro : de our,) em pó, 388. 904 gram
mas; are ias de moldar, 8 1. .000; aço, 13ú. 717 ; 
kaolim, 148 . 802 ; mica, 1 O. 700 ; prata, 238.085 
grammas; pedras de amollar, 10 . 78<) kilogramma-s ; 
manganez, 54.122 t ·inelada'l. 

A' semelhança dos gencros mineiros, que se [x~o l'la\àO isenla oe 
consomem com as necessidades locaes c são inac- i m~osl os 

ccs-3ivcis pelas nossac; estatísticas da proJucção e 
do imposto de e,· portação , uma outra par te de pro-
duetos, em escala já bem significativa , deixa de 
contribuir para a renda dessa provenicncia. São 
os gcncro ' expo rtados, livres d l.! tri butação, e em 
cuja nomenclatura ver ificaram se, o anno passado, 
varias differenças para mais , como a baixo se vê : 
aguas mineracs naturaes, 1. 179 . ú26 kilog rammas; 
armarinhos, ')0.354; a rame farpado, 26 .'JS2 ; co
mestíveis diversos, 50_ 819 ; chá, 10.628 ; carros, 
carroça, , etc . , 15. 034; drogas, 27 .765; ferragcn.>, 
etc. , 25.7 15; garrafas vasias, 306.413; machinas 
agrícolas, 73.127; pregos, 20 . 074; vinho mineiro, 
209. 507; xarques, 13.401 ; m.tchinas indu 3tri aes , 
21.855; telhas de amianth o, 7. 938. 

O quadro respectivo registrJ. o movimento das 
fei ras de gado em 1912, vendo-se por ell ~ qu ~ o 
total das trà.nsacções nellas effectuadas foi de ... ,_ 
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217.614 Célbeças de gado no valor de . .. ... .. . 
26.289:%2$2(>0, na méllia de 120$810 por cabeça. 

O exercido de 1912 teve uma receita sensi
velmente augmentada e provinda quasi só Je im
postos e contribuições normaes, como o deixa de
monstrado em seu relatorio o Secretario das Fi

nanças. 

Basta di:'ler-se que o movimento da renJa foi 
bastao te lisongeiro nesse exerci cio, nella se tendo 
constatado um accrescimo de 5.890:296$495 sobre 
a arrecadada no anuo ante rior. 

Orçada em 25.64'J:CJ50$000 pela lei u. 570, de 

19 de setembro de 1911 (ou em mais 2.278:247$804 
do que a arrecadação naquelle anuo), a receita 
e:ffecti vamente ar recaclada em 1912 subiu, ainda 
as~im, á cifra de 3(,. 761 :998j)691, inclusive a renda 

eventual de 7 . 500 :000$000 represe o tada pelo pre
ço da venda, á União, da Estrada de Ferro Bahia 

e Minas. 

D escontando -se, porém, da receita g lobal aquel

l e preço, ainda a receita, sensivelmente augmeu

iada, se manifes ta na elevada som ma de ....• 

29.261:988$69 1. Jl: ~ta procecle tão sómente das 

fontes normaes e permanentes de que dispõe o Es· 

tado, annualmente, para o custeio de suas des 

pesas . 

Tendo s ido de 25.649:950$000 a receita orça
da, e de 2'). 2(d :998$691 a effecti vamente arreca. 

dada, houv e , a maivr, em 1912, uma arrecadação 

de 3. (,12:048$691 sobre a previsão do legisla

dur. 

Para resu ltado tão animador contribuíram, 

além de outros Ín>postos e co ntribui çõ ·s , o de ex · 
portação como <tc..:r~>cimo de 4.471:5'l2$0.J.6, ode 

transnn~são inte7'·Vivos com o de 001 :941 5> 437, o de 

se llo com o de 322:552$476, e o de industrias e 

profissões com o de 290:452$988, c de no vos e vc-
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lhos direitos com o de 223:1118565, a cobrança tb 
divida activa com o de 142:6335175, a de juros de 
dinheiros em bítncos com o Je <)4:056$281, o de 
aguas mincraes c feiras de gado com o de SS:OS<J$334, 
a taxa acldicional com o ele 44:299$01+, etc. 

O E ' ta<lrJ ainda não arrecadou renda egttal {t 

de 29.261:998$691, elo ::111no ele l 1Jl2. 
Confronta • la com a de 1 !)11, que foi de···· 

23.3 71:702Sl % .a de 11J 12 a cxccoeem 5 .890:21JM!H95, 
que ;cpresentam o augmento verificado em 1912 · 

Comparada com as de liJlO c 1909, que foram, 
respectivamente, de 20.035: 1(85903 e ... · · · · · · 
19.782:é55$803, a do cxerc1cio ence rrado a'l ultra
passa em 9 . 226:832$7Sti c 9 .4 i<) :142$888. 

Em outras palavras: nos dois primeiros an
nos , já tran scorrid os, do actual período de Governo, 
a· rendas publicas aprese ntam um accrescimo de 
'). 226:~32$788. 

Si considerarmos que a renda ordinaria do 1~ s 

i.ado o,cillou se mpre entre som mas eguaes ou in fe · 
riorcsa20 mi l contos,a de 1912, que attingiu a 
21). 261 :1)98$69 I, merece ser aponta da como indicio 
de progresso realizado em nossa vida economico· 
financeira e tambem como facto altame11te signt ti
cativo do empenho que tenho posto na fiscalização 
c arrecadação de nossas rendas. 
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Des~csa A despesa ordinaria ficou orçada, pela referida 
lei no 570, em 25 o 633:4 89$61 8; mas a realizada ' 
pelas t res Secretarias elevou-se a 290340:421$ 138 , 
em razão da insufliciencia das dotações orçamen
tarias e COI:1sequente necessidade ce aber turas de 
creditos supplementares e es peciaes. 

rrambem intluiu para aquelle excesso a ci r
cumstancia de ter o exercício de 1912 reunido, 
co ttt rccur: os proprios , e ncargos de cYC rciclO s a n

teriores . 
Mesmo assim, a receita ordinaria arrecadada, 

no valor ue 29.~61:fJ98$69l, pódc-sc dizer suffi-
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ciente para cobrir toda a despesa strictamente or
çamentaria, de vez que apena:; resulta, da compa
ração de uma e outra, a insignificante differença 
de 78:422$417, a qual exprimiria o defiát do ulti
mo exercicio eacerrado, si, como vos disse, este 
não houvesse resgatado compromissos de ante
riores exercícios. 

Não ha, pois, exagero em se asseverar que, 
entre a receita e a despesa previstas nas tabellas 
da lei n. 570, houve equilíbrio orçamentario no 
exercício rie 1912, sendo de desejar-se que o Con
gresso I~egislativo não amplie despesas que pos
sam comprome tter a melhoria financeira que va
mos conquistando. 

Em virtude, porém, de outros encargos, para 
cuja satisfação o poder legislativo não fez dota
ções orçamentarias, limitando-se a conferir aucto
rizações, outros dispcndios foram realizados no 
exercício encerrado. Assim, de accordo com a lei 
n. 510, art. 14, foram feitos acleantamentos ás 
Prefeituras da Capital, na som ma de .... . . . . 
1. 243:516$7: l, de Poços de Caldas, na de ..... . 
365:000$000, de Caxambú, na de 228:8<19$675, de 
Cambuquira, na de 91:633$000, de Lambary, na 
de 150:272$400. 

Garantias ele juros foram tambem pagas, de 
accordo com o n. IIT, art . 16, da citad<l lei n. 570, 
ás Estradas de Ferro Juiz de Fóra a Piau c Rede 
Sul-Mineira, sendo áquella na importancia de .. . .. 
113:881$308 e a esta na de 1. 569.020$891 (in
cluida ahi parte do ramal de Piranguinho) e ao 
Banco Hypothecario e Agricola do Estado de Mi
nas Geraes, na de 544:688$ 109. 

Devem ainda, entre estaf:, se r computadas as 
seguintes despesas : 
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Corno vedes, melhorou de algum mouo a ~ í

tuação financeira tal corno Yol-a <~p rese nta o exer
cício encerrado, em virtude do accre ~cimo verifi
cado na receita . Mas nem por isso nos devemos 
deixar dominar por optimi~mos quasi sempre pre
judiciaes ás gestões finan ce iras, nem nos esquecer 
de que o mesmo s~·vew regim en de ecPnomias con
tinÍia a impor- se ao Congre~so c aq Governo, para 
que possamvs melhorar a s 1tua.;ão que vamos attÍn· 
gindo em materia de receita e d espesa . 
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Com a pontualidade de todos os tempos, conti
nuam a ser satisfeitos o~ comp romissos de Minas 
pelo serviço de sua di vida externa. 

Importou em francos 5. 428. 058,1i'l ou em .... 
3,228:22-l$948, moeda nacional, a despesa com a 
5~ e 6~ prestações de juros do «Emprestimo Con
versão)), de 120 milhões de francos, de accordo com 
o con tracto de 11 de maio de 191 O. 

Para as prestações 3~ e 4'.' do ,<Emprestimo das 
Municipalidades)), de 50 milhões de francos, dis
pendemos francos 2. 262.250 ou sejam, em moeda 
brasileira, 1.345:426$130. 

Foi, portanto, de 4.573:651$078 o encargo 
da nossa divida externa em o anuo findo, calculauo 
o franco a 594,7292, 

De accordo com o contracto ~ Emprestirno Con
versão», os banqueiros Perier & Comp. assumiram 
o encargo dos serv iços de juros e opportuno resgate 
dos títulos dos tres emprestimos anteriores, sendo 
que do de 65.000.000 de francos já fo ram retirados 
da circulação - 126.978 -ti tu los, dependendo ape
nas de pouco mais de 3.000 o desapparecimento 
completo de toda essa antiga emissão. 

Em relação aos dois outros emprestimos. isto é, 
o de 225.000 libras (da Prefeitura de Bello Ilori
zonte) e o de 25.000.000 de franco., de 1907, (Wn
trahido com a casa .Loste, a retirada dos respecti
vos títulos na circulação deverá accentuar-se quando 
seus portadores puderem ser chamados a resgate ou 
occorrer a opportunidade de sorteios, na fórma con-

.·: tractual. 

Div1oa F..nt~(a · 
inlerna--

Manteve-sé i.ualterada, até deze mbro de 1912, 
a: cifra de 50.141:200$000, representntiva do valor 

.aominal da noS~a divida fundada,:.,interna, em cir
~ulação. 
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Tendo, em janeiro do corrente anuo, occorrido 
a necessidade de dar exec ução á estipulação do con
tracto firmado com a Companhia << Melhoramfntos 
de Poços ele Caldas, o governo decretou, de accordo 
com o art . 23 da lei n. 596, a ( mis~ão de 2. 500 
apolices nominativas , de 1:000$000 cada uma . 

em consequencia, teremos a de spesa ordinaria, 
do co rrente exercício em diante, augmentada de ... 
125:000$000 annuaes para o custeio dos juros cor
respondentes á tal emissão, tornando-se assim indis
pensavel o preciso supprimento á verba do n. III , 
lettra a, § 2. 0 da nossa lei orçamentaria. 

E' tambem conveniente ren0veis a auctoriza
ção contida no art. 16, n. V da lei n. 533', de 2 4 
de setembro de 1910 - para concluir-se a substi
tuição, por nominativas, das apolices da divida in
terna, ao portador, que restarem em circulação. 

A divida tlnctuante do l!~stado reg istra-se no Oivio~ !luc\uan\c 
passivo do balanco geral do ultimo exe rcido encer-
rado com o algari&mo de 11.272:740$575, assim 
constituído : 

I ~I II)JI'i;Sti mo á C aixn l•:conom i t: a ....... .. ... .. 
l)l)p% i lo {\ f) orphãos ................ . ...... .. . 
I dom do aus0 tlt.c~ ........................ .. .. . 
id Orll p~u·a Han •;::ts (em dinh0iro) ........ . ... . 
i d•·m para cançücs . .... ........... ... . . . .. .. .. 

lj . ~(i;} ; l')\l))if,jl 

2.588:212$8:.11 
ll:J: I:>2S9:n 

I .SifJ:ü3ilSG l' l 
m: !:1\lgtn 

Esta ep igraphe do «Patrimonio do Estado» Pr~r i os 00 [s~po 
offereceu,_ em 1912, as seguintes modificações : 

no activo foi recebido um g rande nu
mero de inscripçõe~ novas, cujos val'Qres se 
elevaram a 3. 264:822$766; . 

. no pn.ssivg deu-se . a. t:ed~·ççã.o . d~, .. .. 
J_ 6.4~9-:0.33$597, etr).: co~{icqu~ncia dç.s ('\e· 
guin!c~ l?ai):Ca_-s OCG.Qr·ricla~ :_ 
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Em consequencía das a lterações acima, os 
proprios estadoaes passaram a figurar na conta do 
patrimonio com o valor de. 58.503: 154$314 . 

lm~oslo lcrrilorial Como sabeis, a expectativa orç,1mentaria, em 

Banco H~~ol~ ll11a r i o 
e A~ ri co l a 

re lação ao imposto territoria l , tem fa lhado sempre, 
ha onze annos , c as diffe·enç<tS de~ favoraveis hão 
oscillado entre os extremos de oitenta a duzentos 
contos, em algarismos redondos , annual mente , em 
prejuízo da receita estadoal. 

H.egistramos, porém, no exercício passauo a 
maior colkcta de quantas têm sido realizadas nes
se longo decurso, chegando mesmo a sob:·epujar 
os calculos da nossa lei de meios , os quaes, pre
vendo uma contribuição de 1. 000:000$ d<> ssa pro
veniencia, foram excedidos em 2:8378483, diffc
rença de alta significação, em face dos grandes e 
permanentes dc' sfalqucs apresentados por essa fi
gu ra tributaria, institnida no nosso organismo fi
nanceiro em 1901. 

E ste estabelecimento de credito vae corrcs
pondendo da maneira mats satisfactoria aos in
tuitos de sua creação. 

O progressh·o desenvolvimento que têm tido 
suas operações, tanto na matriz como nas duas 
agencias de Guaxu pé e de Muriahé, auctorizam a 
previsão de que em 1914 a responsabil idade do g -
tado pela gara ntia de juros será nu lia. 

O relatorio do Banco, relativo ao segundo se
mestre de 1912, publicado no Orgam Offi.cial, e os 
quadros relativos aos cinco prime iros mezes do se-
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mestre cor rente Pvdenciam os bons serviços que 
e llc vae prcstanc.l. ·• á lavoura, a() commercio e á 
itlLlustria J•.> E~ta • lo, estimul.1ndo-lh~s o desenvol
vimen to s m n ~.:nhum n~co dos capitaes que lhes 
prol:'orciona, graças ao seguro c riterio com que são 
feitas todas as operações. 

Dá disto o melhor testemt: uho o facto de, até 
c~ta data, niio haver em atrazo nenhuma presLt· 
ção dos emprestimos hy pothecari0s. 

Feitas com a maior regularidade as reserns 
deh~rminadas nos estatutos para amortização do 
capit .tl acçõcs e do capital obrigações , já tem sido 
n.:.:;gatado grande numero de obrigações de 500 
fran co~, das quaes vão ser agora incineradas 191 
no valor de95 .500 francos. 

Em virtuue da lei n . 596, de 1913, art. 32, 
reali;~,ou o governo a operação, pela quai o Estado 
adq11iriu do Banco Hypothecario e Agrícola do 
Estado de Minas Geraes avultado numero de 
ac~ões do Banco d P Credito Real de Minas Ge raes , 
no valur de 4.006:9d0$1JOO, transacção esta per
tencente ao actual exercício. 

, Por haver-se empossado no cargo de director 
do Banco do Bra.., il, para o qual fôra eleito, o dr. 
Antonio Gomes Lima ob teve exoneração do de 
Presidente do Banco de Credito R.eal de Minas Ge · 
raes , em o qual prestou ao Estado valíosos ser
viços. 

Em sua substituiç?ío foi nomeado o dr. Ame
rico Gomes R.ibeiru da Lu~, que assumiu o exer.:i
cio recentemente . 

Com a ex pedição da circular de 10 ue outubro 
do anno findo, installou-se a Caixa Beneficente dos 
Funccionarios do ~stado, creada pela lei n. 5:::>8, 
de (J de setembro do mesmo anno, sob a fiscaliza
ção e aJ.rniuistração da Secretaria das Finanças. 

Banlo tle Cretl 1lo 
Real 1lc Minas 
Genws 

Ca i1a oencli~cnlo oos 
lun~~ionanos ao 
[slallo 
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Até fim de janeiro do corrente anno, términa· 
do o período de um trimcstr~, designado na lei, 
para as recusas ou adhcsões, haviam respondido á 
circular, acceitando a inscripção, 2.424 funcciona
rios e recusa.1do inscrever-se 306. 

Por varios motivos, porém, relativamente pe
queno foi o numero dos funccionarios que, a partir 
do recebimento da circular, no anuo passado, con
correram desde logo com suas contribuições para 
formação dos fundos da 0aixa: uns porque se 
aproveitaram até os ultimos momentos do prazo de 
90 dias e outros porque os agentes recebedores cn· 
tr~ram em duvidas c relttctancias que só opportu
namente foram dissipadas. 

Desta fórma, ao encerrar-se o exercício de 
19!2, a escripturação da Caixa accusa apenas are
ceita de 41:557$973, sem duvida muito inferior á 
que deveria ser recolhida, si não occorressem os 
factos já apontados e ainda outras difficuldade~ que 
deram logar ao avis'> que sobre o assu'llpto expe
diu o sr.Secretario das Finanças, em~dda d <:: 10 
de maio ultimo. 

Nos cinco mezes do corrente anno, entrou mais 
a quantia de 51:90 2$661, segundo apuração ainda 
provisoria, a qual, addicionada á receita de 19 t2, 
se eleva a 93:1 60!;!63 1, como fu ndo actual, dispo· 
nível. 

Instituição recentíssima c completamente nova 
no nosso meio, está merecendo, no seu período de 
organização , como é natural, todos os cuidctdos da 
observação administrativa, no que diz respeito ás 
possibilidades da receita e em relação aos compro· 
missos da despesa. 

Ao vosso alto conhecimento o goverr~o I vará 
opportuuamente a impressão do seu estudo e a lem· 
brança de ligeiros additamentos por ventura con
venientes a maio::- segurança do futuro da Caixa Be
neficente, cujos elevados intuitos não precisam de 
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encarecimento por visarem o amparo das familias 
dos honrados servidores do Estado. 

Até ao fi m de dezembro do anno p. passado, 
a"cendia a 15.515:755$612 a som ma dos empres
tim os com o E stado contrahidos por varias muni
cipalidades, de accordo com o dec. n. 2. 977, de 
15 de outubro de 1910. 

[m~reslimos muni
CJ~ aes 

Novos contractos já foram recentemente fir-
mados no corrente anno , no valor total de . . . ... . 
1 ,(,~9:500$000. 

Os municipios de Montes Claros e Santa Rita 
do Sapucahy reduziram os emprestimos que ha
viam contrahido , mediante modificações dos respe
ctivos coutractos, e o município de S. Francisco 
rescindi..! o que fizera. 

A Camara de S. José d' Além Parahyba mo
dificou seu antigo contracto, anterior a 19 10, ada
ptando -o aos moldes do novo ro;!gimen dos empres
timos municipaes . 

A arrecadação dos itnpostos municipaes, reali
;,ada pPlo Esta do , nos municipios devetlores de em
prestimos, tem sido feita sem incidente apre-ci.lvcl , 
apezar de constituir serviço novo . 

Os dcbitos das Prefeituras, attribuidos a titu- De~ i l os ~as rrelei· 
los diversos dos emprestimos contractados, fecha- \uras 
ram com os seguintes algarismos : 

llcl lo llot· izonl.e . . ........ . ....... . 
C:amhnquira .................. .... . . 
Cnxambú, ...... ................... . 
J.ambary, ... ... ... .. • ..... . ....... , 
l'oç.os el e Caldas ................... . 

'1. 821 :'70lg\J62 
:JRO : '7R7S00C 1 

l.Ol9:61i:iS!lS-1 
2. 700: 3G5nooo 
l.:>ü3: 3·16S-105 

A cento e setenta e seis se eleva presentemen
t e o numero de collectorias do Estado, em conse
quencia da divisão administrativa operada pela lei 
n . 556, de 30 de agosto de 1911. 

Intuitivo é o grande augmento de trabalho 
que á administração trouxe tão amplo desenvolvi· 

Colleclnrias 
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mcnto dado a c ·sas agencia.. de arrecadação, ús 
qnaes cabem anluos dcv,!rc: c obr ig..~.çfk-; mnlli
plas , toroand11 dignos de h u vur<!~ s <! tts dedicados 
serventuarios. 

A arrecadação realizada pela-; collccto ri as, em 
1912, foi de 9 . 043:94·3$517 ott mais 1.121:275$012 
do que no anno uc 1I.JI.l. 

Para essa receiüt contr ibuíra m pri11CÍpalmeni.c 
as rettdas do imposto elo sello, novos c ve lhos di
reitos, transmissfto inter-7Jiuos , a ddiciona.es, nltll
tas e divida activa , 

O se nstvd augmento cnnc:;i.atado na arrecada
ção das collector1as e ~tado a<!::i be m m.ti s ,diente 
ainda se poderia tor n .• r, si a C·)t1tribuiç;'io das n o

vas collectorias não attingis.,;e a pe nas á ímror tan
cia de 132:341$.:!10, e m razão de hav er si ,lo a rc. 
pectiva arrecadação iniciada no:' ultirnos m cze: rlo 
exercido e de haverem innumcros c •ntr ib uintcs, 
deslocados das antigas,sédes fi. scaes dei xado de pa
gar seus dcbit0s por não terem licado concluídos os 
respectivos lançamentos e outra.· c.tllsas. .l!;ntre
tanto, o que deixou de ser então recebido, ·el-o-á. 
no decurso do co rrente exercício, em rtn e appare
cerá a devida compcnsaçfto. 

A 21 de novemb ro do anno p. findo, fir. pu· 
blicar novo rcgulam .: n to da S<.!c rd<t ria tl..t L<'inau
ças, em refvrrn ,L do tlue fôr,t c,'pe lido a 17 de maio 

ele 1909. 
Nessa época, um:t trdn · f ,J nnaç~to radi cal .'C 

operára na orienLt.ção tl >s -;e n 'ÍI;'J · de· ;e imporLtH
tc dep.trtam en to da a lta atlnu rlist raçito e ~tatlua l 
com o intuito de irnpri mir -s .; <l'> r~grm <! n até cnt~io 
scg· llido lld ex ~cuçã.o dJ. esc ri pt ·t u•J 1'her. r> 11 r o a ve r

uaaeira h :c ll11ica da co ntab ili da.le publica , qu e a 

evolução impunha não mais t,c a<.l i <L:>SC por tempo 

a lgum . 
D<.t.cla a extensão da · !l1 <a l ilica~ ·3e · <.; os pro ces · 

sos alli introduúuos, havia m il i,· tk tr~s anuos , :lÓ 
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esse espaço de temp0 de pratica de serviços tão 
comp l ·~xos c detalhados bastaria para mostrar a 
conveniencía de uma revisfw geral c mínudente so
bre o funccíonamento de todo o apparelho da es
cripta publica. 

Occorrcram, entretanto, posteriormente a essa 
data, díiTerenks acto s leg-islativo. de rclevancia, os 
qua.es, attrilmiram á Secretaria das Finanças novos 
e pcsn.dos (;nC.Lrg-os, taes com0 os resultantes dos 
emprestimos muuicipaes , lla creaçãn de collectorias 
em o: U')VOS munic1píos, das aixas beneficentes mi
litar e dos fuuccionariqs civ is , e tc., cuja escriptu· 
ração fôra naturalmente confiada ao 'rhezouro. 

E ra, pois, imprescindível ag-ir e ag-ir de 
modo a evitar inconvenientes futuros que a impre
viclencia ele se rviços mal começados occasionaria 
por certo a esses assumptos de grande. responsabi-
1 iclad.e para o E stado . 

'raes foram os motivos ins piradores üa exped i
ção do actual regulamento, que prncurou attender 
aos reclamo!'! da s alludidas creações legit1 lativas, 
constituindo ao mesmo tempo uma revisão g-.:ral dos 
dispm>itivos a nteriores co m o addítamen\o de mul
t.iplos preceitos, varias medidas c salutares mod ifi
cações, a l> L: m d.o interesse pul>lico , -;em o menor 
augmcnto de despesa para o 'l'hc%ot.HO. 

A pratica do regulamento n, 3. 118, de 2 t de 
fevereiro de 1911, que amplamente desenvolveu 
o de n . 2. 485, de 26 de março de 1909, es tá cor
respondendo satisfactonamcn te a0 intere,se especial 
com que me tenho preoccupado C)m o capital assum
pto da tiscalização das rendas do Estado. 

Dada a situação central de Minas, com fron
teiras extensíssimas, comprchendendo zonas lon
gínquas e algumas ve:>:es inhospitas, não peque
nas são as difliculdades a vencer para assegurar 
uma vigilancia desenvolvida e assídua ao complexo 

M. -8 

fi sca l i1a~ão ~e 
ren~as 
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c peno ·o mechanismo da ctrrccadação das rendas 
cn trt' nós. 

Contam-se por ccntenare~ os postos fiscaes 
c.lisscmiuados por nossas linhas fronteidças, além 
dos serviços de arrecadaçfw ora coutractados com 
as cstratlas de ferro, que tem percursos em nosso 
territorio, ora re:ali:~,a los por meio de accordo com 
l.!.,s tados visín ho:. 

Além do enorme trabalho <1dvindo da as::;is
tencia fiscal, qu e cumpre ser a mais permanente 
possível por parte dos enca rregados de a exercerem, 
quanto á sahida da nossa producção, releva não 
esquecer que as collectorias cstadoaes, cuja func
ção delicada e complexa vac assumindo impor
tancia cada ve~ maior na percepção da receita pu
blica, exigem tambem correspondentemente mais 
diligente acção .fiscalit:adora. 

Os ractos até agora observados têm felizmen
te re!Jectldo o acl'rto ela organi:~,ação que tenho 
procurado dar a esse ramo do serviço publico, hoje 
inst ituído em departamento especial c clistincto, que 
é a Directoria de Fiscalixação de H.endas Internas 
e externas, sob a. supcrintemlencia da Secretaria 
das Finanças. 

Oivilla acliia A liquidação da dívida activa do Estado, uma 
das attribuiçõe:-:. pertencentes á Dírectoría uc li'is
cali:t.ação de l~ cndaH, wntinúa a dar logar aos 

mesmos commcntarios favo raveis ü orientação Gr
me com que t êm sido impulsionadas as medidas 
tiscaes , relativas a esse titulo de receita. 

O orçamento de 1012, calculára, para o ultimo 
exercício, a contribuição ele 720:000~000 ou ma1s 
70 :000$000 que a previsão orçamentaria ôo anuo 
anterior. 

Apczar de tal accrescimo, alg-um tanto opti
mista, como as precedentes estimativas, foram apu
rados 862 :633$175 com a díJicre nça de 142:633$175 
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sobre o orçado, fact<J bc m s ig-n iti ca1ivo para a acti
vidadc fiscal. 

Convém, cntrct;mto, alguma parcirr.onia na 

esp ect;.ti va desua fonte de rec,'ita qu e , devendo 

tlaturalmente tend e r a diminuir, nih ·pódc con"idc

rar- sc recur ·o orçarneniari<> elos mais perrna n cn

t e<> e scg-u r os . 

Durante o anno pa ss<Hlo foram firmados os ~e 

guintes. acconlos com E~;tadfls limi t ropl!Ps, para ef .. 
feitos fi scaes : 

-com o de S. Pau l0, o de 1 ()de julho, pelo 

qual ficou o rPs pcctivo Governo encarregado da fi s 

ca li;.:aÇw, cobran ça e liquidação elo impos to total de 

rxportaç5o e da sobre -ta x a de ir es francos, a que, 

p e las le is rr:ineiras, esti vere m snj eítos os cafés pro

dmddos em neJsso Estado c que rnrt.'ll1 C'Xportados 

·pelo porto de Santos ; 

- co rn •> Jo Espírito Santo, o rlc 22 de ag·osto, 

em virtude ·lo f]U<LI <>" (~overnos espírito santc n"e e 

mineiro se permittcm o c"tal>decim e nlo de pont " 

f\ scaes e de arrer:adação de reuJ :ts n ;t %•llla a qtH' 

se re fere o convenio dP 18 el e deze mbro de 1011, 

cel.t brado pa m solu ç;io da noss a q uestãv (lc I i

mites. 

Ambos os acco r•lo~ acima, bem co mo as res· 

pc c tivas in ' trn cçõe" , fc>ram opportuna e res pectiva
m ente approv;tdos pel'>-> •l ecs . 11". 3.h-\6, 3.1,82, 3.(,<)4 

e 3 .744, de 1012, ;tos quaes acomp;tnham, na in

legra. 

O relatorio do se u dign<) e dedicado dir .·c lor , 

coron e l Joaquim Liban io Gomes 're i x.~ ira, altesta Os 

bons resultad.os colhi clos na cxectH;·io J.o novo rcg·u 

lamento n. 3.E>Sr>, de 2 .\ d P. main dn anno p. pa~sad , , 

que reformou aquelb import ante. repartição, de ac

conlo com a ;1uctori;:ação quP. me conferistl'" IH ln 

a rt. 22 da. le i 11 • . 70, d l' 1911. 

Acr;oroos COill rslo
uus illll llro~lws 

Receueuoria ae 
Minas 
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A esse departamento administrativo cabe a ma
xima contribuição na arrecadaç5o das rendas do 
E:stado, além de varias outras attribuições que por 
egual, de~empenha com intelligente ;;elo e perfeita 
regularidade. 

Pelo balanr;o das operações do exercício encer
rado, o total da recc~ita geral da Hecebcdoria de 
Minas se expressa pela cifra de 2'3.316:3~5$811, con
tra a despesa de 27.872:991$91 O, com o saldo de ... 
443:390$%1, imnsportado para o corrente exer
cício. 

Na referida receita ligura o imposto de 8,5% 
sobre o café mineiro, que ,·e exporta peJa Cap ital It'e· 
cleral, produ;;indo a importancia de 6.330:WJ7SS06, 
ou mais 1.869:039$166 que a arrecadaçfw de egual 
proveniencia em 19ll, accrescimo esse correspon
dente á differença de 21.933.514 kilogrammas, a 
mais, '- por allí despachados em 1912 . 

O producto da sobre-taxa de 3 Ira ncos concor
reu com a pan:ella de 2.684:925$814. 

Só esses elevados algarismos bastam para reve
la r o grau de!desenvo lvimento dos encargos confia
dos á Receb edoria de MinaE<, no Rio de Janeiro. 

Esta repartição pas~:ou por grandes reformas, 
estando actualmente apparelbada para satisfa7.er, 
com economia para os cofres publicos, ás necessi
dades~ da <H.l min i~tração em tudo que corcerue á 
publ icação de actos officiaes, material de expedien
te elas diversas Secre tarias e c•bra~ de propaganda 
do Es tado, no pai;; e no extrangciro. 

Para que esse departamento administrativo 
pude~se realizar proveitOsamente os fins que teve 
em mira o acto legis lativo que o creou, o governo 
auctorizou a execução alli de varias obras, bem 
como a acquisição de machinas e a moniagvm de 
novas officinas, que tornassem a Imprensa Officüq 
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capaz de se incumbir dos multiplos e variados tra
balhos graphicos de que necessita o Estado . 

o Euncciona1ísmo publico 1o E stado em g·e · runcciona \ismo 
ral operoso, dedicado, honesto e cumpridor · de de-
veres, reclama com insistencia a melhoria de seus 
vencimet tos , que a1leg-a nào bastar para occor-
re r ás necest.idades mais urg-entes da vida. 

Por mais justas que sejam estas reclamações, o 
poder leg-islativo para attende l- as, ainda que g rada
tivameute, não deve perder de vista a nossa si
tuação financeira, se bem que em caminho de 
prosperidade, mas a inda n~to folgada, e os compro
missos já exist entes . 

Si podemos hoje apresentar um balanço li· 
sonjeiro para o Estado, reg-istrando consideravel 
augmento ela receita , que ultrapassou as previ sões 
orçamentarias , é certo que, devido á instabilidade 
do nosso reg imen tributaria, nossa receita é sujeita 
a bruscas osc illa çõ ~ s , consoantes as boas ou más 
colheitas dos g-eneros de maior exportaçfw, á alta 
ou baixa dos respec tivos preços nos mercados ele 
co nsumo . 

Qualquer medida que houv erdes por bem de
cretar no sentido de attender ás reclamações dos 
funccionarios mineiros , cuja procedencia não des
conheço, principalmente em relação aos que tem 
residencia forçada na Capital, deve ser de molde a 
não embaraçar modificações futuras e que as cir
cumstanci as o briguem, para manter o equilíbrio or
çamentario. 

Srs . Membros do Coug·rcsso Leg·islativo do 
Estado de Minas Geraes . 

Minuciosas , quanto possível, são estas infor
mações que jtdguei dever trazer ao vosso conhe
cimento, relativamente aos assumptos de maior im
porLancia tratados pela administração no decorrer 
do anno findo. 
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Mais completos esc1arec1mentos encontrareis 
nos relatorios dos srs. Secretarias de Estado, que 
em breve pra:r.o vos serão apresentados . 

.i)a lacio da Presidencia do Estado de Minas 
Geraes, em Bel lo Horizonte, 15 de junho de 1913. 

-...... ~ - . -----


