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Esta emonda, sr. Presidonte, tor-
i-ia-se flecossaria para quo so c'im-
pTa a deliberaçdo do Congreuo,
hoje convortida em lei, relativo-
monte ao au-rne-nta do subsidio dos
Secrotarios do Estado.

Refere-so ii Socretaria das Finan-
ças.

A sogunda omenda 6 ao art. 2 .1,
3.', n. 1, e manda quo, em vez do

_k,:200$000, diga-so 31:200$000.
§ 3.", refere-so ii Secretaria do

i\gricultura e a cmos-ida obedece Os
mesmas razdes que doterminaran-i a
apresontacdo da primeira.

A terce-ira civ enda refere-se 6
verba dostinada a cb-ra-s publicas.

6 apresontada ao art. 2. 1, §
$0, n. 6.

A proposla do orçOme-nto coosi-
gnaVa para o se-rviç-o do obras Pu-
lilicas a verba de 800:000$0)0 ; a
commirsdo agora prop lbei a elova-
cáo dessa verba a mil contos.

Devo direr a Casa quo essa 010-
vaç-Oa ainda nda 6 suffioia1it- pal-a
alto-n-br eonvsii-ntomentc As no-
ecosidades rim pniglessa e ao des-
envolvimonto do easia islado. En-
ti etanito, oherdecondo a orientaçdo
do actual governo, do serem as or-
çamontos a ox-pro-ssdo da mais ge-
nuina verdaOe. nOn nos 6 daclo pro-
pOr urn aug-menlo quo nOa podcr i a-
BIOS realizar 0 nem tOo p-auco do--
vomos queror parocer opulentcs
quando somos pa-bros. (Apoiados -

You tambem apresentar, Sr. Pc.
sido-nte, uma em-ends quo so relern
as estradas do rodagem.

Essa emen-da 0 ao art. 2', §
3•0, n. 7, o dli o sogumte

"Aocrescente-se: rondo 30 '°, pa
ra conscrvada; e ern vez do......
i25:000000, diga-se 381 :0000c'."

Sabem todos aquelles quo sooni-
papharn or negocios da riass: ad-
ministracão quo a vesba iI'stinada
Os estradas do rodagem ert urns
lerha global, do porte qua podia
oar-se a facto do serem 'Ao sómen-
to conslrui:das obras novas, descu-
rando-se, pordm, da ooris'rvaçai
das jO existon-tes

A co-mmissdo consigns agora 30
da verba Para a conservadOo this
('sicadas do rudagom, porquo co-n-

struiimos ci nOn conservarmos
clesp ordiparmos os dinhoiros puh 11-
cos: 6 o mesmo quo pretender ci-
cher do agna uma pipa scm fundo,
6 traballsar irid-efinidamente.

Esta, a pnirneira parto da omen-
do. A segunda pane, elevando a
v-erba, o urn corolianlo natural da
pnirnoi-ra.

urns emencla rofere-se a verbs
cl-c obinada a acquisiçOo do machiiias
agricolas, verba quo no prajecto
do 200:000$000 o quo a commissOa
rnanda reduzir a 1.00:000$000.

A acquisiçdo do machinas agri-
colas, importadas coma são do o:-
irangeiro, torsion-se quasi irnposst-
eel no actual momenta, em vista
das difficuldades da navegadda, do-
correntes da guorra mundial.

Reconhecondol essas difficuldadi's,
o com-missAo nao quiz deixar figu-
oar no orçarnonta uma verbs que,
ratura1rnene, nao Rena applicauir,
par mel-hares clue fossem os do-
aejos da adrninistriwOo-.

Nesias -condiçOes, ficarn aponas
consignados 100:000$000 para 'sce
serviçn, fieando o governo apparo-
ihado do rneios p-ara attender Os
necossiclades uiais urgcntcs quo pos--
sam apparecer do urn momenta
pars out-ro.

U-ma outra emcnda ref-ore-so as
art. 2.°. § 3. 0, 11. 14, quo consigna
a verbs do 120:000$000 para Os In-
stitutca "João - Pinheiro", "B. Bos-
co' e "Buono Brandão".

A commissdo propOo a elevaçOo
dessa verbs a 13 0 : 00-0 $000 , attoit-
denda a quo so trata do urn servi-
ço organisado, quo nOn podem'us
clescurar, e essa clevaçãa ropresori-
ta urns necessidade.

NOs, Sr. Presidente, quo deseja-
mos quo so implantem os vents-
deiros principiaS administrativos no
Fstacio...

0 sr. Sousa Soares:—Sernpre cc-
tiverans implanta-das.

0 Sr. Silva Fortes : —NOo -pergurt-
to a v. exc. Si sempre cstivcrain

-irnDlant5dos OU nOn.
NOs, Sr. Presidente, quo dese-

tamos quo so implantem os vercia-
demos principios administrative-s
no Estado, nOn quercmos absolu-
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no cum•prrneflto do um dover im- Icllo Horizonte, pola facilidado do
poriosa, coutTariarido seus send- suas communicacOos, pelo sou cod-
ineitOs individuacS, aiim do quo a forto natural, reu10 todos Os re-

sua cool corn 0 goVerflo (1msitos nece'SSaTiOS para a cord-
J3slado seja efficaz e proveitosa, do nuação, am, do ExternatO do G-
mado a quo possamos sor arnanhL miiaSiO Mirieiro, quo poderia ser
largarneiito compensados dos gal- convortido em Intornato, quasi quo
pes quo porventura soffrarnoS no scm depoSaS para os cofros do F-
aatual mornonto.	 tLIdo.

E' procisO quo encarernoS 0 as-	 U sr. Viviano Caldas:--APoiadj;

sürnpto sob 0 son aspecto geral. muito bernl
para quo o nosso julgamonto scia	 0 sr. Silva Fortes:—Em to-do o

ismto do parcialidado c i i -to soja-	 cso, srs., ainda me alenta a espe-
mos taxa.dos do hairristaS. 	 rança do quo ao illustrado adminr,-

A Camara acaba de l ouvir a leitu- trador do Estado, sr. dr. Arthur
ra da emonda apresentada pelo Bernardes, ndo passard dosperceid-
nieu nobro collega do commissaU, da a rninha voz uesto rocinto, len-i-
r(,sidento em Juiz do FOra, sugge- Inando a CamaTa quo a Gynrnasio
rindo a idda da transioreflcia do do Barbacofla represent urn pain-
Externato do GymnasiO Mineiro do monio dos fillies daquolla ci4ado,
Barbacofla para Bello Horizonte, CS rio sorte quo, sO mosmo intcrosles

tibelCcOfldO-SO aqui urn Intornato. geracs do ordern superior, podelã)

Quem conhece a historico do t i'- detorminar a sua transforoflcia pain
mnasio do Barbacefla, I alcilme0O Polio HoriZOfltC.
cmprehendord a constraflgme11 	 Confiando, poiS, em S. cxc., en
quo sinto ao ter do ref erir-me a Sc- me sinto tranciuillo, porquo esliu
ineihanto assumpto.	 certo do qUO a solucdo quo 0 gayer-

Aquolle estabelecirnento, sr. Pro- no liver do dar ao assumpto, son
sidcnte, foi alit fundado P011) eso- som duvida a mais acoTtada, um
ço individual dos filhos daciuell vz quo inspirar-sca no bern pu
terra, quo adquirirarn a sua custi blico c nos sentimentoS do rnah
o prodio nceessa.rio, offerocoid')0 puro o olevado patriotismO-.
ao governo do Estado quo, per SLa

rn-a	
Ascii, embora fonda, on me sit-

vez, o cedou mais tarde ao gove
fedoral para a installacdo do Colic- to confortado, porque t.onho certez.tdo quo justica serd f'eita, e em pro-
gio Militar. ve-i0o do intoresSo publico.

o golpo ndo 0 pequeflo, o repro 	 s;r. Presidento, ifliOiel a dehae,
sentando aquol-le districto, assim 00100 v. exc. vO, reicrindo-me ai
coma t.ambein a municipalidade do	 o-ipo quo a c.menda apresenta'It
Barbacofla, eu doveria assignar v est - - o lodeputadO residenle em
cido a ernenda da commisslo,	 de Edna, vai desferir em rnii

puinieiPiemenda essa quo ird collocar aquct- O. Be par corn isso, sai-
ic cidado na dura con-tingeflcia do 	 tambem a mou sincero des'-
ser privada Os urn estabe1eciIfleflt0	 do cooporar corn 0. gOVeTflO pin

quo eustou o suor do seus filhos.	 engrancIoOimeflt0 do Estado, In

0 sr. Viviano Ca1das:—Sou soil- t0pandO as intereSSeS do ordefli pH-

dario corn V. exc. nesir particular. 1]Pca a quaesquer 0gVOfliefl-'-
0 sr. Silva Fortes :—EstoU celia

ST. Presiderite, do quo Si 
so pro- p€ssoaes.

-curasce convertor o ExtornatO do	
Anirnado, pois, dessa desejo, Vi'

GymnaSio do Barbapefla em Inter- riho submettCr a considorata°
nato, continuando a mesmo a fun- F,-Lo 

as omendaS quo a comm

ecionar alh, aquelo municipio ia so do Orcarnonto, 
Per men iiit"

pon-paria sacrificioS para quo case rnedio. apresenta ao proieClO.
objoctiVO lasso realizado.	

A primeira dellas 0 ao § 2°,

E dopois, forçoso 0 convir, quo	 art. 2°, n. 1, lettra a)

Barbacefla, p-cia amenidade do aim	
Em von do 411 :480$030, dig)'

clirna que em tiada invoja ao 10 417:480$000.
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tamento quo o Pocler Executivo so
veja forçado a exceder rubricas or-
qornentarias Para quo ndo sojani
rc'judicados serviços pu]ilioos.
E. O por iSSO quo elevamos eSSa

verba, armanclo 0 governo dos
nccossarios Para custear oSso servi-

,. scm ser preciso rocorrer a crc -
dtos extraordinarios on supplemon-
tare s.

Tenho assim respoildido ao aparte
do i11usro collega, O peo licen:a
iara pondorar a s. exc. quo a ora-
Car quo oceupa a attençdo da Casa
nunca foi abyssinio, nunca apedre-
iou o sal quo so poe...

o Sr. Sousa Soares :—Nern Cu dis-
so quo v. cxc. seta abyssmio.

o sr. Silva Fortes:—O aparto do
v. exc. fol mahioso ou foi pi1h'-
rico, do sorto clue o rneu noi)ro
coll.ega ha de permittir quo on f-sea
esto ligoiro prot.eslo.

io:es :—Y. exc. ndo procisa pro-
bestar doante do seu passado hon
redo o do sea procodirnento corre-
do nesta Casa.

o Sr. Silva Fortes: Proseguindo
em minhas consideraçdes, sr. Prod-
Conic, passo a. apresentar urno
ernonda reduzindo a 50:000$000 a
sui)vencao que é concedida C Escola
do Engenharia da Capital.

]]oveimos ser •previdontes 0 Nil-
bear o govemo ao a'brigo do quars--
ciuer surpresas quo o futuro POS51
!be reservar. Si, coin intuito,
scent-bios rSO precisuis, 0 natural
crue csses sacrificios sejam por to-
dos partlihados; o assim ponsando,
a commissão reduz tambem a
4 :000$000 a subvençCo destinada C
Eseola do Agronomia o Voterinaria
do Bello Honizonle.

E, a proposito, dovo doclarar qua
nc, solo da cornmissCo, bevantou-se
a duvida do se achar on nCo esse
ctahelecirnonto funecionando no-
gularm onto.

O Sr. Jodo Martinho:—Puisso Car
tc.sternunho a v. exc. do quo Psc
eslaholocirnento aeha-so installado e
funecionando rogularmonto.

o sr. Shea Fortes :—Folgo do
ouvir o aparte do nobre deputado,
pots sinto-mo tranquillo apreson-
tando a emenda quo mantOrn no or-

cernento urn auxilio destinado 0. 1
cola do Agronornia o Veteninarja d.
Capital, embora on soja daquelip5
quo entondem quo estahelociment04
d essa naturoza dovoni sempro ser
intallados om zonas apro.priadas
ondo a ensino tochnico c profjss1,0
nrC possa sor rriinistrado coin ma-i1
proveito.

A oornrnissCo manila Supprimjr a
vcrha do 2:500$000, consignada a
pro'ijosta, ao Instituto Polytechnic0
dc Juiz do FOra, ha.verido corn erna
nodida urna oeonornia do 500000
revertenda Os 2:000 .$000 em bone-
ficio do urn estabolecirnento do cc.-
ridade, conformo usna ernenda
-apresentada polo illustrado relator
dos servitins quo correm polo Sc-
ci etaria do Interior.

Tanthern itma outra ornonda quo,
par rneu interrnedio, a cornrnissCo
offcreco, manda roduzir a 2 :000
a subvonçCo dostinada C Escola Ce
Cornrnercio da Capital.

As razOes quo justificarn e5.1
emend-s são as mesmas jd expedi-
das anteriormente, coin relaçCo 0
omenda rirnilares.

Dove-mos acautebar a administra-
cOo das surpresas quo a futuro po-
so the reservar; e Si para isso são
ii•eccssanios sacrificios no mornento,
esses sacrificios dovern tocar a ho-
dOs.

Sabo v. exc., sr. Presidente, qu-
no exerciclo do 1919 o Estado rat
ter urn grande encargo, qual o da
nrnortizacOo da divida fundada cx-
terna, alérn do onus Ca divida Ia-
tern-s.

0 legislarlor precisa, portanto, ser
prudento o cauteboso cm todas as
suas del-beraçOes Para quo o Esta-
cia do Minas possg sempre ser mart-
tido na posicCo Cigna e elevad
quo conquistou, gracas ao pat,-.(,-
lisuno de secis filhos.

Ao art. 2.°, § 30, 18, apresroi-
ta a commissito ama em-enda adO-
liva, consignando a verSa do 2:5008
para a Eseola Profissional "Delfirn
Moreira", annexa ao. Gymnasio de
Pouso Alegre.

Trata-se de urn instituto ondi' e
ministrado a onsino p.rofissia1vb
onde vCo desonvolver suas api:-

dOes Os nossos javcn5 patricios; C o
cnSfflO profissional 0. ineontcst-
velmente, urn dos mais poderosos
factoreS Para a en gnruidoeirnontj e
a prosporidado do Esiaclo.

Eficetivaniente, sern a onsino pro-
fissional, scm a instrucçCo p-ira
ebevar a fivel moral do nosso povo,
luCas as iddas quo traçamos aqul,-
todas as leis que forein decretadas
coin intuito do engraudecer a Es-
i.ado, hCo de falhar p-orque fal[a
justameuto a Cesonvolvimento do
cellula primordial, C-a collula host-
ca, d-a cellula mater do toda a orgc.-
nização social—a instrucçOa. (Mm-
to bone!)	 -	 -

Out-ra emencla quo tambern von
apreses tar manda olovar a 40:001e
aa, verSa do 20:000.$, cansignada no
art. 2.°, § 30 n. 25, da proposta
para as estancias hydro-min-era.

As es'taneias hydro-mineraes silo.
coma sahe a Casa, aclministradis
par Profeituras quo a Estado P!1S
ti-ia, a-lids, coin razOos
porqtianto essas es-tancias são f ,, c,-

 nCo sO pelos mineiros
conoo peSo-s brasileiras o aid par cx-
trangeiros, e zelando par esse son
pat-r-imonio, a Estado zola peba san-
do Co povo, sendo quo as despesas
que fizer nesso sentido podorCo ocr,
Ce futuro, altarnente eampensado-
ras.

You acgdra apresentar ho
2°, § 30, n. 30, uma emend-s quo
so reforc C sel.ecção Co gado, C so-
looQoo do ro-produeforos.

Prevondo as diffiould,aCdg doo;e
soo-viço no- momenlo actual, jC puilas
precanias can diçOes do transponte,
id pe-ba elevaçCo do proço dos ant-
macs do raca, a commissCo, mOo
querendo deixar a governo despro--
v'do de redurscs par-s attender a
quaes-juer noeessidades quo pos-
sam surgir corn relação ao assuen-
plo, cansignar n-s ernendo a verSa
do 50:000.$090, reduzindo do 30:0008
a de 80 :000$003 quo figurava na
propos ta.

Segue-so urn-s outra onoenda rea-
tiva ao art. 2. 1, § 3°, n. 35, nice
consigna a verSa de 40:000$ para
a sei-viqo do ost-atistica agra-pecua-
na.

A comrnissCo manda supprirnir
essa vo-rha uma vez que ella so
refcro a urn sorvioo Jd feito, niici
havondo, pals razCo Para contin'm-or
- I p erm-anee er no orçnrnonto.

Fin-ahnen-tc, Sr. Presidon to, rota
onviar C Mesa ama emend-s quo so
rolere a urn a-ssurnpto quo on con-
sidoro transcendental e clue JO.
Ii ansitou na Casa sob a fOrma (to
tmno PTO :e-aio.

Atten-dendo C magnitude do as-
sumpto e cansiderando quo, polo
a:igustia Co tempo do poderia soc
prejudicado, do, quo elle 1100
passaria e-so anna - c-rn tados as
tarnos rogmo-ritacs, na Camara c
no Se-nado, a ca-mrnissto resolvm-u
lrrmsfaarnar esso prajocto em emen-
cIa ao arç'ame-nto, ernonda cssa qlimr
paCes-C sir dcstaea-da cm oocasiOo
oj portuna para constituir propa-si-
Ca dis-tincta.
A otnonda é a segcunte: (10)
Art. 1.0 Fieaa-n attribuidos an

fundo do Ca-ixa Be-nof-icente dims
Funcci'onarios Publi-cos do Estada
10 °° sabre a- rend-s annual prota-
zida pelcs litubos—"rnulta" e "cc-
ltrança do divida arqarnentaria"
cansta-ntes do orçamento Ca rends
extraurdina-ria do Esta-do aid o des-
-rppar-ocimento do son deficit actual.

Paragrapho unico. D csapparoe0io
esse deficit, esta contribuiçCo sod
do 5 sobro a rend-s dos titulos
referidos. -

Art. 2.° No fim Ce cad-a exerei-
cio financeiro son-to apliradas is
saldos da C-six-s 0 donvertidos em
apolices do Estado dc Minas paca
c-onstituir a sea fund-a Ce rose-s-va.

Paragrapho unico. CessarC a
crntribuiçOa par parte do Estadcm,
dosde quo esse fu-ndo attOnja -a qu i

 cantos do rOis, representa-
dos p-cia valor legal daquelles ti-
Icilos.

Art. 30 - 0 pretendento C inseri-
'çOo na Caixa provarC a gaso do
ha-s sauda mniodiante exames ilc
in-speccOo o laboratoria, sendo oslo
nccossario, procodidos par urna jun-
ta do bros medicos nom-eados polo
Sec-retaria- Ca-s Finançsrs, cahondo a
cad-a irm delles, par co-nta do 1-tile-
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ressado, a rernuneração do dez mil auxilio ciue ihe vai ser COflCOdicto,
rdis, born assim as domais despesas. censtituird, aertamerito, urna tonic,

Art. 40 Os socios da Caixa, nella de recursos para 	 rno Estado e ta-
inscriptos depois desta id, ticarn bern urna garantia para Os sons sr.
sujeitos as sa'guintes contr ibuitOs viclores quo poderão for a certu;L
addicionaes sobre sous vencirnen- do doixar a tranquillidade o a p
tos:	 para aquelics quo ihes são eaco,

a) do urn por cento, Si rnaiores quando, ohedeaendo a urna id
do 20 annos e monores do 30;	 Deus, evoluirern para a eternidade.

b) do dois par canto, si rnaicres 	 Fenho concluido.
do 30 e menores de 40;

c) do tree por conto, si maiorcs	 Mmto bern; rnuto bern.

do 40 e menores do 50.	 E1eflc1as
Paragrapho. Cessard cssa coniri-

huição addicional, desdo quo a ron-	 N. 37
da da Caixa provenionto do limbs	 o art 7 ° 

§ 9 ° n I lettra a • F
da divida do Estado attrnja a 	 v z de 411 480$000 d ga se -
coenta conlos do reis annuaos. 	 '17 .4eosool

Art. 5.° 0 Secrotario das F'inan- 	 N 38
tas dosignard a localidade para es
proceder aos exames a quo so rofo-	 Ao art. 2.°, § 

30, n. 1: Em vaz
re o art. 30 dosta id.	 de 25:300$ 000, diga-se 31:200000.

Art. 6.° Revogam-so as dispasi- 	 N 39
çOes em contrario.

Esta ornonda, Sr. Prosidonte, C a	 No art. 2.°, § 3.°, n. 0: Em ve
reproJucção -do am projocto qu 	 de &C0:000$000, diga-se .......

transita na Casa.	 1.003.000000.
Dovo, ontretaiito, deelarar quo a 	 N. 40

cornmiSSho supprirno pela emend	 7 o Q 3 o

o art 5 dosse rnorno projoJo cp 	 oart

Are. .	 pornhl 1	

i9	
tar

csilooC1 0 O suin 0 ••) 
ao	 - cerwacha , a am•000vez do 225:000$001).

cia da Caixa, nella inscrtpto ants '
closa lei, nias ainda sujeito ao 11	 N. 41
viciado, fazer a:itecipadarnentd, Il e	 -
uma SO voz, 0 pagarnento do dais	 a art. 2. , § 3. n. k. Em .

Icros das contrilmiçOe•S quo ihe 	 ic 203:000$000, dga-se ......
tallaren, para for diieita des'le i00:000$00. N
logo a totalidado do pecullo mcii-
tuido. " 	 No art. 2.°, § 

30, ii. 14: Em y

Ora, Sr. Presidento, essa mcdi- do 420:,000$000, digs-se ......
do padoria occasionar graves per- 130:,0010$000.
turbaçbeS ii Caixa Beneliconte 10.1 	 N. 43
conSequencia da e1ovaSo da ci(ii	 &o art 2.° § 

30 n. 18: DigI
d a mortalidado; o nos dev9mc s q —	 Esoola do Engonharia di
acautolar Os intorcsSPS dcssa ijista-	 pta 50 :000$000 em vez dc
tuiçã&, porqUe ella o a unica 1 	 c0:000$000.
do facto, proporciona asslstencLi C 

j	 N. 44
vantaronS roses aoS Sells aSsa:ia- 	 .
d	 Ao art. 2°, § 

30, n. I
E°ah Minoira do Agr'fl1

Quando outras instituicOeS cwi	 Veriiai dc Bello Htir
goneres docahern o de Sapp arec	 mute 4 :000-$00 3 em vez de ....
ndo 0 dernais quo pradure1T1OS coil-
salidar a Caixa Benoficonto de	 45
Funciconarios Publicas, rnantida
entro nOs sem onus para o Thesau- 	 No art. 2. 1 , § 

30, n "a

ro, e quo agora, C0n1 esso peqil000 prirnam-So as palavras ao
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to Polyteshnieo do Juiz do FOra" e	 Artigo. 0 pretondente a inscri-a respectiva aonsighaçaa dc ........pcão na Caixia provard a go-so d2:,500$000.	
boa sa ude, mcdi ante oxes do in-N. 46	 spccco	 ltharatorio, sendo esiaAs art. 2.°, § 3.°, n. 18: Diga- rccessario, pr000didoe rpor urna

so - A' Escola do Gommerojo de junta do tres medicos nornoados
Rollo Harizonte, 2:000$009, em	 polo Sesretario dos Finanças, co-de 5000$000.	 bnda a cada um doles, por souls

N.N	 do intoressado, a remuncracao do- 	
ciez mil rdis e barn assim as damaisAo art. 2.°, § 3 .o, n. 18 - aecre-	 despesas.

seente-se :A' Esoola ProfisSional Arfigo. Os sooa da Gaixa, neRo
J4olfim Moroira", aimexa so Gy- inscrfpfoe denois desfa lei 

ficairiinnaSlo S. JosO, do Pouso A1egr, sujoitos as sguintee eoitribuiçOes2:500$000.

	

4	 iI:ddfcionaes sabre s'cus vencimeri-N.	
tos:

An art. 2°, § 3°, n. 25: Em vz	 a) do urn par canto, Si rnaiorede 20:000$000, diga-se 40 :000$000.	 do 20 amos e menaces do 30;
N 49	 b) do dais par canto, ci maiores

AO art. 2.°, § 3•0, n. 30:	 de 30 o mcnares dc 40;
Em VOl	 c) dc tree par cenla, si maisresdo 80:000000, diga-se 50:000000. fie 40 a menares do 50.

N 50	 .	 Paragrapho. Ceasard cern oontr-

	

.	 buiçao a4diaiiona.l, dede quo aAo art. 2. , § 3 ., , n. 35: Suppri-
ma-So.	 i'enda ida Caixa, prave .niente ide ti-

iU10 da divida do Estado, attinj a amSala dac camisshes, 14 de Sc- cimooenta cantos ide rOle annucas.lembro do 1918. — Ja Lisbon. -- 	 Artigo. 0 Secretaria dos Finan-Silva Fortes.	 Pinto de Maura.	 desugnard a locaildade para so
- Viviano Caldas. — Castello, pi'occder ace exaine.s a quo so re-Branco, corn restrioão.	 fore a art. 3.° desta lei.

	

N. 51	 Sala das coanmissOes. 14 do se-
nd	 u•	 tembro do 1918. - Jado Lisboa. -

Artigo. Ficarn attribua. das so Silva Fortes. - Pinto ide Maura.
— Viviasia Caldas.tundo da 'Caixa Beneficonte do	

Silo pastas em discussão conjun-Funecionarros Pubhcos do Estade	 tW 0 1 0 sabre a renda annual 'produ	 eamente-
ads	 tltulpclos	 os - multa e co	 .

maaada 0. Mesa a scguinte
Mart inho justifica

branç.a da ithvida arcarnontaria

	

constanfes do or9arnanto do rondo	 Emendaextraordinarja do Estaido, ate
uesapparecjmonta do sea "dcfict°	 N. 52

^ A IO S referid	 as Came de Caridade do Guaranesia
Artigo. No tim 'de cacla oxerejoic. e Camo Bellia cc auxilios concedi-

Thanceiro serdo aflandoe 05 Sal- dos IPOT let, a quo sahiram can exer-
s da Caixa e eonerfidns em spa- 01010 indo. 	 —, c do Est-ado de Mines, para con-	 Sala, das sescoes, 14 de seteambrc

a sen fundo do rosorva.	 ide 1918.—Mansenhor Joao Martt-
Paragrap0 unle). fessard	 nho.

	

' otrihuiço par iparte do Estadi, 	 E' apoiada e enfra canj unctamen.quo esso fitada attinja a qul- to em discussao.
eontss derOis, represent

	

a-	 0 sr. Leopoldo de Luna frnda-
Pelo valor legal daquenes ti- anenta e dubmeite a aprerciaçao daillS.	

Casa as seguinles
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Em enclas

N. 53

Ao Cap. II. art.. 2°, § 1°, n. 7:
Em vez 4e 90:880$000, diga-se...

93:11-00$000.
Sala das seosdes, 14 do setembro

do 1918.—I.eopoldo de Luna.

N. 54

An Capit.ulo II, art. 2. 1, § 31,
n. 18,

acerescente-se: an Apprendizado
Agricola •annoxo ao Instituto Mo-
dernoi ide, Educação c ensino do
Santa Rita do Sapucahy, 5:000.000.

Sala 'das sessOcs, 14 do setombro
do 10 18.—Lscp cIdo do Luna.

São apo'iada.s o ont.ram etrn dis-
cussiio conjunctamonto.

0 SR. CASTELLO BRANCO: --
Sr. Presidento, as cornarc.as do Es-
Undo são do primeira, segunda C
terceira entranoia. 0 provimento
das comnarcas do superior eathego
na so faz ora por uma usIa do
antiguidade, •ora per uma lista do
rnerecirne;nto.

Sdrias duvidas têrii sido susci-
tadas quanto ao provimento das
comarcas de terceira oritrancia, di-
verginclo atd, dentro do seio do
Tribunal da Relação, as opinidos,
do modo a opinarern tins que so do -
vein figurar na lista, Para promo-
çdo ipor merocimenlo, os juizes do
comarras do segunda entrancia e
outros quo, na lista de merocimen-
to Para provimento do cornareas do
terceira entrancia, dovem ocr. corn-
putados tambem os juizos das co--
marcas do primeira.

Para .sa.nar as inoonvenientes re-
sultantes desta variação na inter-
pretatão d.a let o Para quo hem
claro fique a modu de so entender
o art. 1.° da loin. 395, do 6 do
setembro do 1902 e o art. 2. 1, pa-
ragrapho 2. 1, da let n. 375, do
1903, onvio a Mesa a soguinto
imenda (id)

Em materia do instrueção pri-
maria 0 forqa reoonhecer quo, tan-
to quaato possivel, no Estado si ha
feito alguma cousa, tern so oulda-
do delta corn afinco, e nao fOra a

nossa precaria situação fi1I.arceira
teriarnos alargado n onslno a tod0
as rocantos do Estado, oonao 0 IIOSSQ
empenho e dos nossos governai
tes.

Todavia, em a nossa leghlaçio
obro instrucçao fazem-so riCceS-
arias certas reformas quo So
onselhadas pela oxperienoia.
Em ccmsequoncia disso e Para

acdudir a essas necessidaides quo
a exporienoia nos dita, proponh0
4 Casa, em nomo da commiss3Q
de Orçamerito, urna ernonda duja
justifieação Se enoontra no proprio
erunciado delta (10)

You tornar claro 0 ponsameiita
da ernenda. Urn professor requer
i mezes do lioençn, coin
dos veneimento. Tal lioonqa tor
mina alguns dias antes do mez de-
signado Para Idrias do professora-
do mineiro, cUe entra no oxerciei4j
'lo inirgo, apenas, dois dias antes
vai. gosar n moz do ferias determi.
nado Par let e das van.tagens do or-
denado, emquanto quo o professoi
inc o substitniu flea scm comrpen-
sação algutma.

Nestas condiqOes, 0 justo quo en-
Ire o off ertivo o aquello quo o sub-
stituiu durante 6 mezos, por exem-
plo, sojam ropartidos os vend-
montos a quo durante as ferias
tern direito as professores.

Trata-so do urna modida do Ia-
manha .e:juidado quo presoindo de
naaior justifie,aqão.

o sr. João Alartinho: —Dovia ate
oem extensiva ao ensino secunda-
rio.

o sr. Castello Branco: —Outra
emorrda quo you apresentar obede-
e a urna radio do ordern moral.

Prohihe a consorvaqão no mesmo
arupo esoolar do director quo to-
nba parentesco atO 30 grau, coin
qualquor professora. (LO)

Sahemos que Para as cargos do
magistratura o divorsos outmos 0

lei estahelece inoompatibilidadV
de corrente do parentcsoo entre OS

runcelonarios. E' urn principlo sa-
lutar, universalmento acceito, do

vantagons incontestavois, quo S

fundam aId em uma radio do 01'

ralidade. Nern ha a ease respel0
ccntcstaqiio possivel.

r effeotivamonto 0 director quo
liver uma pmofossora sob snas or-
dens, sob sna idirecQdo, taos sej am
aid as sum relaqOes do parentesco,
qUO cUe podemd for emponho ens
00cuItam-1he as faltas. (Apolac/os)

o sr. Getuljo de Carvalha: —0'
assumPto da emonda jd devia ter
jdO attendido a mais tempo.
o sr. Castello Branco: -. Outra

ernenda, or. Presidonqe, visa a re-
vogaeho do art. 52, do dec. n.
3.191 do 1911, r&feronte a gratifi-
caqdo conicenida aos promotores do
justica do Estado Para exoroereui,
aas suas conoarcas, a funcçdo do
inspe ctor esooiar.

Eu propuz nosta Casa, coma me-
dida do economic, a supprossao dos
inspectores escolares do Estado,
passando as suas funoqOes pama os
promOtore.

A osse tempo eu sustontava quo
mio era absolutamnento .çornpr.ehen-
jvel quo nOs tivessornos duas or-
dens do fiscadização do ensimio, do-
ante das nossas aporturas finanoei-
ras, o quo, portanto, devia a Cc:i-
eresso procedor do modo a cortar
,,it reduzir a urn sO a servio de
fiscal izaqão do onsino.

No solo da eommissão, agitel es-
so qnostdo 0 suscitei, coheronte
corn as principios quo adduzi nes-
to Case, conforme dove eonstar dos
°Annaes", quo so suipprimissem Os

Inspeetores re.gionaes do ensino,
atlentas as approhonsOes sobro a
situaqão financeira do Estado. En-
Iretanto, o vencido no son seio da
eornmissdo foi quo so supprimisso
a gratificaq4to djois promotores e
quo so mantivessern as inspeetores
regionaos oscolares.

Deanto das razOes ponderosas,
quo me foram apresentadas, como
onvenientes a bOa rogularizaqdo e
fiscalizacão do ensino no Estado,
Pit convonci do quo o serviqo,
earrerd meihor em provoito da
nslrucqão, sendo foito pelos in

spectores escolares e fldO p0100
promotores

U Sr. Getuijo de Carvaiho:
Pmenda so rofere a inspectores es-
rolares on regionaes?

A. DAC.-23

o sr. Castello Branco: --A re-
gionaes.

V. exo. tern radio; eu emproguei,
,or oquivoioo, a expressão "inspe-

Otor oscolar" em vez do "inspector
regional".

A eornmissdo, protendendo quo so
mantivesse no inspectores escola-
res, andou a men vOr, corn muito
acerb, porquianto as promotores do
justiqa tdm deveres quo as pren-
dorn as respoefivas comarcas, do
onde nan pedern so afastar. AlOm
disso, 0 possivel quo cUes tonham
motivos do suspeiqiLo corn Os PTO-
fessores da comaroa, do medo quo
so torna lmprofioua a sua aoqdo fis-
calizadora, coma, por oxemplo, na
hypothoso do parontesco.

o sr. Viviano Calcias: - AlOrn
disso, o inspector regional é urn
technioo, urn profissional, o quo
nan suecede coin o prarno:tor do
jusfiça.

o sr. Costello Bronco: - Do pie-
no aceondo.

0 govemno tom a liberdade do
chamar a Capital a inspector regio-
nal, dando-ihe irsstrucqOos direeta-
monte, sempro quo a eonvcnienoia
do servio publico assim o amuse-
Mar.

o sr. Viviano Caldas: —V. exc.
permitte urn aparto?

o sr. Costello Branco: - Pois
não.

o Sr. Viviano Caldas: —Sendo
pela rnanutonqão dos inspeetoros
regilaai.aes, iiiio quer lose dizer quo
en concorde in tatum earn a sup_
prossão da gratifioaqão aos promo-
tomes do justiqa, porque a meu ver,
a missão do promoter do justiqa 0
autra: 0 nIna fisealizaqão a moo-
peito da froquoncia do ensiflo etc.
Elle 0 coma quo o superintonden_
to dos inspoctomes distrietaes. Quo-
ro cleixar born clara a minha opi-
nina.

o Sr. Castello Branco: —Effeoti-
vainonte, 0 nobre deputado assim
so manifestou no seio da commis-
são, mao parece-me quo a quo fol
afiroal delibera4o, represonta a me-
ibm oriontacao quo so poderia tor
aclioptado em tal assumpto.
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o sr. Viviano Caldas: - Como
medida do economia, estou do ac-
cordo.

o sr. Castello Bronco. —Temos
do harmonhzar as rieessidades da
organizaçio do ensino corn as dii-
ficuldades linaneciras o a soluçSO
quo so impunha no momonto não
podia ser scrião a quo so ye con-
snbstaneiada n a em en cia, mandan-
do revogar o disposihivo do doe. n.
3.191, do 1911, quo dava gratifica-
çCo Laos promotores do justiça.

ProcurarnoS, Sr. Presidente, mo-
delar a organizacdo da Pretoitura
de Bello Ilorizonte pela orgarliza-
uto da Prefottura da Capital Fe-

deral.
E' assim quo, em uma omenda

quo apresento, so di ao Profeito
cia Capital o dteit•o do vetar as
rcsoluçcies do Gonseiho Deliherati-
vo, sompre que sojarn contrariaS
as leis ou ao intaresse do Estado e
do municiplo.

Em paragrapho ao artigo con-
sul)stallcitedo nessa emenda, se es-
taholeec quo, sobro o veto oppos-
to polo Profeito so pronunciard do-
fin.itivamelTlte o Senado on o Pro-
idento do Estado, Si o CongrossO

ohio ostivor rounido.
E' essa a organizaçhio da Prefoi-

tura do Districtd Boderal, corn a
differenqa aponas do sO o Senado
Federal costhecer do veto do pre-
toito. Entrotanto exondi ao Pro-
sidonte do Estado o conhecimentO
do veto do prefoito dado o porio-
4o do 3 mezos aponas do reunihio
do Gongresso.

Todos nOs eonheeemoS, porque
so constantes, Os attritos entro 0

Prefeito da Capital Federal e 0

Consoiho Municipal.
o Senado da Republics frequefl-

ternenf.o so pronuncia sobre Os ye-
Jos oppostoS alli, polo Profeito, ora
mantendo osses vetos, ora nhio.

o quo so dd na Capital Federal,
tern occorrido em Minas. F a so-
luçSo para o caso e quo so impOe--
ci a quern a ernonda traduz. Como
so ye, Irate-se, inquestionavelmell
to. do uma mcdida de alto alean
cc para os interesses publicos, nos
confiletos entre o profeito e a Pro-
Loitura.

• Urna outra ernenda quo subnei.
to [1 apreeiaao da Casa, deterrnjj[a
(1110 OS Prefeitos ndo po4erao pa
gar as despesas votadas polo, Con.
soilso Deitherativo, corn infpactã
do art. 3. 1 cia lei ii. 275, d& 12
setemhro do 1899.

o art. 3° da 101 n. 275 prolith0
quo o Consetho Municipal Vote
dosposas quo ohio soj am P'OPOstas
polo Prefeuto.

Ora, desde quo assim ci, torn.
so do mister que o Prefoito tiq8
munido do poder do negar ex0
çdo, doixando 10 pagar as
sas porventura votadas pelo Con.
seil!o, quo, entrotanto, flaO brain
prepostas ipor cue.

Silo estas, Sr. Presidente, as
emeridas quo proponho em nome di
cuihmissid do quo faqo parto.

Apresenlo agora urna emenia
ma'idando pagar ao Hospital S.
Salvador, do S . Josci de Aldm Pa
raliyba, a.subvençdo do 4:000$, re.
lativa •ao 2. 1 semestre de 1913, quc
aquolle hospital deixou do rep-
her e quo cahill em ox.oreicio undo

Ndo sei eomo so proeessou ease
pedido do pagamonto. 0 facto
que, dos papeis 'q.iie ha diets loran
entreguos a Casa, relativamente
so assumpto, coiista 0 dospacho 1€
P residento do Estado doclarando
([110 visto ter.em sido approvadas
as contas do exerci:oio do 1913, a
pagamento so poderd ser effectua-
do merlianto auetorizaçSo do Con-
gresSo.

F' por isso quo apresdnto a ml-
nhia emenda.

Estou certo do clue a Camara
agird corn justiqa attendendo ass
Ilfliitfls clauuello hospital, quo se
[Clia porfoitamente organizado
luiecionaiido, corn roacs benefti
para es enfermos daquella zona.

Sr. Presidente, passo agora a ía-
zor diversas considerades sobro t

oramento em diseusshio.
'l'enho sempre o habito, come

todos os meus collegas, do .assuirllr
a responsabhuidado dos aetos que
pratico.

Mantive sempre nesta Casa uifl

altitude do defosa dos intere5
ds , lasses productoras do EStSd0
coin •o pensarnento do quo Minas

56 seril prospera egrande quando
tambem forern grandes o prospe-
raS ossas mesmas classes.

o futuro do Estado dependo da
major dllataqSo da producçao, so-
ja quasifo a agricultura, seja quaiL
to a nossas riquezas mineraes.

Corn cssa intuito, pars que s
brassern no orcamiento, em favor
das classes, productora.s do Estado
verthas quo rsdundasseiii em aux-
luo as mesmas, eu sustontel e teriUo
suatentado semIpro nesda Casa, a
ne;cessida,do do cortar todas as des-
pesas ajdiav.ois, ore que nao seais
de naturoza roproduefiva.

Gonsoante ostes principios, eu
combati 0 anflO passado - C isse
deve oonstar dos Annaes - a cree-
çao do Iriternafo 'do Gymnasdo Mi-
isell'o, doclarando quo deviamos
trabaihar no sentido de deixar a
cargo 'da UniSo os estabolecimentas
do instruceSo secuujclaria, assrn
como os de insfruccão superio -,
porciuc a (oIlStitiiiçao Federal d;

UniS.o attl'lhuiçao 'paia isso.
Lenibro-me do urn aparte quo

raiSe nice foi da,do pie urn dos nus-
sos eallegas, do cujas luzes a Ca-
mars so acha hoj e tirivada, 0 SI
Or. Alberto Alvares, clizorldo quo
a Estaldo tern a respeito attrihuç5j
eumulativa, em face da Constitu-
çSo Mineira. E' facto.

Mas retorqui. eu: a attrihuiqSo
da IJniSo estd ciaramenfo enul-
dana lei: ella tern a attribuiçSo de
mnanter a instrucmcio secundaria e
superior, eniquanto quo o Estaids
tern sobre si o encargo muito s-
rio da instrucqSo primaria.

Do facto, na GonstitulChio Fede
ral nada encontrel por onde so pos-
set attribuir d Unihto a obrigaqhto do
cuielar do ensno •primnario.Continu)
a sustentar quo ci obrigaçao dos
Esteidos a rnanuLen50 do ensino
primario. 0 facto da Constituiçio
do Estado de Minas conferir-lho a
laculdado do nianter institutos di:
timsino superior, nada importa; por-
quo, despendendo corn e.sses esta
L elcoirnentos, ella não legisla sobee
iflstrucçao superior e secun,dari".
No Brasil o Conseiho Superior do
'nsino ci urns instituiçhto federal.

E o Or. Carlos Maxirniliano, em
Cs "Cornmna:darios hi Constituiq5.

Federal", sustonta (Tue a attribui-
ção cia Unihto ci manier os insti!tut.s
do 'onsiInG superior o secujidarie,
coirilpetindo sos Estados Os d& in
struoçhto prhnaria.
• 'Collo'oo o 'dover do Estaido 'to
cuidar cia instruccao primaria oni
forrna a die 1150 . poidor fugir ob
razhto algurna. A icl1ffu50 do cost-
110 primario, eião ostante Os esfor-
os dos gevernos rpineiros, nSo lo-

grou aluda a amipjitmido que d'ovtem
tee. Basta ver o rnrmoro do anal-
phabotos no Estado.

Enteredo, par isso, quo todas as
sommas disponiveis nos cofros pu-
hUcos devem sea apipliceudas no an-
grnento 'do cad'eiras do instruceSi
prirnaria, deixairdo a cargo do
Unihto as despesas e custelo dos in.
stitutos do ensino Superior o S-o_

Foi 'assirn lque combati a subven-
'So alas Escola do Engenharia a
Moilicina cia Capital.

() sr. Si/ca Fortes: - Do Direif,
tamboir'..

o se. Castello Bronco: - Do D
idlI 0, iiao, Ionjue, quaii ito entr i
jara esia Casa jS era ella suhve'1-
m:ionada, €stando fat auxilio COflS-
gimado em urns 1h ordinaria. qu:i
uSo póde ser revogada poe ama Ic'
do metos.

Devo dizer quo uhto vim a esl.a
Cam, sr. Presi,dento, destruir
Quo esfd feito, mas aquillo cjLio
combati no prhneiro cia, no nm
mflEnto da susm creaçSo, situ quo ate
so me tenbai conveneido da sun
necossidnde, julgo_nie no lever de
combater atci o ulfieno Ea da ml-
nha preaença nesfa Camara.

Coiifcsso, sr. Presideaste, quo afT
hojo nAo conumehendi •como c
snarmtenha no Estaslo de Mhimas urns
Eseola do Engenharia hi custa do
minguadcs cefres do Esta do, quan
do, nesto mosmo Estado, exibt
uma Escola do EngenJiania manfL
cia pelo governo federal.

0 mere vo.to , neste mornento, scrd
o Inesmo quo ieniio •dasIo em annn
anteriores.	 -

Corn re}aqhto S Eseola do Agro
nomia, ha pouco tempo ereada
costa Capital, cembati e eomhalo s
auxiuto que Ihe ci dado. Beni justa
ICd a consura do dr. &.ssis Brasil.
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no dizer quo Minas cjuer funclar es-
colas agrircolas nas esquinas da
ruas do Bello Horizonte.

Sr. Presidonte, oroar-se escola
do agrioultura nas osqainas du.,
ruas do Bello Horizonte, corn o oh-
jectirvo do proparar homens para U

vida 'do canipo, 6 cousa quo dc
mo;do algum posso curnprehender.

o sr. Jodo Martinho: - Posso in
formal a v. exc. quo é intuito da
administnaçdo da Esoolado Agro-
iiornia rd.a Capital asiquirir urna
lazenda para applicar a theoria
•rninistrada na Capital.

o sr. Costello Branco: - 0 argu-
mento do meu collega d oonlr.-
producente.

o sr. João Martinho: - E' ape-
nas urna simples in.formação.

o sr. Jodo Lisboa:—Estou inlor-
niado que a Escola do Agronom1a
do Bello Horizonto torn permissdc
para quo as sous alumnos sojan;
admittidos a matriculla no 3•0 anne
da Escola de Agricultura, mantid;
polo governo.

o sr. Costello Branco: - Urn dos
incus argumentos, meu colloga, d
oto: ndo so proparar urn home-Iii
par a vida do campo dando-ihe
hahitos do cidado.

o sr. João Lisboa:—J\Ias a Esooia
ndo ensina costum, propara o
alumno para o conhocimento da
terra.

o sr. Costello Branco:—MaS V.

cxc. sabe quo a lendencia do brasi-
leiro ó morar nas cidade.S, pam
onde via todoS Os homons do cam-
p0: d urn verdadoiro exodo d )s
campos para a ciclado.

o sr. Julio Meirelles :-31.
lala contra a Escola do' Agricultdi-
ra dosta Capital ou do todas?

o sr. Castello Branco :—Eaio con-
tra as escolas que—como a da Cc-
pital n.do tern campos Para as oxpe-
rienctas agricolas. E ndo basta ir
campoS, é protiso quo sejam apl;s
a culturas agricolas. Em tomb des
ta oidado d a men ver imprestasiel
a industria agricola

o sr. João Lisboa:—UepOiS do di-
plomado do ird a vida pratica.

o sr. João Martinho:—Em Paris
existe urna Escola do Agricultuma;

cntrotaitto, Paris El urn contra p.
vuloso.

C) s,. Sousa Soares :—Cosno so
citama lessa Escola?

o Sr. Jodo Martinho (ao oraclo).
—Si v. exc. fizer um'a visita a
cola do Agronornia desta Capital f.
card muito born improssionado.

o sr. Costello Branco:—V.
itanclo a Fraiaca devia dizer qu

Esoola Agricola do Paris nio te
campo do oxperiencia agricolas, ma,
cs-tou certo quo isso V. exc. ndo
lard.

o sr. João Martin/co :—E' p
-mostrar
,

 quo ião El sómente no cam-
Po quo so pOdo erisinar agronantia.

o sr. Costello Branco:—A Fran-
C, Sr. Presidente, todos nEls sabe-

mos, El urn paiz do terras I ertilissi
rnas, quanto mats so revolve aquel-
Ic sOlo paroco quo so encontra cada
voz mais camadas mais ferteis. Is
El saibido dosdo o tempo dos rorna.
nos, quo conquistaram a antiga Gal-
lia por causa da fertilidade do sou
sOlo. Entrotanto, so isso aoont0
na Franca já ndo se pOde dizer d
rncsrna cousa de outros logares on.
de a terra ó improdneti'va. Haja
xornplo cm Portugal, onde ha pa-

pulac.do numovosa e o trabalhado
procura trabalhar a troco de ant
sa.lario insignificante, e onde remus
nos arrodoros do Lisboa, na estraili
quo vai a Cintra, grande porcao do
torrdno scm cultura alguma, p01

ser completarnente esteril. Pooque
o oxcesso do populaqdo o as proces-
SOS adeantados de cuitura não do-
ram resultado iiesses logares?

Entendo, Sr. Presidente, quo es
colas doe agricultura dovem ser lu:i-
dadas em zonas essoncialment
agricolas.

o sr. Jodo Mart inho :—Não apola-
do; into h Lainm no campo (pM

so enoontrc pvo ftsSbrdS pars. JTllflIS

tram a thoria
o sr. Castello Branco:—AS

dades começarn ondo termiflarn US

campos. iNas divisas das cidadOS,
rnas plantadas nos carnipos—am re-
gibes agricolas_m tin demSe as esco-
las de agronomiaS.

Eu nfio POS50 admittir quo dentra
de uma cidade mdc sdo absoluta-

W011tt3 impraticaveis as culturas
agricolas, so lunde urn estabeleci-
monto dcssa ordcm.

São ostes, sr. Presidentc, as mo-
9v0s quo me determinararn a co.,,-
5orvar-me, na tribuna depois da jue-
tiricacdo das omendas quo apresell-
tel lem name da oonmissão dc Or-
i-anacnto.

A Camara reso:lverd sabre 'a as-
sumpto, como julgar mais acortado,
o ou nada tonho mais a lazor sindo
desejair quo a aoqãb do Congresso
seja a mats proficua o mats provel-
tosa abs interesses do Minas Geracs.

(Muito bern; muito bern!)

Ens endas

N. 55

Onde convier:
Art. Compete no Profeito da Ca-

pital vetar, as resoluqbos do Con-
seiho Beitherativo sesnpre quo se-
Earn oontrarias as lets on ao hate-
rESe. do Estado on do munidipib

. Sobre or veto oppos-to polo Pro-
feito so pronuziciard difinifivanien-
to o Senado on o Presidente do
Estado, so n Congresso nSo ostivor
reunido.

N. 56
Art. Nda serão pagas polo Pre-

feito as despesas vot.adas polo Con-
s1ho Deliberativo l corn infraocbn do
art. 3°, ida. lei 275, do 12 do so-
tembro de 4899.—Joito LisbOa.-
Castello Bran oo.—Pint.n do Mimi-a
--Silva Fortes.—Viviano Caldas.

N. 57

Onde convier:
Art. E' vedada a connervacSn no

mesmo grupo esoelar do director,
quo tenha parentesco atd a 3.1 grdu
earn qua]mpacr professor.

§. Esta incompatibilidade estElndo-
Se aos inspectores oscolames mmi-
cipacs.

N. 58
Art. E' revogada a gratifioaqdo

r itraordj.n aria do quo trata o art.
2, do dec. n. 3.191, dc 9 do junho

do 1911.
Sala dais comimirssOes, 11 do so-

tembro de 1918.—Pinto 'do Moura.
—Castello Branoo.—Silva Fortes.

N.59

Ondo convior:
Art. Na lista do merecimentol para

provirnento de cornareas do 3. 1 en-
tranoia pedem scr incluldois juizes
do 1°.

N. 60

Undo comivier:
Ten do a mesma cadcira de curso

prima-carlo on qualquer outro sido
regida par mais do urn professor,
os vencinientccs durante as ferias
seirão pages a todos as professores
prop orci on almente no tempo em
me rorTirem.—Sela din oessbes, em
14-9-1918. - Castello Branco. —
Pinto lde Moura—Silva Fortes.-
Viviano Caidas.

N.61

Ondo oonv}er:
Art. Fica o poder executive aij-

otorimdol a pagar aol Hospital S.
Salvador da cidade do S. Josd do
-thim Parahyba a suhvonqde do...
1:000$000 do 2.° semesitro do 1913,
quo deixon do receher, pola verba
exeroioios lindos.

Sala dasseusdesda Caimara,-13-
9-4918.—Costello Brainco.-

São postas em disicussão nonjun-
tamente.

0 SR. VIVIANO CALDAS: -
Sr. Prosidonto, em primeiro logar,
come a hora esrtd aiduantada, me-
queiro a v. exc. so digno do con-
sultar a Casa si consanto na promo-
gaçdo ida sessão, por mais uma
horn, fp,ara quo Iprosigamos lna iIi-
-iissio do projocto ide orcaniento
(Consultada a Casa, é approvado o
requerimento)

o sr. Presidente: - Tom a pala-
sra o sr. Viviano Caldas.

o sr. Viviano Caldas: - Sr. Pro-
siclento, caho-mo, ufinal, fa honrosa
tarefa do vim apresentar ao proje-
etc ca-n ncrno da resrpectiva coin-
missdo, ldiversas ernendas; algit -
mamas ilas quaes estaholecern mcdi-
ruin jd consignadas na lot do orqa-
mento do exerciclo vigento. e oai-
bras, novas, quo tendern a facilitar
co illustre Sr. Presud'onte do Esta-
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volvimelito do ensino tochnico ore-
fjSSioflal.

Ndo basta instriftnios os hamens
do futuro; nOn hasta quo Os edu-
puemoS. 1 mplantando neltes do urn
1noda nitido as nnOes ide patrio-
Usmo; precisamos 0 procisamos ad-
riamente educal-os i-ta eseola do
trabadho, porquanto, 0 dossa fonte
quo clopenderil quasi oxclecsivarnen-
to, o progresso do Fstado.

Outra ique apresonto 0 npreciaqOo
da Camara 

con 
suhstan'ia uma me-

dude quo jã so acha consignada no
oramonto vigente. Diz o seguint.e
(10)
Est.a omonda visa apparolhar o

poder executivo ic medidas do quo
rile caroce.

Uma outra da mesma natureza,
contendo materia quo jit figura no
oreaniento deste anno auctoriza o
rovemno a roorganizar 0 servico do
loterias do Estado, revôndo os y e-
spec'tivos Regulamentos o aiterando-
os corno julgar conveniento.

Pensou e muito born a romrnissdo
do Orparnonta man:ter esta dispi
dçdo na lei ique vat vigorar no
exercicia futuro, Pais urn contra-
rio do loteria hem feita, sendo 0
urvico hem regulemeitaclo e hem
liacalizado, pdde sec tambern aima
foote 10 honeficios p are as flosses
cas,as dc caridade.

Uma outra ernerida -quo a coin-
inissOo olfereco roprodiiz tambem
rnateria jO ronsignada na lei do or-
carnonto vigonte.

Essa determine que, a concessilo
dos arixilios consignados no art
3°, § 3.°, lettra 0 (Faculdade do
Iedicina) o § 3,0 n. 18 (Escoja de
Engenharia), flea subordinada d
adm-issão, corn mairicula gratuita
em cada urn dos ostahelecimenfos
henoficlirdos, do dez ahernno dosi-
gnados polo gii'erno.

O sr. Sousa Soares :—E cases alu-
floes barn carissimos.

() sr. Silva Fortes:—V. cxc. nOn
Clinhece o capital qtio ours repro ,_
untam.

o sr. Viviano Caldas :—'Ern yes-
Pasta ao apatte do nobro sleputado,
r sIdeijto cm S. ebaati0o do Parat-
60,00m a franljueza, a loaldade e a

sincei-idado qua me caracierizain to-
nho a dizor o soguinte: Entrei para
esta Case corn ama idda formed-a
a rcspetto dos suhvengOes aos cur-
SOS superiores no Estado do Miflas
ostabelocidos nesta Capital.

Eu entondia quo eli-es näo deve•
riam ser subvencionados polo go-
verno; quo al-guns delies etaxi
supertluos; mas, tenho a prazea
do deciarar quo, urna v-ca que etiloC
ahi cstiia o são institutes do gran-
do rcnorne, soria urn acta do impa.
trio.Lsmo nan concorror corn rneu
apoio para a ma m-ainutengãa, pare
as sues s-uhvcnqOes, quanda passi-
vol.

o Sr. Julio Meirelles :—Muito bern
a ma-iiutenqdo do todo€ ciTes? -
(I sr. Viviano Caldas:—Todos; nes-

to particular a.branjo a prapria Es-
cola do Agronomia...

0 sr. Julio Mejrclles :—Perfeita
mente. Muito bern.

o sr. Viviano Caldag ... Porcpian-
to si a thooria não clove eatar di-
vorciada da pra-tica, on nOn veo
nesto caso incoinvenionto em c'ue
lioio ise tenha a theoria para ama-
uhO so adquirir a pratica, quando
nao so as possa adquirir siarnil-
t.anenmente, como 0 rn-ala vantajoso,
coino E o ideal.

Ass-i-rn, os rnoqoa formadas pela
Es-cola do Agronornia terOa a then-
via a mais tardo, quando passival,
adquinirio a pralica, si a riãative-
rem agora en toda a ma amplitude.

o sr. Sousa Soares :—Ern meu
aparte -dizc-ndo quo Os alumnos flea-
vim earissimos, en vinha cm abono
das c-onsidcragbes quo v. exc. addu-
zia, pois o Estado quo subvnneion-a
corn elovadas verbas essas Escokis,
devc ter o dAred-n de dosignar urn
certo mimora do alamno-s quo so
inatriculein graluitarnea to ness-as
mosm-as Escolas.

o sr. Viviano Caldas:—Compre-
hendi perfe-it-amente a aparto do v.
exc.: preval-oci-i-n-o, aponas da op-
-portunidado para Tazer uma decla-
raç-io solemn a aqui nest-c recinto. Do
rc-sto eaton dc aecOrdo con-i 0 apai--
to corn cjue V. exc. me horn-on. a
que -traduz a arguan-ento quo tinh-a
do apresontar.	 -
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o 4eerivolvimento do son hello quanto o Presi1e.nto actual, oom.
o patriotiGo programma.	 os seus an'tdcessnres. tern o erlterj

Assorno a esta trthuna. Sr. Pro- preelso, a honestidado 11000ssaria
sidente, corn a oonvioçao plena. para executar a medida ilentro do
rain a certeza absoluta do quo, no limit-es do justo e do razoavel.
desernpenho da ardua funeção quo	 Outra
me foi confiada, eu nan sustonto-
rd a debate corp a mesmo fulr	 liea o governo auctorizaclo

o mesmo talento dos meus illu - reorganizar a servico de fiscalizn
o(rados eompanhe1ros de comms- (ao o arrecadaçao das rendas de

Estado, born corno a Reorhodoi'ia

0 sr. Jodo Lisboa: - V. exc. do Minas, no Rio do Janeiro, e a

fal-o-d corn muito brithantismo 	 Imprensa Official, do mado a rr.

(Apoiados qeraes)	
lharar a servno, scm accrescirn

o sr. Viviano Calda.c. . . entre- ou corn recluccao do desopsas."

(auto, fal-o-ei tamborn corn a me?- 	 Encerra, alom do outra utiiid0

ma sinocridnde e corn 0 mesmo P- dc urna rnodda tambom quo devp
triotismo.	 er o aipolO, a applauso da Gamari.

BernA prirneira emonda quo tenho a amparada a arrecadação dos
honra da a p re'seritar é a seguinto' nossos impostos, rnstor. nan se f17,

"Artiga. Flea o govern a auctori- On, 1rcjuetm11t0 est.armos arena-

zado a crear e regularnentar a fis- Innaves trhutos an iov .o. ao con-
ralizaäo das industrias extractivas sumdor, an p.radnctor, etc.
de mhaera.es o minerios no Esatada, 	 Outra:
rat.belercndo as respectivas quo-	 "Fira o govorna auctoi'izado a
(as do fscalizaçao."	 reformar 0 ensiflo 'primario, nor

Falar em minerios e minèraes mel e socundaria do Estado, 0 e-
em nosso Estado, d f.alar, Sr. Pro viço das penitenciarias e respoeti-

denfe, do momenta actual, o in-• vas colonias, expedindo as regula-
cia mais. do futuro brilhante a que inentos para methor exocuço des-
pile esta foclado. Em taos condi- sea serviços e suppriminilo •empre-
res, paroce-me nue a cmenda oh- gos dosnocessarios."
(octivando acautelar 0 regu}.arnen- Aldm cia ultima parte desta

-far os intorosses dessa enorme ton- cmertda, quo manda supprirnir em-
!e do riqueza do Estada do Minas oregos dosnecossarios, terns a ro-
f'rerars. ooncre.tiza uma med ; daque forma ido ensina prirnarlo, normal
co impc coma do grand(,, nocess- o secundario do Estado e •a rotor-
rirde.	 ma do serviço das penitonciarias o

A sogunda estabeicce o seguinte: roapectivas colonias, quo devon'
"Flea a iroverno autorizado a ser melhorados do aceardo corn a

rover e uniformizar os rosulamer- hygiene moderna o corn as princi
-(os (las Secretarins do Estado, me- pins victoriosos do actual idireit.o

Piorenido os ecrvias e aiinnrimin- penal.
do os ani.nregos quo forern dene-	 Nan so dim, senhares, cue a in-
ecssar:oS."	 strucçin entre nOs, em Mines, ar-

O sr. Norberto Loge: - Malta am couao no paiz, esteia sempre e
horn!	 seinnre a sec refarmada.

0 sr. Viviano Cables: —Sr. Pro- E' isso urna nccessidado, porcine
iclente, a adopcio tiesta emnenda a podaeagia naodorna, o methedo

aorresnonde ii uma necessidade in- do casino, como as riernais scier-
adiavel.	 cias. iffoom as oonUnpencias cia

Aldm do mais, si o erncprcuado ii nvalução; 0 procisarnos melborar C

denecessorlo: sd o lour d dernai, iroihorar frecruentemento o ensifl°
pan quo cp nserv81-os?	 cm seus iliversos graus.
- 0 sr. Norberto Loge: - Muito	 AdOrn do cuidarmos do cnsin°
hem!	 .prccisamos ainda ccogitar dos gra-

o sr. Viviano Ci-tictas: - A ado- ves e grandes problernas la cdtica
iv'iia cia mnenda nao paile absolu- pao; precisamas atnda conrpletal
taincnte nos pôr intranquillos,por- essa grandiosa obra corn c
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Ainda em nomo da oommissão,
apresento as seguintes enep
das (Id)

São disposicoes divorsas, urna
cm vigor no orVarnento actual, ou-
tras quo davern famr parte da lei
do mobs do futuro exeretejo.

A1gu•mas destas foram nest
Casa, na sessdo passada, ampla-
monte discutiidas, os assumptos quo
€llas consubstanejam foram aqui
1argameut venfilad'os; outras sac'
reelamapdas pelas i ecessidades pro-
mentes Ido mom onto fina neciro
octual, sao exigidas pela pruden-
cia. pela previsdo ilas incertezas do
futuro, pola previ'dencja quo de.e
1nspirar os nossos aefos idte legisl.
dores, polo deve.r quo temos do au-
xilia.r o hdnrajdo Presideyite do E-
lado cm o sou governo inaugurado

7 do seternhro, sob os •meThhors
ausnicios, sob as mais undadas e
begitimas esperanqas.

Não hasta, Sr Presid.ento, fazr
estradas, e nenessarlo con.serval-as:
niio hasta d'e.spender a avultala
somma do cinco mil confos do rd
corn o memo, d neeassario insipec-
cionar essa ensiriio, a prnaiso fisca-
lizal-o do moo reals efficiente.

Urn posfo do fdefosa contra o
nnthidisrno e urn posto ant.i-.ral)icr,
sio ni'cididas quo dispensam justi--
ficativas.

0 ecmrnhato a an kilo stomnase ar
irnpaluilismo, a molestia, do Cha-
gas, a lepra e oufras endemirs.
oue grassarn no Estaabo. coanhate
iniciado fpelo iuenme,r i to p patrio-
tiop governo Delfian More ira, corn
os apiujausos do Minas e do paiz
nan polo doixar de ser proeleguid
corn afincai e In Prsewranca denfro
das p ossibilb3adu do uuosso erario:
0 uma uuestao vital, d uma cpio-
tan do summa irnoortancia nun nã

or lCFC1UulR C 1i•P c
talc la IiIor,a não me nermitte ha-
cufil-a sob toi1 csi Os SCUS ar0Gtoa.

.s auossas floresfas , constituent
trna gra p e rjcpi pza, são rcserv'
do nossu futuro o o nosso dover a
a rn'na,ral-as.

Toalas lesIm idOas estOto compre
bend.iidas. sir. Preshdenfe. nas omen-
des, nue ip or generosidaidc' de moats
molle gas. me coube apresontar a
esta fCasa do Congresso.

Nada mais no resta accresiep0
tar, näo tenho outros argument,
a acicluzir, apenas peçn de'sculpa
Casa do tor ahusa4o cIa sua atto
cOo (ndo apoiados, fleancto el1
certa do quo, arredho Ja tribuna
corno son, a ella vonho, apeciaserr,
cump rimento do clever. (Ztfut0
Oman muito bern!)

Ernenda3

N. 62

Undo convier:
Artigo. Flea o govorno auctoc:_

zndio a eroar e regularnentar a P.S.
caIizacOo dasi inciustriasextracfjva5
crc rninoraes o minerios no Esthd
cstaheleeenrl o as reap enlivas qu
tas do fiscalizacan.

N. 63

Onde convier:
Artigo. flea o governo auctori,

a rover e uniformizar es r'
'ulamentos !d.as Secretarias sire E-

tado, rnelhorando os serviqos e
uppri mind o as empregos cjue f-

rem desneroessarjoa.

N. 64

Oracle convber:
Artign. Flea o govomno auctori-

zaciro a reorganizar o service I'
iisoalizacgo o arrecada caca de rep-
das do Estailo, hem como a Rece-
bedoria do Mines, no Rio do Janpi-
10, le a Imprensa Official. dc mod
: midhorar os serviços, sem acere-
ceirno on corn reduoção do desp-
sos -

 N. 65

Undo convier :
Artigo. Flea o graverno auctor'

a roformar 0 enstno prirnarhi.
normal 0 secundario do Estado. (I

sarviqo sIns penifemiciarias e respc-
divas colonias, experlindo as regil-
lamdntosipara rnelhor execocs'
cins sBrvicos a supiprimmndo empre-
go's desnercossat.rios.

N. 66

Undo con vier:
Artiigo. Flea p Preeidento do Er.'

tado auctorizado:
I.° A abrir creditos sappIir.me

tares corn as formalidades prescn-

ptaS no art. 18, da lj n. 2.314, do
il do juuJao ale 1876, 'observamado as
disposicOes dos •paragracphos do art,
3.° cia lei n .19, do 26 do novembri
do 4891, as seguintes ruhricas do
art. 70 da 1pras onte, Tel, casio so ye-
rifique nan terem stab suffici'eaatp

-monte dotad,as:
Ao § L°, ao n. '13, sustonto e

vostuarin ne presos pobres; wo it.15  suns letthas - Forq-a Publica;
an ma. 17, Soacorros Publircos; ao
n. 19, 'lerttras a a c, lnstrueçao Pu-
ifincra; pessoal e oonsirucqao de
çreclios; ao au. 18, lettra b, Expe-
dictate a desipesas do alimontaçao

Ao § 2., ao au. 3 e isua,s, lettras--
Scrvilo da clivida fundanla.

to n. 4, Poreentagens a collecto-
ic!.

.o n. 9 ,Juros e restituicbes de
cinprestianos do orphaos etc.

Ao Ti. 10, Juauos a descontos.
.o n- 15, Aposentados o reFor-

mados -
An ci. 18, lottras a, b, c - Exeu -

cicios ftnrdos, gararatia do juros e
encargos do Thesouro.

2.° A i-ealizar operacoes do crc -
ito Para cobrir o "ideficit" quo se

verificar, caso a renda orcada não
soj a en fficieaute para as deep osas
ordinarias.

3o A reaiizar operaçOos do era-
auto para occorror as despesas cona
garantias do juros, snbvençOcs a
empresas cjue cde, tacs favores go-
sarern.

4.° A realizar orperacOeg de era-
Plo, iiciuidaveis deectro din exerci-
rho financeiro, ecano antecipaqSia
Ia roceita, nOo oxccdeicdo a tera
paste da receita orqada.

N. 67	 Onde convier:
Art. Flea o govorno auctorizado

a subvoneionair corn a quantira do
30 :000$000 a empresa quo Se Pro--
plizer a estabelener urn serviqo re-
gular do navegaqão entre o porto
de Pirapopa, no rio S. Francisco
o o de Burity, no rio Paracatfl, me-
diacdo as elausulasi quo forem as-
asenladas corn n goivemo do Es-
tado.

N. 73

Onde convicir:
Art. Flea o Poder Executivo au-

etorizado a regulamocitar 0 sec-viqo

corn mnatricula gratuita em eala
urn ldo,s estahelceinientos benefi_
ciados, do rdz aluimnos dersignado,
9elo govoriro.

N. , 69
Oracle 'aonvicr:
Artigo. E' o Prcsidcn[e do Es

,I-ado auctorizado a eatrar cm ac-
condo, para a soluqgip amigavol do
quacsquer qu'eatbes pemadentos eai
juizp, nu ide reclamacoes per quos-
foes de, ildontica natureza, aos 111 1-
gins id definitiavamen i& j ulgados,
p'ndendp, para isso, fazer operaqOes

credbto necessarias, submelten-
do os accordos opportunamonte ao
npnhecjmenfo do p'oder legislativo -

N. 70

Undo convior:
Mt E' auctorizado o govomo a

enfrar aim accOrdo corn os successo-
rs dc exactores cia Fazenda Esta-
duarl, jEt fallecidos, para p firn 'do
seremn solvidas as rospectivas con-
[as, podendip transilgir e car quita-
çao.

N. 71
Undo aonyler:
Art. Scrap improssos o publicados

gratuitamnt nra Inaiprensa Official
do Estado, os estatutors, program.
mas, theses e demais trabalhos do
Instituto da Ordem dos Advogados
Minetrosi e cia Faculdnde Livre do
JJircjto tie Minas Geraos, da Acade-
mia Minelra do Lettras e do Irfsti-
Into Historico o Geographico dc Mi-
nats Geraes.

N. 72

Ondo aoaiVicr:
Artigo. E' o governo auctorizrL-

do a reorgaiuizar o servigo do lot .
-tias do Estanlo, rcvemado os respe-

clivos regulamenfosi o aJteramado-,us
Como julgiar conveniente.

N. 68

Ondo convier:
A'rTlgn. A concessido dos auxilias

COnsignados no art. 2. 1 , § 1.01 ci. 30
lettra b (Faculdacle ide Mdicina',
e 3.°, ci. 18 (Escola do Engonha-
cia), flea suhordinada a aidmissaq,



de COiflsorvacão. 0 Policia das estra-
das de rodage.rn do Estado, poclen-
do impor multas.

N. 74

Onde convier:
Art. F4ca o Poder Executivo au-

ctor.izado a regulamontar o apro-
veitame'nte dos rentenciados quo
selioitarem no Sorviço do constru-
çäo o coniserva do ostradas do

rodagein do Estado, ahonanilo-Ihes
gratifieaçao quo fOr consignada, no
Regula4mento.

N. 75

Onde convMr:
Art. E' o governo auctorizado a

entrar eml accOrdo com a JnstL
tuto Oswajdo Cruz Para quo 0 Insti-
tuto Filial desta Capital so encarre_
gue do o'rgantzar e manter urn
posto do dofesa contra o ophydismo
o urn posto anti-raijico.

N. 76

Onde convier:
Art. Dentro -d-a verba do n. 31,
i.°—art. 2. 1 desta let 0 o Poder

Executive auctorizado, desde jO, a
roorganizar a inspecclo regional do
ensino, conto julgar convenioute.

N. 77

Ondo convior:
Art. Flea o governo do Estado

auctorizado a conceder, na vigensia
desta id, isunçao do clireito do ox-
portação Para a combust.ivel quo
fOr produzido no Estado, corn
o hituito do supprir a doficiencia
do oarvo e do evitar •o consitmo
do lenha Para tal mister, urna vez
fique comprovado das experienejas
a quo fOr snbmettJdo, quo presto
Vantajosaniejte aos fins Para quo
C faliricado.

N.78

Ondo convier:
Art. Flea o Podor Executivo an-

ctor.izado a ernhtt.ir, desilo jO, ati
Onto mil apolices da divida pu-
Mica do Estado, do valor nominal
do urn conto, do rdi, cada itma,
juros do 51 1 1 , ainortizaveis no pra-
zo do trioita annos, Para corn o pro.

ditelo coustruir urna estrada de
ferro do Martiniho Campos a
1) ospacho, celo]irando Os contracto5
(ItiC forem necessaries Para a co.
strucção e Para o arrendamento
depots do concluida.

N. 79

Onde convier:
Art. 0 Poder Executivo ineulrflhi..

rO a tros on mais engoiiJioiros C)
Estado como julgar mais conrVe
niente, e que tenliarn o curse do
Minas, a estudo systernatizado das
riquezas mJneraes do Estado, p rin-
cipalmento nas regides r000nhoci.
das corno mineraliferas, dsto sern
augment-9 do des.pesas.

N. 80

Onde convier:
Art. Fica o governo auctorizado

desdo JO, a entrar eni accOrdo oem
o govorno Ca Unido o coin as nm-
nicipalidCdes Para o cornhate sys
I cimatizado ft ankylostorniase, ao
irnpaludismo., ft molestia do Cha
gas, 0, lopra e a outras endojnias
quo grassam no Estado, do aecOrdo
cern o piano quo fOr elahorado
pela pela Acadeniia Nacional tie
Medichi.a 0 11010 Govern) Federal,
poilondo para esee fini acceitar
eoncurso do AssociaçOes Mediras
ext.rangeiras on nacionacs.

N. Al

Art. As suhvençOes o auxilios
coicedidos por osta lei, sO sera
pagos as assoalaçOes constitui rdas le.
galrne.nte.

N. 82

OnCe convier
Art. Flea a governo auctorizaJo

a realizar as oio r'acOes Ce cocCi-
to necessal'ias:

I. Para a convoisão o consolida-
cOo da divida publica do Estado e
a diminuiçOo dos encargos aetuacs
do '['liesnui'o, burn coma mcdi fear
a regimen do hititu to banearill
cicada Pela lei n. 508, de 22 di'
setenibro do 1909. ospecialmente
Para ci effeito de so reatizarem 01

moeda nacional con rnaior pram C

em meihores condiçOes, cis em-

369
368

pres&;os ft lavoura, ficando eguaU ror quo inspira esso mal, a todos
mente auctorizado a prorogar por obrigando a evitar a son eontaeto.,Dais 20 

annos a contracto cole- Sr. Prestidente, ci estado duNn so-arado corn a Banco do Credito bce 
ci quo nos trard o dia die ama-Heal do Minas Gerae.s, a 26 de mar_ nba ferqou a comniissão do Finaii-

ço Cc 1898, Para a realizacao do ças a propOr ao Congresso cortar
emprestimos hypoth'eeario5 do ac- fitriciamente no eapitulo das despe-
cOrdo corn a lei ii. 212, de 9 do sas, porOm, just,iça seja feita ao re-
jullio do 1897 e doe. n. 1.105, Ce15 lator desta parte do orcamonto
1e fevereiro do '1898.	

quaridio a. ext. e'ootou hospiiaes i
II. Para entrar em accOrdo corn casas de caicidade o fez corn a vcz

ogoverno da União sobre a rever- tao surnidia e treimula quo sO pu-
iio Ce diversos treehos da Estrada Cora'n'i ouvil-o os quo estavam pro-

Ce Ferro OCsto do Minas, do con- xirnos die a. ext., tat em a magoa
cessão estadual, podendo transigir corn quo proipuraha osses tOrtes.coma convoriha aos intoresses do	 Sr. Presidente, foi vietima dessesado.	

dolororn cOrte ci hospital do tuber-
[11. Para entrar em accOrdo corn culosos de Theophilo Ottoiji que,

a Ccmpanhia Estradas de Ferro Fe- fundarto em bOa horn, presta re-
deraes Brasileiras (ROde Stil Mtnei- levanfes sorviqos 

ft cidade, evifandora), Ott agir do modo quo .julgai quadra negro quo alP so obser-
ma's convoniento, em ordnm a do- vaua, veniCe-se tubercnl,sos per-
fender os inOeresses do Est,ado Ii- no'ita rum. no edificia Co meroado
gados Os respcet.ivas vms ferreas, ptth1io o fallecerejit Id, on-do sãorsticcialm,ento as 14e loorrentes Ca exposfos ft iienda todos os genorosCrsrtenci,a e roermtoiso Ca rover- alirneuticios Para a col da
ão la Estrada entao deno- cidade.s 

nirrada E. F. Saipucahy. 	
Não querendo, Sr. Presidente,

nara rnostrar a que. de facto, C a
110gpita.1 a quo me allirdo, servir-
me Ca minha propria palavra, an-
p olio papa a nosso coflega, 0 Si..
deputado Ignacio M1irta, cine a
amino passado visitanda aquella ci
dade, honrou aqnelja cam do In-
hereulosos corn a stia pr'eseriça, IC
permanecendo a tempo necessarlo

I Para fudo ver o InCa exalmjna,r.
0 sr. Ignacio Murta :-_Perfeita_

nierite. Don testemunho cone, real-
monte, exisfo erso estahelecirnento
cm predio proprio, e adaptado,
onde rcsna ccrdent, conforM aos in-
felizes. e Drestando reaes servieos
ac Norte do Estado, c aas doente
rmi graCo dos EStdo limitrophes,
Eripirito Santo o Bahia.

o sr. João Antonio :—Per conse-
r'uencda a mtriha pa rlavra estft eon-
firnieda pelo quo Yin a men no-
i.re amigo.

o SI.. Sousa Soaros :—Basitaya a
afrmação Ce v. exc. (Ai)oiados.

U sr. Jodo Antonio :—Mui.f a obri.
gad o.

Urn sr. deputaclo :—.A commiso
esitabelecen 0 precedente de na,o so

N. 83

Accrescente_se no fim Costa id:
Art. Revogam-se as ' disposiçoes

oni eoflt.rario.—.João Li'shOa.—Pinto
do Meura.—Silva Fortes.__Viyiano
Cadas.

São pastas em discussão conjnn-
etamente.

0 SR. JOAO AN TONIO:_.Sr. Pro-
sr'tlrnrio, aeria uma onsadia de mi-
nba parte vir occupar a benevola
at.tençao Ce motis illustrados colic-
gas, deipois de aradoies que, Ira-
tanda do assuirnpto do aiM trascen-
dencia e cent suas facets patavi'as
me Precoderani na tribnna, so en
flão vie5sa cm name de nossos pa -
tricios, nOSSOS irrnãos que, atacados
da inaicliosa e terrivel tuboreulose
que coricarre em dais teros Para
es ohituarios mund j ae.s precizam
do auxOijo Para minorar sous sof-

Esse ter pivel macbus quo, inuitas
Vezes, em poucas dias, faz do urn
a thieta urn esqueleto, priva a pa-
Ireza Cello afacada a estonder sua
lilac pedindo nina esmoia, polo ter-
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nogar auxilio a estaliolecirnoritos,
deside quo funocionem in deponden-
temente o tenham existencia juri-
die a.

0 sr. Jodo Antonio :—Garanto a
v. exc. cjno o estaholecrnìento da
cidade do rnhtha residencia tern
todos esses reclui.sitos coino c.onsta
na Seeretarj,a an interior. E' urns
casa do cariclade quo presta ser-
viqos a grande zo.na, poivanio,
dista do rnunicipio mats proximo
—Arassuahy-180 kilometros: on-
tros lantosi do Minas Novas e 400
do litoral da Bahia, e quo corn sua
ore.•aqão on fnnidacdo tern evitado
o coritagin , e os novos cases da icr-
rivol molestla a quo, sO na cadela,
fazia 3 o 4 viotlrnas annuaes.

Assiim os tnborcu]osos daquefla
inrrncnsja regiOn não tendo para
male appellar vOo todos ao hospi-
tal do Thocphilo Ottoffii,• quo fun-
eciona ccrn toda regulariclade, nurn
canto da cidado o corn ties enfor.
marias, para hurnens, mulheres o
crcanças, visbo quo a sop araqão 0
ne'cessaria 0 util.

Em norne, pots, da caridade, up-
polio para a digna cornrnissão no
sentido do accoit.ar a minha muon-
da, quo auctoriza a conservaçOo no
orqarnento, do auxilio quo é desfi-
nado áquelle iiisituto o quo ha al-
guns annos die reecho. (10).

o sr. Jodo Lisbda :—O hospital
oslO rogistrado na Secretaria do
Interior, tern piersonalidade juridi-

ca. colmo exigo a lot, tern os sons
ostatutos puNicados?

o Sr. João Antonio :—JO afirmel
tudo isso, e do novo o afirio

o sr. João LisbOa:—EntOo 0 di-
gno de auxillo.

o sr. Jodo Antoino:—E'
sentido quo appedlo para as sonli-
rneoitos reconhecidarncnto human i-
tarios do v. exc. quo é o digno re-
lator da comrnissOo.

Tenho dito. (Muilo h n: r1m, t
bent)

Em enda.

N. 84

Conserve-sea, verba do 2 :0008000
in renoihirnento do Tuherculosos
do Theophilo Ottoni.

Bello Ilorizoritro, 14 do SI0te5flbro
do 1918.—Joan Antonio.

E' apotada o entra em
eon.junctamonte.

0 SR. IGNACIO MURTA:Sr.
Presidento, a hora val adoantada e
nOo abusarei da brenovoda atteni
de incus iliusirados coflegas.

Vozas :—V. exc. 0 sempre OUVidj1
corn nTluito prazer.

0 Sr. Ignacio Murtct :—Do aceOr
do coin as judiciosas ponderaOe
dos ifiustrados relatores do orla.
monto nos difforentes ranros
administraqOo puhilea, penso, si.
Presfdente, quo o mornento 0 ci
sacrificios o cada urn do nOs di'v0
concorror pars auxiliar a boneme.
rita govorno do -Minas a levar a
nau do Estado a porto seguro
aiim do saivar as creditos do rn.
a grandiosa terra.
Sr. Prosidente, existo na pros-

pera povoaçOn da Itinga, municipii
do Arassuahy, •distante da enlade
40 leguas, urn hospital soh a do-
ncrninaçOo do Asylo do S. Vicente
do Paulo, liopita1 essrc quo funclo.
na prestando socoorro a pohres en-
fermos, e torn sons estatatos regis-
trardos no livro legal da Comarca,
f tine cionando, pots, regularmente, e
rio accOrdo corn a iegislação. vi-
gen to tern personadidade j uridjica.

Estoru hem ecoto do quo a illus-
t.rada commtssão do Orç.arnenio oh
duvidard da palavra deste sen vi-
iho e obscuro coilega.

VOZES :—Muito digno (apoiacbn
eraes).
0 sr. Ignacio Mnrta... quo ha 33

armos, ornbora corn a pobresa di
sua contrihuiçOci, vein trabaihan lu
em prul do desenvoivimento do
Estado, o do modo onais directo do
sua parto ido Norte ifia csquecida
na rtisitribuiqão do boneficios e me-
ihoramenlos. (Apoiados).

Nestas condiçOes, espero quo sent
accoita 0 approvada pela Camara
unra emenda quo vou arpresentar
afirn do quo seja mantida no or-
qamento a verba do 1:500 .$00,0 One-
nas, dostinada a auxiliar aiue1Iv
hospital quo recoiho numer050s
pohres desamparados, dan1n-lhC
trataimento, ahmeitaiO j o conforlo,

jnoraIidO, omfirn, as mrs misc- -

ri
o Sr. Jodo Lisbóa:—Farci a

a mosma pitflta quo aincla

pa pOUCO fiz ao 5:i ilisno coinpa-
ciro do districto : esse hospital

scm estatutos regishuilos?
- 

rn
 0 Sr. Ignacio Murta :—Sim, se-
0lior; tern Sons Osiaiut)s registra-

, f.icciona eon a anais pr-
feita regularidade . e prnsta 'role-
r:e: sorviqos aos fiuios lquolla
zona, e nas leis do orçairnonsto para
1917, para a CorlOflie atino ebta
ir,eluido no numor. dos quo rece-
h@JT1 auxilta peculiar do Estado.

São estas as cir'stnorac ios (pie
a a lazer e en o i Mesa a ml-

ernenda, suninetteulo--a ac
eXall'O da Camara, o declare quo
quadquer quo spja a sen veredictum,
COO cllo rue oonforrnarei. (Muit
beim onuito hem) I

Ernenda

N. 85

Ao	 30, lottra i:
Mantenha-so a vorba do 1 :00$0e0

Cacao auxOiulo ao Asilo do S. Vicein-
to do Pauloi da Itinga, mamicipio
do Arassuahy.

Sala das sossOos, 14-9-1918.-
Ignacia Murta.

E' aporada c ontra conjuncta-
monte em diseuasOo.

0 SR. JOSE' AFFONSO;—Pedi
a .palavra, sr. Prosidonto, para Icr
a honra ito onviar a Mesa nina
emonda detorminando quo a pro-
dueto da tãxa do viaqão, deduzi-
dos 2500 das dospesas do arreca-
daçOo, sord applicado ira moiho
rarnenlo e na eonsorvaçOe das es-
Iradas, dontro do proprio munich
plo rem quo f Or arsocadada.

A taxa do viaqão, sr. Presidento,
cacao v. exc. sabo, foi croada unica
e exclu.sivasnento para a constru.
eçOo, morlihorarnento e conservaçio
das ostradas do rodagc-m e soure-
tudo das ostraolas destinadas ao
traf ego e autornovois.

Municipios ha, eutrertanto, quo
näa tOrn sido ãbsralutamente fam-
rocidos corn 0 produoto dessa taxa
0 lOOm tao pence recebecin dodo

muitas annios, a nenor paroolla da8
vorbas aqui votadas para obras
P ublicas.

Nostas condiqOes, ponso quo a
cnionda quo aprosenlo sjorO bone-
i-olarnoiite recebida pola digaia corn-
rnissdo do Orç.amonito e moreceri
a approvaqio da Camara, uma yea
quo a modirda nolla consubstancia.
da é do inteira justiqa.

EstO oonccbida nos seguin.tos tor-
mos: (10) (Muito bern; muito hem)

Ernencla

N. 86

Aecrescente-so onde coo vier:
0 prodiacto da taxa do viaão,

4eduzidos 25 1 1 1 des dcspesas do
arroca daqOo, seal rapplicado em
meihoramentos e consorvaqãa dus
estradas dertro do propria munici-
plo em quo fOr arrocadadr.

Sala das sossOos, 14 do setombro
do 1918.—Jos6 Affonso.

E' apoiada o posta em d4eussOa
conjunciamonte.

0 SR. SOUSA SOARES: E'
inquietadora, nOo ha thivida, Sr.
Presidernie, a nossa situaOo finan-
ceira. E' necossario quo o logisla-
dor mineira teirtha toda cautela
nesto mornento em quo confoccio-
na a leo do mobs. Desde quo en-
trot pars esta Casa tenho promi-
rado, estudando as materias sujei.
Las a nossa dehtberaçOo, collaborar,
na medida das minhas forqas, em
prOl da prosperidado o da grande-
za da terra mineira. E aqui estou
firnro em mien posrto, ainda uma
vez, scm tibiosas nom desfalleci-
mento ipara, corn a meu voto, au-
xiliar a administraqOo purbilca aflin
do quo ella possa Cumprir 0 pro.
gramma a quo so traou.

0 eminento patricia ipso era di-
rigo as dentinos do Estado, quo
republicailo educado na sevora es-
cola dos verdadeiras iprincipios da
demiocracia (nruito bern, apoiados)
o urn teal e sincero sorvidor do
povo, coma jot dernonrstrou na bri-
thanto trajectoria da sua viola pa-
blica, (apoiados) ellis son manifes-
to aa elcitarada, lido na memorial
reuniOn do Viçosa, domanstrou ca-
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nhec .e.r pereitamonte as necessila -
des palpitantos do nesso Estado.
(Muito bern)

A sua plataforma politica, d.ocu.
mento dc real valor pela sincori
dade corn quo •s. exc. descrove a
nossa •situação, foi recebida poT

entre applausos ipelo povo mineiro
quo, cern uma unanirnidade quo 0

dignifci e e -ngrandece, sasrou 0

sea nome nas urnas. . (Muito b'in
Nessa memoravel oraão repu-

blicana, o exmo. Sr. Arthur Bor
nardes progou o evangelbo da do
mocracia apontarido aos qi tifl
urna parcefla do responsabiidadc
na adminislração e na politica l a
veredja a ser trilhada neste mo-
mento.

Temos a trente dos dcsti.rios do
uossa Estado urn cidadão do rarrn
virtudes incapaz, portanto, de fal-
sear a v.erdade. 0 sea programma
serd, pois, cumprido.

Em political acirna do to-do e
qualquer interesse de ordetn pes-
seal. os altos c supremos interes-
sos cia collectividade mineira, e, Ha
administração, todo o esforço para
'1 desenvolvimentO da instrucção, o
fornento do todas as nossas rique-
zas e o maxirno escrupulo em as
nornoaçbes para a magistratUra.
Reerguer, eada vez mais os credi-
tos:de Minas, oleval-a cada VO?

rnais a face da federaiio, els a
pr0000upacão do illustre estadista
cujo passado d a garantia do curn-
primento integral desse prograrflrna
do governo que love lambem for-
to repercusso albrn das frontei-
ras do nossa terra. (apoiados.
rnuito bern) Varnos votar as me-
didas do quo necessita o governo o
era concretizadas no projecto d.
Ortlamento, cuja discuSsão V . axe.
annuncioll, sr. Presidente.

Cada representante do pow do-
ve assumir •a sua responsahilida
do nesta hora. Não podemos pro-
vbr o qua suceoderd no dia do
arnanhã. Albrn da guerra mundial
a influir, corn todos Os sells her-
pores, em nossos destlnos, estamos
pela frente para resolveriflOS 0

grande problema social. 0 Brasil
atravessa uina bpoca difficil. 0
liurnem do Estado necessita, rieste

nstante do estar attento e vigii11_
to. 0 irnperio teve crises trem00.
las. Esboroou-so o throno, Sr. Pre.

sidente, e b licção da nossa hito
na, depois do divorelo do imp.
rio corn as classes militares, da
lucta corn as classes COilsorvado
ras, pela aboiiçiio do elemonto 5cr:
v il e da rovolta do elemento reli-
gioso pela prisdo do dois Princi_
pes da egroj a Iatholica e •sua COO-
sequente condernnacao, classes que
são o sustentaculo, em todas as na-
cOos: do poder conslituido.

o imporio ndj t.eve, cemo o na-
ve regimen t.erd, do resolver o pro-
bloma das classes quo trabaiham
ora iniciado corn a questdo do yen-
t7L'.

Pop toda a parte Se nota a agi-
taçdo do operarlo quo surge para
reivindicar a posido a quo so jill -
ga corn diroito no solo da socieda.
do. 0 Congresso Nacional torn y

-tado leis quo o a.mparam. 0 ape-
rario porbm, não so contenta.
File quor o triumpho definitivo de
todas as Was ciue tAm servido Ic
debate nos Congresses socialista
ila Italia, da Franca e da lugla-
terra.

0 problerna da questão social
dove inquiotar o homene publleo.
On die b resolvido satisfactoria-
monte ou teremos, em breve, de
vhr pe,ielitar a sorte do proprio
regrnon ao e.mbate da anarohh.
Os responsaveis poles destinos .h
nossa nacionalidade dovem enea
car, corn firmeza, a situacão. Ei
es preciSam para isso, do auxilk

do apoio efficaz do todo os boos
pat.riotas republicanos

0 povo rnirieiro, honosto e pa-
cato, é urn elemento do ordem e
do moderação no solo da federa-
cAo brasileira.. Daqul partiu a idea
do libordado e daqul tOrn irradia
do, para as centros do pall, pre-
ciosas liçOeis da verdadeira prati-
a do republicanismo. Em Minas

não so faz da politica a vanlafa
11Cm so tolera a falsificatlao do pro-
gramma qua nos legaram Os apO

t.olos da dorniocraeia _Cozanlo
vim, Sylviano Brandão, JoãO P1
nheiro e Bias Fortes. (apOi11d0

muito bern) . Aqui so trabaiha

so fortifica a Republica, dando a
nossa politica •exornplos do civis-
me e do honra. (Aioiados).

E Minas influnnciard, tonho eer-
leza, sr. Presidonte, para quo a
quetão social não tom 0 aspocto
grave quo so nos auigura, lovando
ao op.erariado brasileiro a corteza
tic quo os coos diroitos sorão asse-
gurados corn a adopqdo do mcdi-
das qua salvaguarda a sua posi-
cão e influam para o ecu born es-
tar.

0 exmo. sr . dr. Arthur Ber-
nardes assume o govrno do nos-
so Estado em Cpoca do excnpcio-
naT gravidade. E' enormo, pois, a
sua responsabilidade. Eu tenho
conviccdo quo a. axe. quo é urn
dos vultos mais em destacju.o da
actual geraão ropublicana, amp a-
rare, corn 0 SCU prestigio, cOlil 0
sea prepare •e corn a sua paiavra
1onderada o regimen instituido a
15 do novembro do 1889.

E' nocessarlo, para isso, afirn do
tjiic Minas propondere c influa iaa
solucão do diversos problemas do
actualidade, quo n1n1dos, fortes e
cihesos, prostigiernos a sua accão
liara depois glonificarmos, eada yea
reals, o nomo da terra minoira.
(Jtuito bern)

E isso tenho plena conteza so da-
rd, sr. Presidente. A politiea do
nosso Estado 0 urn blOeo. Unida e
firme, ella sO tern procurado en-
guer senipre is creditos da Repu-
blica, carninhapdo orientada pela
opinia.o publica. (Apoiados) —da.
da a premencia da Opoca não pOdo
ser invejavel a nossa situaçäo Ii
nanceira.

O governo passado reajizou ufli

prograinma digno do applausos, zo
lando pelo born nomo do Minas
Geraes. Além da sua aeqo, bone-
lica e proficua, em todos OS ra-
mos da administraqão publica, ha,
aIim do so pOr can relevo, a maned-
ra eriteriesa e honesta corn qua
ella procuron resolver a nossa si-
ivação finanocira.

Devo saliontar, sr. Prosidonte,
quo a adrninistraqão Delfim Mo-
reira, pagou coma do 30 mill eon.
ITS da nbssa divida fluetuante, oco-
Iloinia quo realizou scm prejuth-

car qualquor serviqo do beneficlo
ao povo. (Muito bern). 0 actual
soverno, todavia, entra a adminis-
liar o Estado em urn momento de
bastante gravidado pots, é agora
quo devernos rooncotar, no oxtran-
goiro, o pagaanento dos juros c
arnortizacão do nossa divida, para
male do 10 mil eontos. Ha a ac-
crescentar aiirda a circumstaneia
do cjue so continuar a fatta dc
rneios do transportes, toremos pa-
ralizada a nossa exportacao, case
quo nos faz duvidas nOn so podes
realizar a previsOo orOamonFtaria.
(Apoiados).

A Cpoca C, pois, do apertures.
Rqprescntaiito do urna das male
impontantes circurnseiipçOes del-
toraes do Estado, quo tern Contri -

corn milhares do conies pa-
re a grandeza o prosperidade do
Minas Geraes attondendo As cir-
curnstaiicias do moniento, quo do-
ve ser do abuegacão, vonho 0. tn-
buna apresentar ao eapitulo da
lespesa do orqamonto aponas uiria
elnenda na qual so doterrniina urn
pequeno auxilio ao importanto as y

-In do Santo Antonio on "Socieda-
do Beneficente 8 do Outubro", com
sCde em Uberaba. E' urn estabelo-
cimonto rnode]iar, sr. Presidnte,
talvez, em assistencia a orphãos, 0
velhiee desamparada o ate a lou-
cos, o mais miportante do Estado.

En o visitei quando tive a von-
tui-a do percorror, o anno passa-
do, o Triangulo Minoiro. Alli lovado
elo distincto sr. coronci Antonio

iloreira do Carvaiho, sou digne
bomfoitor, fiqnoi eneantado polo
tuo neRo observei. Predlo excel-
lento, asseio e hygiene rigorosos,
trataniento dispensado corn todo 0

sarmho aos quo nelle so abrigarn.
F'iriuei surprohondido quando ye.
rifiquei hoje quo a cornrnissão do
Oreamento não 0 contemplou corn
o Ininguado auxilio quo do Tece-
boo no actual oxoreicio. Ached quo
nOn o conteniplar A unia ijujustiça
Jas mats claniorosas. Eis porque
vim 0 ti-ihuna. Estou certo do quo
scientes do so tratar de urn asylo
instituido em fOrma legal, prostan-
do a nmaa regiOo serviqos do assis-
tencia do grande alcanee social,
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ndo so iho negará o &ixfflo do
1:500$000.

E' o u'niOo pedido cjue IiTij0,
nes4e momenta, aos meus nobres
e distinrctos coilegas.

Von torrniinar as minhas consi-
tiloraqbes, sr. Presldente pedlndo
dcseupas a Casa pior haver rou-
hado o sou tempo e abusado da
sua attençao. (Ndo apoiados).

o Sr. Julio Meiretles: - V. exc.
d sempre ouvido corn a maxima
atteriqio e prazer. (Apoiados ge-
raes)

o Sr. Sousa Soares: - Eu levo
dos meus ooniipanheiros e amigos
do legislatura, sr. Presidonte, a
m a4s grata las .impressOes.

E, quando id bra, no selo do
povo em quo vivo, so me bormular
quaiqner obj ecqao contraria ao le-
gislawlior mineiro ora corn assento
riesta Camara, en bradaret corn to-
da a borqa, que cUe soube dulmiprir
o sea dover corn honra .e digni-
dade.

Qualquer quo seja •o men dest.i-
no terei a vista voitada piara Mi-
nas Ge.raes, quo dosejo seinpre gb-
riosa, attest.ando co povo brasilci-
10 jue, em seu solo ere-see e vice-
ja e gborela a semente santa, a
fiaste benrdi'cta do uma oonvieqgo
energica, do uma potencialiçlade
viril, coinscierito do progrosso quo
pa.ipita da lucta 'a enearar e do
triumcp!h•o a nonsoguir.

So bern quo entre este e aquella
seextenda, d certo, urn mar, irn
meriso o toarnentoso, das dll'bicul-
dadcs sern name, e dos tropeços
scm nurnero, per isso rnesms i
quasi dignihicadora a peleja, mats
seductora a bataiha, mais sublime
o combate e, ao rneio do chocay.
dos ferros, avante minoiros! em no-
me do patriotismo e em name das
mats caras tradiçOes iiboraes do
nosso Estado! (Muito bern; mvii"
bern!)

Em enda

N. 87-

Ao Ay10 Sa'ito Anton .o (Ia SF
eledado Baneficeriio "8 do setem-
bro" de Uberaba, 1:5M,000.

'Sala das sessbes, 14-9-'--918. --
Sousa Soares. —Josó -Maria.

E' apoiacla e entra em
conj unctarnente.

o sr. Jodo Lisboa (pela ordeni)
fazendo ver estar linda a proroga.
ção do ho'ra concodida pela Cama.
ra, requer continuaçã•o dc seSsdo
atd der uliirnada a discussdo do
projecto do Orçameoto.

Consuitada a Casa, d deforido o
recruorirnento.

C ontinila, p .orta.nto,	 a discuss,,-to
do projecto.	 -

o SR. MOREIRA DA ROCHA:_
Sr. Presidente, venho a tribuna
simplesmente para dumprir urn
compromisso assumido ha tempos,
relativamente a dots pedidos d
auxilios; urn a favor do Exterria-
to "D. Bonovides", da cidade de
Bomfim, e outro em prol do Or.
p.hanato Nossa Senhora do Carmo
do Rio Clara.

Assi(rn sendo, tendo nas mãos es-
sas duas ernendas que you ter a
honra do apresentar, farei sabre a
prirneira ilgeiras onalderabes,
cliarnando a attenço da Casa para
o Extei'nato "D. Benevidas", de
Bomfim, creado e installado em ja-
neiro do corrento anno corn hasten-
to enthusiasmo par parte do abne
gados intellectuaes do logar 0 qua
ii destinado a dar instrucqlio Sc-
cunclaria aos m000s, aos menores
quo termin:arn o curso primario.

0 ensino seoundario, como rocor-
danios, era, 110 tenipo da nossa Pro-
viricia ic Minas, heneficiado em
muitas cidades par -meio do oadei-
i-as chamadas do latirn e francez 0
quo deram exceilentes resultados,
coma comprovam o saber o a 11-
Iustraqão do Manoci Fulgencio, Sc-
veriano do Rezende, Lutz Macha-
do, Innocenclo do Campos, Candido
Tahutim, Emilia Florta e tenths
outros, quo regeram, corn brillio,
as c.adeiras (15 quaos me rebiro.

Devo ainda pondorar a Casa, quo
no externato a quo me refiro, C

mantido, aidm do systerna antigo
do cnsino ci actualmente em USO,

sendo quo ambos são mindstrad0
corn todo rigor.

Trata-se do urn e stab elecirnc4llto
quo vive amparado polo Provo, per-
quanta, a Camata Municipal lhe

fornede ea,a a mobillarlo, mad
01'eebendo 0 crnipo docente que fa

parte delle.
Corn estas paiavras creio ter jus

tificadO a priirnefrra -das rnriha
emefl{taS.

A segunda so. refere a urn huma-
itani0 insti'tuto do Carmo •do ific

Clara. Sabre ella riada podere
adearitar. Basta eitaT o icome de
jai stabeleeianento —Orphanaito-
para se comprehonder, desde logo,
quo ella é digna do ser amparalla
p.eIos podores publicos.

Estou informado que naquello
lOStitUtO ja estão recoihidas maR
do 20 meninas, encontrarado tiydas,
da parte do estabelecimento, to ma-
ximo carinho e a major dedicaão.

Corn estas palayras creio ter ins.
tificado a segu'nda das minhag
omendas e concluo esperandc que,
ambas, Sejam acceitas pela corn-
missdo e approvadas pela Casa.
(iluilo bern).

Eonendas

N.88
Ao art. 2.° paragrapho 1.0 n.

30 —iettra C acerescente-oe:
Ao Externato "D. Benevidos", da

eldade 'de Romifim, 1:500$000.
Mcidifique-se a somma.

N. 89
Ao mesmo art. paragrapho, n.,

Ieftra I —Accrescente-se:
Ao Orphariato de N. S. do Car-

ma, da cidade do - Carmo do Rio
Clam, 2:000$000. Mo dii ique-se a
soma.

Sala des sessöes, 14 9__1948._7
March-a da Rocha.

São apoiadas e pestas em discus.
São 0&fljufletanf

0 sr. Bernardo /Guimaraes justi-
flea e manda a Mesa a seguiiite

Ernenda

N.90
Sab-emen;da a emenda n. 71.
Aecreseente_se onde convier:
0 trabalho 10 dr. Antonio Alei.

ZO Sabre "Prophylaxia da Lepra".
A. PA

Sale das sessöes, 14 de setern-
bro do 4948. —Bernardo Guima-
rães.

E' apoiada e entra em discusgO.o
conjunctamen,te.

o SR. JULIO MEIRELLES•
Sr. Presidente, ao chegar hoje a
esta Casa, deparando tia ordem do
dia o proj ecto de orcsmento, men
primeiro desejo foi apresentar urn
i'equerirnento Solicitando a adia-
rnonto •da diseussão desse projeeto,
no menos, par 24 hora.

NOn me animava 0 ijptuito do f a-
zer quaiquer obstruedo a passa-
gem do projeeto; mas, é que, Ira-
tarado-se da lei magn4 do Estado,
cada urn do nös deve definir d
modo positivo a sue responsal,jli
dade na votação do materia tOo im-
portante, 0 para isso, necessario d,
sem duvida, que se faça a respel-
to urn estudo calmo, •ponderado e
reflectido, afim de que o povo ndo
possa dizer ld fOra quo as seus re
presonfantes nesta Casa, vcstararn
o orçarnenbo de afogadilho e ao
apagar das hazes.

Entretaroto, sr. Presidente, para
nAo procrasfbnar a debate e par-
que reeonheo quo o tempo d or-
casso, abstive-me do apresentar
esse requerimerito . Mas, para bern
me orientar sobre a assurnipto, con-
served-me em mlnha cadeira, acorn-
panhando attentaunente, corn esfor-
'a extraordinarjo a discussao quo
so travou, annotando todos as Ca-
iifulos, paragraphos, artigos, nu-

rn-eros e lettras a one so fizerarn re-
ferencia nas silversas emc -
apresentadas.	 -

Sendo assim, d corn verdadeiro
cansaco, O id exhausto que eu to-
mo a nalavi'a neste momenta aiim
b offerecer tambem algume
emendas quo procurarci j ustificar
ligeirainiente, proval ecendo-n-ie da
pro1Qgaçao indefinida da hora,
agora quo a sessão (I permanente
eAuo vai continuer, talvez, ate so
tansThrinar em noeturna, para que

so . possa encerrar a discussão do
pito-jecto.

Natural d, portanto, quo as mi-
nlaas palavras sej am pallidas e de-
ataviadas porquo sinto verdadeiro
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lesalento; mas esse desalento, srs.
doputados, é fliho tao sdrnente da
I adiga quo me domina e não cia
desconfiança, quo näo tenho, das
lazes cia Casa 0 .11 do critorio e cia
justiqa cia comrnissão de Oramen-
to, cornpost.a de um punhado do
moços valorosos, dos mais nobres,
dos .mais ditinc.tos, dos mais illus-
tres da Casa e quo, naturalmente,
produr.arcio elaborar uma lei que
venha conciliar Os intoresses cia
administraçcio corn os iciteresses do
puvo, quo muito eapera e muito
confia no patriotismo do sons re-
presentantos no solo do CongrossO.

E eli . nao quero, sr. Presidente,
atirar as •m:inhas omen clas ci oiler-
eê do sorb, aos azares do debate,
scm fazel-as acompanhar do ama
lustifioaicio, .paillida sim, pordrn
since ra, porqu.o estou convonoitlo
do quo todas ollas coneretizarn em
Si methdas justas e equitativas.

Preciso, portanto, dizer duas pa-
tavras sobre essas omendas, mos-
trando assim ao povo da antiga 3.'
circumscripqão eleitoral, hoj e 8.'
iti:stricto, Inc o seu humi1do repro-
sontanto...

Vozes: —Muito digno (apoiados
gcraes).

0 sr. Julio Meirelles. .. aqul es-
teve na brecha, no posto do honra.
luctando corn desassornbro, pug-
nando, por Was quo julga nobres,
justes 0 elovadas, na dofesa d.as
quaes poderci ocr urn vencido mas
nunca urn conveneido.

A primoira emonda que apre-
serito, Sr. Presidente, não traz ne-
uhum onus ao orqamonto, sendo
quo emendas similareS foram tam-
torn aqui offerecidas polo nobre
deputado residento em Aldm Pa-
rahyha e por outros illustres col-
legaL

Essa ornenda auctoriza o gover-
no a mandar pagar scm descontO
as quotas votadas em beneficio la
Santa Casa do Guaranesia, em di
vorsos exercieiO, quotas quo cahi-
ram em cxeroicio undo, bern 00-

mo a do Campestre.
Trata-se, Sr. Presidonte, do pa-

gamento do quotas jci votadas polo
poder legislativo e quo ncio foram
ccebidaS por circumstaflciaS di

versas, quo mao precisa salientar
peranto a Camara.

Effectivarnente, todos Os srs. de-
putadoS sabem quo, muitas vezes
essas quotas cahe.m em exerciejo
undo porquc as administraides cIo
estabelocimontos quo alias henefi
Giant, no louvavel ompenho de Ia,
aer ocufloflhlaS, ncio querendo pa.
gar comrniSSciO aoo procuradores
aguardam a viinda ci esta Capital'
do urn representanto da zoom, j
urn chefe politico local, dc utm arni,
go, cinfini, quo possa aq.ui effectuar
gratuitamento, o recobimento.

Mas, o tempo pasa; a Opportu.
nidado ncio se offorece e cthe em
exercieio fin-do 0 obulo da carjda
do aqui votado polos ropresentan.
tes do povo Para mitigar as doris
0 OS soffrirneil;toS dos pequonhjios,
dos hurnildes, dos n ocossitados.

Ascresco ainda, or. Presidente.,
a circuinstancia do, muitas vezos,
se aeliarem esses ostaheleelrnentos
situados em cidades longiquas, on
de Os meios do communieaião são
difficeis e dornoracios, motivo pelo
qual ncio ci reclarnada a &thven-
iiio dentro do respoetivo exereieio
Para quo o roceblinonto so of Ic-
etue, necessariO so torria entao uma
auctorização do poder legls]ativo.

E ci essa auctorizaçcio quo eu p0-

o —para quo sejarn pagas scm des-
conto, as quotas votadas em bone-
ficbo da Santa Casa do Guaranesia
eon diversos exerCiCios, quotas quo
cahiram em exercicbo linde, born
como ado Campestre.

o sr. Sousa Soares: —Posso go-
rantir quo sac cstaboleciiTiclltOS
quo prostam relevamntisSllT150 servi-
os ao Sul do Minas.
o Sr. Julio Meirelles: - Agrade-

ço 10 aparto do nobro doputado
aetualmento o unico represefltafl
to, nesta' Casa, do novo 7,0 distrl-
eto eleitoral. Assim, a sua pala-
vra se tornava necossaria pan
confirmar o sahiontar a justlia 013

medida quo prOpugno do meslfl
modo quo 01 or uito valiosa & sign'-
flcattva a assignatura do S. OXC-

amparando a emenda quo tenho a
lionra do apresontar ci Casa.

Outra eanenda, sr: prosi4eI'-
cjue von offerecer, visa u-In &bje -

efiVO, a urea vdr, egualmente j us-
o 0 01 digna, portanto, do apolu e
ia ampprovaçio do todos os srs. de
putad 05.

Essa ernenda dotermina que soja
giantida corno subvonçcio ci Escola
tund ra do Agcooioinia o Veterina-
cia do Bello Horizonte, a quantia
he 10 contcs.

Pasta mesma tribuiia, senhore,
ha dois arinos, cim uma sosscio no-
ofurn a, en born me lembro, vim
pedir ci Camara urn auxilio desti-
naolmo ci essa Escoha clue acjui so lo-
antava, promissora de taritos be-

imelicioS; o dissejitindo da ompinicia
ntcio forrnulada polo nobre depu-
lado, Sr. Castello BraracO quo af_
firmava ncio poderern prosperar es-
abclecirnelltos dossa natureza no
eio do urna Capital, en fiz ponde-
alOes 110 sontido do domonstrar

quo ncio cram necessarios grandos
mstos COTTIPOS para quo 0 mdi-

1dm apprendesse a trabaihar a
terra, a abrir nolla ama cOva, a
aniar all Lima semente, rcgando-a,
tie modo a quo, mats tarde, essa
niesma somente so trausforonasse
m uma arvore soberba e vice-
ante.
Para isso, affirmava eu, era no-

-essarlO uiri simples canfeiro; e
mona mais ci preciso, do facto, paro
no possamos ensinar Os JOVOnS ii
his de Minas a tianspiantar urna
rvere, a operar urn onxerto, a Ia-
ocr uma Vacci1a, a applicar a car-
:ideira, a manejar o arado.
o se. Castello Branco: - 0
i num canteiro?
o Sr. Julio Meirelles: —iNuin eon

''iro so pOde perfeitamonte ensilar
Inanejo do anais pesado arado : a

harrua movjda ci electrieldade
I' perfeifamente sea- manejada nm
'anpies eantciro, ito contra t[Ls
aiores Capitaes.
IS 	 porvontura necessarias va:-
3 regioes, eampinas imrneiio'aa
ia quo 0 iridividiio apprenda aI
oer uma sernenteira, a applicar 0
htibos ehumicos, a proceder
eCinacao prophylatica contra do
rrnmadas molestias quo possarn
:rgir epidornicainenfe nesse on n:t-
a'll p0,110?

lEa hem poucos dias, Sr. PraT!-
urn grupo do macos, eni

cnpanhia dos quaes so achaom va
tainhern o hurnilde orador (nda
apoiaclos) que ora vos dirige a no-
m yra, foi, a. convite do illustro dl-
ioerr cia Eseola do Agrononiia n
Veterinaria do Bello Horizoiite, vi-
sitar a mesmo estatholecirnonto.

lii chegan do, constatcimos entilo,
c/c nisu, a porfeita organizaçcio la-
quella Esocla, desde a scan lahoro-
torio chiimeo, modesto. mas con vc-
nicntcinento insfalliado, atci cis sa-
1 3 00110 fuliccionaIn as aulas, atci
aos livros do insoripçdo e do mulct-
cuia, tudo na meihor ordem, altos-
taiado ci zcho, o earinho e o esforo
do todos quo all! trahaiharn.

Tivernos tamliem opportunidadu
do ver, cm satisfacçcio e ahogria,
Irequentando as aulas, moços do
Giiarda Civil desta Capital, aippren-
dendo o quo mais tardo devorcio fa-
zer nos flosses campos, quando fo-
rum cul tm ivar proficuamerte a terra,
angmel12:ldO a pro.Tcçao des la-
auras e eontrhbuindo, portano,

pail, a ri [nazi dcsta grande bola
di' onro cia ([onIedcrado Brash r:1,
quo ci a Estath) do Minus Geraes

\esim, sr. Presidente, a Esooha
'me Agronornia e Veterinaria ci tarn-
bern froquentada por esses dignos
muqos ciue, vehando ucla Seguran-
-a imblica nosta Capital, aprovoi
toni, entretaaito, as suas horas do
folga, as soias horns do lazor Para
irulu alli adquirir os eusinarnentos
recessaricS a quo possam Se trans-
formar niq is tarcie, can adeantados
o esela rocidcs agricultores, tornan-
to-so vei'mlacleiros servidores da
Faria -

0 sr. João Martin/to: - Apoiado.
(I Sr. Julio Meirelle: —A En"

Ii do Agronoaia presta .porianto,
ieaes serviços acs flOOi5OS jiOVoflO
p atricics, sobretnido ciquellos que
'cit h-rn recursos e quo ncio pode"
nor isso mosmo, procurar urn cam-
p0 mais va'so paa-a a sua appron-
dizagern -

N;io collie, porfanto, o argurnen_
to do quo ella no pOde prosperar
polo facto do se achar situada eon
ama Capital, tanto mais quanto, co-
nao so affirmdu nesta Casa, Paris,



a grando Paris, ponsue urn ostahe-
Iccimento da mesma natureza.

Devo conJessar a Y. exc., Sr.
Presidente, quo ea ignorava quo
am Paris, na urbs mais bella do
ninindo, no moio dos boulevards,
no meio das avenidas, entre as en-
cantos e o.s prirnores da mais re-
cluintada civi1izaçLo, existisse urna
Eseola do Agron.omia e Veterina
na.

Louvo-me, entretanfo, na palavra
do nosso lijustrado collega, monsa-
nhor Joo Martinlio.

o sr. Jobo MarOn/io:	 Posso
garantir a V. exc.

O sr. Julio Aleirclles : Por to-
dos estas conssderaçOes, penso quo a
minha omenda dave son approva-
da pela Casa, tanto mais quanta a
Escola Mineira de Agronomia a Ye-
terinaria estd luctaddo corn immen-
sos diliiculdades, quasi quo entre-
gue •aos seus iproprios recursos, scm
auxilio dos •podores publicorS.
o sr. Castello Branco: - Não

aipoiado.
o Sr. Julio Meirelles: - Aponas

love a dotaçao de 2:000$ no arqa-
monto votado a anna passado.

E isi corn essa poquena quantJa
mu digno director panda alugar a
predio no qaal funeciona agora a
Escola, installando gabinates e la-
horatorios, clara d que corn a sub-
vençbo consignada na ernenda, cue
muito mobs •poderll fazar ann bone-
fiejo do rnesrno estabalecjrnento,
qua tern urn corpo do professoros
distinatissirnos, a quo relevantos
sorviqos ill v.ai prastando aos fi-
ihos do M4nas.

Espero, pois, coma já disse, quo
a amanda mereeerll a approvaçllo
Ia Camara dos srs. Deputados.

Urna outra ernenda quo von apro-
senior, visa tarnnbem favorecor urn
estahelecirni ento do ensino superior
aqul existente; on me rafiro a Es-
cola do Odontolagia e Pharmacia
dc Hello Hicrizonte.
INdo son, sr. Presidènto, repro-

sentante diracto da Capital, mas a
men proceder nesta Casa jllmais P
nortoado por consideraçOes do re-
gionalismo, pois en entendo qua,
antes do raprosentammos essa on
aquella zona, sarnos aqui repre-

sentantes do Estado.	 (Apojaos)'Puito bern!)
ErLtretanto, senhores, forcos0 e

'onvir quo Bello Horizonta 6 o
bra Para onde-convargam as
sas intelleutuadidades; d, pc0
dizer, a contra scientjfico do 

MI_las, do onde dove irradjar a 1U de
)ndo dove .partir a progres0 

'pa-ra todos os pontos do flOS5 tern.aria, devando assirn attrahir ,as
nallias da ethicaçao seus jo'vans f,-

Ihos.
Bello Horizonte, pebas suas

as, •pelns setis recursos e ainda
)orq,te 6 a sdde da administra0
representa Coma que a e9p elh0 qij:eflecte Do Estado a sua vida ii
eira, e sendi, assin,, 	 merece a
trlainr atteiao por parte (10 legis-
laibor.

E' .Iusto, p ortanto, quo proct,re
nos auxiliar as astabebectmenfos d
instrueqllo aqub oxistentes, a dentre
cues nenhum 0 mais digrie do am-
pamo e do protecbo dos poderns
i'ublieos do quo a Em_ala do UCo
tobogia 10 Pharmacja.

A' freate dessa Eseola, na su
tirecçào, so acha a name honrodc,
do Jolla Rtheiro Vianna, urn -th
laureados fikhos de Minus, moe,
(listinetissimo, quo, na Faculdade
de Meidicina, conseg,Iiu a prom!-)
do viagem, e Id, no oxtrangeja,,
nov mais aiJeantarbos cenfros scier-
tificos quo escoihen Para a open
feiçoarnento do sons conhecimni-
Ins, foi laureado e premiado poles
Sens miestres.

Pois hem; 0 esso dig-no mineiri
que dingo a Em_ala do Odontobogla
o Pharmacia da Capital, corn 0
maior solo, corn a maior dedicaçU
o Corn a rnaior prom-dade, ten-do a
mu lado urn corpo doeente qu-
lionra a Capital nhii]°ina.

El sa Escola, Sr. Presidente,
ache -so ciii franca ilesonvolvimea-
to, tern gnaardc frequoncia do am-
rnnos, iporto do 200, e estll corn a
ma reputacbo firma do em todo C

Es_ado do Mm-as.
Polo sbmples Theta dolla ndo tei

siclo ainda reconhecida polo gove
no federal, nOs ndo devernos do ,*

-xar do aonsignar no oramento uni
auxilio puma a ma manutenCac,
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tanto mobs quanta a Escola do Mo	 Si -para ostas convorgem doentes dodicifla, antes do 5cr reconhecici
tiela U	 different-os point-os do Estado,	 a

do	 niito nha nina subvonçbo rnesnio Se dii em ralaqbo a Tree100:000$000, Inenacendo ain4a 0 Coroco-e's (to Rio Verde, iquo a urn,. , polo moral, o eridosso do govern,a 	 ntro p ais rn-portan-1nra potter mantea
Jai se	

--se nest-a Capi	 te
ce

, part onde
ostarjj dos m

são constantemepte, ndo certu fambern quo a sub- romettidas 
numorosas	 doevei'i llO 0 condidaa flCCaSSot'lO 0 in	 boladas

mats lo 	 sort-des.dspcnsavel para n sou reconheci-
flCiLtO.	 Ora as campontos, as earnaradas

quo anompanham essa_a bobadas, fa-
,encionamos tambena aH' natucial, partano, quo sub- tigados do longa a panosa jomnada, Escola do nb
dontol_ag!a e Pa more alli chegarn enrfermos eIiaiacja, quo VOIfl aiquebradasntllo recolhjdoepresnida reacs sorviças a& flOSSO	 , sondo a

Estado; a a co	 ao hospital onde recabem carinho.-rnrnissllo d Ono-	 ça-	
so trato.me-at-a pratJcarll urn act-a de itis-

li	 Assim, esso hospital nil_a presta
t-u occeitan-do a ernenda quo you Ienofiebos sOrnente aos habitantosmandar a Mesa e quo consigna 0 

laquella ct-dade -au de suas adja-auxilia do I0:000-000 para a ref-c- cencias, mas a iindbvjduos qua vOrn
nido asfabelecimento.

Estou be	 des mais remotos pont-os do Mi-
rnissllo do

 bent 	 de - qua a corn-	
aid mesrno do outros Esta-

	

qainanta nba tern	
dos.intuit-a de bevantar on deprim'r 	

Nba 0 precisa dizer mats Sr.

,rna
-ssa on aqu-ella Escola, dando Ver- 	

en-A uma 0 negando a out-na:	 President-c, Para justificar aa	
da quo a-present-a, mandando in-

Has, no desejo do
nias rnediidas são inspiraidas-, ape-	

eluir em lima list-a do quasi 100-	 aquilibrar a or-
'amCnio.	 hospitoas, male 2: —o do Taos Co-
o Sr. Pinto de Mourn: - Apoi	 rades do Hi6 Verde e tarn

Jo: 0 eXaclamente	 lie Li-ma Duane.
Jima Duane, senhoros, 0 rimeO Sr. Julio Meii'cl1 s - Mas, 1	

cidade -, par 51 (s6,, bastaconto nba virbo	 cujo name-desaquilibrar I'
represei	 para recommo,-,dal_a a nassa. maiort-am-emit-a 0 nean	 nt-am urn

conSider,dllo; 0 Lima cidade quo s,mmantia t0 avult, da nue posse	
irnpOe pebo sen valor industrial odesoaganizarS nossas fiOnancas.

A mi-nba arnendo, port-ant-a, con	 Dela valor do sua laboniasa popu--
anna. tim principi-o do j ustica o do
quidado, 0	 F on nba prociso me abongar pa-

	

0 cm name desse me	
ra de1	 j-tiça d& so rnaae-ma prinaipio quo cu pet-a a Carna	 onstrar aus

a a sua approvaqo.	 dar incluir a hospital daquella ci.
Von agora. sr . President-c,	 dade 0-nine as quo recaborn sub-
er uma emenla rnandando in

offr -
- vent-ho pam parte do Estado, par-

luir cut-re as hospitacs Siihvenci-j -
	

1111 0 -essa i-ttstiqa so evidanada cIa-i	
d-o. a do Tree Can-Esta	 ram-on-fe do facto do so achar aradas p-cia	

mi-illia e-me-nda amparada pcla as-t-s do Rio Verde.	
signatu-ra prestigiova de urn doeTrata-se dc urn hospital organi-

a0	 male distjnctos moros da corn-
5. duo exist'

n sob as auspicios as mais San- missbo de Orcamento a sr. depu-
_a i so a

	

-	 _aba po'rfel-	
a do Silva Fart-es.amen-fe -begalizada c quo ftineciona	
o Sr. Silva Fortes: —Prcstei 0rn pm] Ia proprio.	

apoio individual.o,Ia a met,	 in-	 a --\ppello Para 0 men dig-no corn- 	 men
sr- Julia Meirelles: - NadaPamiheira do distriato	 e ho-nraqo

° ' iile	 mao 0 n000ssarja Para patent-earnfo (10 OUnirnissbo do Orça- a 
j ustit-a do nina aausa do quo oInento, Sr. depu-tado Jolla Lisboa.

ale p0	 apoia individual do v. cxc., dquo 0

	

-dora eanfirmar a veracida-	
-luartes -o-sf ado das rninhm -affirmat-des.	 urn dos mais fortes ba

Casa: par i-sso, nada -rn-abs accres-Ef'feetirvaanente, aquolle hospital eontarei ao quo ill disse corn me-Inn pOde sor coaflparado aos dae lat-ho ao assumpto 
oa-nsubstanciado('St-arnies hydro-mjneraos porq-ue, na emenda. -
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.Agora, sr. Presklente, peço pci-
missd•o para tratar .tarnhern ia ter-
ra quo, Si lido -me viu name-r, d, er!-
iretanto, a terra do minus filhos, e
quo scm duvida me-moe a attencã
do degislador mineiro.

.A111 existe urna instituiçdo deno-
minada "Centro Operarlo Beneft-
cents Sio &ocaçalense", cuo titulo
por at sO justifica us nobres e e1-

jaldos fins quo tern em vista.
Essa instit.uiço tern seus estatu-

Los d-ovi'darnentro registrados - e
cu o affirmo sob a rnhiha padavra
do ca.valheiro, poiderido rnesm-o in-
vocar a repeito 0' tistemunho do
alguns amigos -, po-sauc urn pro-
rho e •niio viva do dar sessOes c hi-
act discursos, poi-,s mantOrn mind
c-scn'la nocturna corn urna frequen-
cl-a do mats de ho alumnos, o qu-
imp orla, o-videnteinrn-te, n urn am-
pare ds classes p-nodur,toras e tro-
haihadoras do rn.tnha residencia.

Assim 0 quo, a unite, nmitos mo-
qos, orpor.arioS, commerciantes 0! I

mndust-riae.s, quo nan podem, ii
pola sua eel-aide, jil poles sous affa-
rnrcis, frequentar its aulas do gru-
0 •eseoiar, prirduram aquella OS

cola a tim d.c amp rondo rem, e s.ela-
mocemndo o c.spirito, quando Tra-dt
para levantaroiTi c-).fl-SL entementi
es sons candidates cos cargos do
mcpresantacdo municipal, estadual
on federal.

E' em norne dess-es mciços on'
dc so) am ampcp.rcnder 1' 00 opera
tanihein nero	 o fu-turi, hIilhant'
quo, es-pore. •dard au's destinos -
Mines o Sr. dr. Ar-thur Bern arde
ii em nomo desses -moos quo on
taco urn arppello a eonimissdo do
Orc-amento e an piTpri o govern
do Estado, of-i'm do quo so marito-
''ha a subvc p rd nbc do 2:00,0$000,
urns do 1:5110$000 ape-n-as, quo en
solleito pare o "Contro Operaric
Ronefloento São G-oncalense", quO
flli e-xiste ho 10 arunOs, presto-nile
is mais ossig'nala'dos hen-c:ficir'c
utune-lia rriu'1ncb.

Escs 1)enocu-cs so traduzorn It('
re realizacin do inn-near-s. na con-
feccbo do litet-os quo -a undo o mo-
motto forue.eo a ocphb-us o a viur-
vns o ainmc1-a no auxilto one prost)
p cia cure doemi tics nooessifad is so-
ini envied's a P-oos do Caldaa,
Lamiary, Caxambul e Cambuquira

ode pomdoräo receher teat-am001
'onveoaiente.

Por egual, aiquela s-ooledade
code pe-nsdes e sn-steriLe aos nece
sit-nibs, mitigendo dOres e SDffri
mont-os.

Nan ci, portanto, urna lflStjtUjtlø
quo vai surgindo agora e qu

o redo.
ma usna dotação orç dmentaria pa-
rc fins occultos on Para fazer elej.
tores.

Ndo, sr. Presidente. Feliamenje
em men mu-nicipio roinam a
e a tramnquilli-dade.

Como na politica -goral rim Es!).
do, lb rico oxistem dissencOes par-
tidarias c -todos trabaihamos
urn Pm union, nob-re e e1evajdo:
o p-rogrcsso do municlpi-o 0 o en-
trrandecimento do Mines. (3luiio
bern!)

Espero, portanto, quo a Camaro
des srs. Deputad-os cnnsignará n
oriamento ossa pecjuona quota de

:500, destiriada ao Centro Ope-
rario Benefilcento S. Goniajon-se.

Ain-da, Sr. Presidente, a ultima
part-e, da omonda detormina que
so manienha o auxilio do 2:0000,
destinado its Damas do Garidade de
Pores do -Caidas.

Belativamerito a esto pen-to, en
o-rliisidoro suporfluas quaesquer
consid-eraccies quo pedoria fazer
no sentido do realça1' a j ustita do
prot-onçao.

Poços do Caldas, jd aqul alfir-
mou dx tribuoia o no-bre deputad'
residents nesta Capital, Sr. Nelson
do Senna, ci -a sala -do visita-s do Es-
tado -d-e Minas.

Mao, ossa -mesma sala precisa seT
mobiliada comm osse primor, carn
cmx joia, quo ci a can-dade, que
o henefieio p-restado pelas mii's
daque-Ilas santas que alit existem
P quo par-a conseguirem efficaz-
monte sons nobrc€ ohjoetivm, ula
node-rn presciudir do- auxilio d
Eel-ado.

As Dames do Caridade, sr Pro-
side-ole, mantdm al-li ram Exterfla
to e um Internato que disPbe h'
urn saldo para 0 recetvilrflento di
meninas pobres -e desamparadas,
one alli são oducad-aS corn vprdi'
deiro caririho e pnimor, atci a
em quo possarn oscoiher un r

so o sahir dal-li en-grina,ldada, poquenas quotas quo ella consigni
felIZOS l'ocebendo quasi se-rnpro quo virb-o determiner o d-eseqnili-ainda urn auxi1io daquellas mae as IiTIO orialneiftarlo. 	 -0 ducarrnm e quo as consi-deram CO-	 E, sr. Presj-d&nte, si ode base 0me lithas dU-l-eotas e ostre-m-eei- tern-or do fa-tigar a-hid-a mais (ndorim.	 .	 apoiados geeaes) a Cam, eu do-Notas conthçOog, tonho Para mum monstraria quo as minhas eneada,
one a Camara ha do manter rae or- quo não reprosontm - em sna tote-
çamento 0 auxiljo -do 2:000$, (losii- lila-do urn augmento siquer de
nado uls Dam-as do Caridade Is Po- "'0 :000 	 na desposa do Est-ado,ins do Cal-clas.	

poderlaum sor anceitas scm -%Itt imo
Ron- ultimo, Sr. Presidents, you acarretasse o monor desequilibrinOnviar a Mesa uma emon:da 110 Sefl- co oncamento.

lido do sor mant-ida a-- von-ba de
500$000 0. cada uma dais conform-	 Procodendo no exarne las diver-
cias do S. Vicote do Paulo do San	 as ruhdjcaa do projeoto, 01100n!r-)
Ia -Rita do -Saipuoahy e do -S. Gin- muitas quo pode-riam ser cortadas.
Calo do Sapucahy, e aecrescontan	 come por e-xomplo: a do § 3. 1, re-
do: —a Conferncja do S. Vicente lativo a Seoretarja Ia A-gridultui'4
rim Paulo do Itajubb.	 (c o -digo corn 0 dovirlo rospe-ito at

Ea po-d-eria, srs., contar aqui 1 titular daquehla pasta) uma ye-rho
Vida Ic S. Vicente de Paulo, esso do 100:000$000 quo p0-lena perfei-
grands a-postobo da caridado, --- t-ornente ser d 5spensavel no actual
gador dais doutrinas as m-ais santas inomento. Essa von-ba ci a quo ë
O as mats puras, mae sompre repel- dostinada 0. importaçao de reprodir-
liii as fortunas quo so the offere- etoros.
clam para procurar 0 ohulo, par-i 	 Actualm-onte, srs., nOs ode prod-
nir'ndigar o pie, (l jStfIl)iJI-ndo_o por samoa mais importar roproductores,
nina infinicta-clo il-c thinS, nab it a aoçlio rio governo corn reltuudo
0mm po-hros quo exhthom pelas a p-eciiaria clove 5cr -2 ne pcocii"ar
riias as suas cliagas ei aleijOes, cer- susientar 0 quo tomos no paiz.
condo Os transeuntes c Os cams 0 'I'riangulo Mineiro to-rn c-s mais
this f-austosos pare inophorar polo perfeitos especime-us do reproit.
imor do Doris uma osmola, mas etorn's o jul so vendthn a cern coritos
Orn aquehlea quo, caladarnonte, s-cm do rOts ze-bUs nasoidos em Uberaha.
jueixas on clamor-es, n urleun a fo_	 0 sr. Sousa Scares :—Entretanto,ins na mais negra o mm mais toni- cis criadores otão podhido a impor-
vel mi-s-en-a. 	 taçdo do reproductores.

Nbo qu-oro, porcim, abusar da at- 	 0 sr. Julio Meirelles: - Si exis-
truiibo da Casa. .. - tern alg-uns quo formuham tel pe-

Vozes:—V. exc. ci sempre ouvide ilaido, croix v. -i'xtc. -iii-e I'SSOS re--
corn m major prarni'. (Apoiadog q('- pre-semnta-m uma excopçbo-. E d-ign--
roes) . mo-s stem offenmsa, Ia-a algu-ns quo

() sr. Julio Mrirel(es.., tan to procuraimn nmegociar corn esaa i-rn-
nais quarito a hora jut vai adeanta -, po-rlacbo.
la: por isso, ell liiniio a dicer E' assi-iri nue reproductores nil-
lo p a S ,,)',iedadv do São Vicente do quii'iclo 4ahiilie, são a-qui v-emil--
Pduh(j rib esmolas jtistainonte a ce- dust, aides 01051110 dc sue chegada,
ti's que, no m'ecesso do scu in 1(11- corn dez, vinto -e -ti--lute -c-onio :s Ic
ttinio, curtern a- fume seth clamor; Iticro.

esses quo ropresentam a pobreza 	 -	 ,-. José dime;: - Perf-eita-Ci! Vergonhad-a,	 monte.
Sendo assim, a minha ornemtla.	 Isso ci moe ver-dade quo ou possi

tue visa urn tim tao nobre e at- atte-star 0. Camara.
treleta, nan pOde deixar do mire- 0 sr. Julio Meirelleg : - A ala-(,r Os applausos e a approvação il-i yea auet-oi-jzamda ido ho-nrado dempu-
°amara dos srs. Deputa-dos, consi- ta-do confirma as mba-has affimnnia-lerandos5 ainda que ndo serbo as cOes.
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o sr. Souse Soares: Mas, elle
&stäo impoitaa4o por intermedlo
do governo.

O sr. Julio Meirelles: - Mas eS
tao voudendo aqul corn lucro
vuitados, a1'firmo a V. exe.
Gonhexo perfeitamonte 0 assum-

pto, sr. Presdorte, porquanto, eu
son urn criaclor; j a tondo inporta
do 4ivrsos aeprodu'ctores hollan
Oozes.

A irnportaião do roproductores
não d absulutamento nocossaria n
actual mornento; e eon abono do
quo affirmo, poidorei altar d
ra o facto do, ha hem pouco tem-
po, terem sldo aidquiri4os polo g.

-verno do Pernambuco ao ooron1
Carlos Pinto, em Caohooi.ra, Estado
tie S. Paulo, 100 oxemplares hol
landezes, piro sangue, oriuud04,
muitos, do sul do Minas, e quo fo-
cam para aquelle Estado.
Em Além Parahy'ba e outros poll-

to€ do Minas e S. Paulo temos e
"Sehwitz" muito aperfeicoud'o, son-
do quo em Pinheiros so •encontrt
urn vordadeiro celleiro do repro-
duatoros dessa raga.

\ssim, corn 0 devido respeito ao
honrado titular da pasta da Agiri-
cultura, moo clue represefla as
mais fandadais e legitimas esperan-

as, para a pecuaria em Minas on
ponso quo nao seria necossariG fi-
gurar no orvarnento a vorba desti-
nada a irnportatilo do reproducto-
res 0 corn a qual poderiarn ser al-
tendidas ndc, sO as mtnhas emon
das, corno as quo foram apresonta-
das pelos dernais cullegas.

Tenho concluidu.
(1111tl10 bern; muito bern! 0 ore-

dor é vivanientc curnprim.entado.)

Emendas

N. 91

Ao cap. II, art. 2.°, n. 30, let
tra j, onde estã—"W Centro Ope•
rario S. Gona1onse, 2:000$000", di.
ga-se: "ao Centro Operarlo Bone
ficen'te S. Gonalense, 1:500$000, i
aos mesmos artigu e nurnero, lettri
n, manitenha-se: as Dames do Carl
iado do Poços do Caldas........
2:000$000.

N.92

No cap. II, art. 2., leltra
narderiha-se a verba do 500$000
ad uma das Conferoncias dos

Vicente de Paulo do Santa Rita
aipuc.ahy e de S. Gonçaio do Sa-
uciàhy e accresrento-.Se: a Conf

r.encia de S. Vicenté ide Paulo do
[tajubá.

Sala das sessöos, 14 - 9-918.-..
Julio Meiie1les. - Bernardo Gj-
rnarães. - Leopoldo de Luau.
JosO Custodio-.'

N.93

Ao art. 2.°, lettra d, do n. 30, §
Lo, in fine, accrescente-se: Tres
Coraçöes do Rio Verde e Lhfla Dn-
arte.

Sala das .sessbeS, 14 - 9-918.-.
Silva Fortes . - Julio Meireiles.
Bernardo Guirnarãea.

N. 94

Ao cap. II, art. 2.°, n. 30, lettra C:
"Em vez do: a Eseola do 0do.

tologia e Pharmacia de Bello ion-
ionte, 1,5:000$000", diga-se: 'a Es-
cola de Odontologia e Pharrnaaia
do Bello Horizonte, 10;000$000".

Sala des sessOes, 14 dc selembro
do 1918. - Julio Meirelles. —.Ber-
.nardo Gutmarães. - Leopoldo de
Luna.

N.95

No art. 2.°, 30, n. 18, minha-sc:
A' Escola Mineira do Agronomia e
Veterinaria do BelloHorizonte.....
10:000$000.

Sala das seissöe5,. 14 do soterniro
do 1918. - Julio Meirelles. —Ber-
nardo Guimarães. - Sousa Sea-
res.

N. 96

Flea 0 goorno auctorizado a
mandar pagar seni doseontos as
quotas vota:das em boneficio da
Santa Casa do Guaranesia em di-
verses exercicbes, quotas quo cab !-
ram em eXercicio linde, bean Ce-

mo d do Canopestre.
8 ala des sessöcs, 14 do sete$T0

do 1918. - Julio Moireilos. 1ter
nardo Guimarães. - José Custe-
dio. - Sousa Soares.

São poStas em diseussão conjun-
etamente.

Ninguean mats pedinde a pala-
iira, encerra-so a dlscussão.

0 sr. Presidente, usando da au-
ctorizacão que the fat coriferida pc-
la Camara, convoca para hoje, as
.8 horas ida noite, uma sessão ontra-
ordinaria, afirn do so votar a pro-
ject do orarnerito c serern discu-
tides as dernais rnotorias constan-
tes da ardem do dia.

Levanta-se a sessão.

1 . 0 SESSAO EXTRAORDINARIA
(NOCTURNA), AOS 14 DE SE-
TEMBRO DE 1918.

presidencia do or. Emilio Jardirn

SUMMARlO: - Aeta. —Apresen-
taqão do par000res. —Redaacão
final do prejoeto a. 28, do So-
nado. —Vataão do prooeto a.
102 (Orarnenta). —Declaracöes
do voto. —2. 1 discussão do pro-
joeto a. 86, do 1917. - Ordem
do dia.

A's 8 hares da naite, feita a eha-
mada, acharnse presentos os srs.
Emilio Jardirn, Paulo Pinhoiro,
João Martinho, Viviano Caidas, Cos-
ta Cruz, Julio Meirelles, Honrique
Portugal, Ignacio Murta, José Ma-
na, João Antonio, Maroira da Ro-
cha, Silva Fortes, Bernardo Gui-
marãos, José Custodio, Baeta No-
yes, Rotto Junior, Sousa Snares,
Castello Branco, Gotuiio do Car-
vaiho, Pinto dc M.onra,Argomiro do
Rezende, Joo Lisboa, Abides Gon-
alves, Pericles do Mondonça, José

Affonso, Norberto Lage, Cicero
Lopes, Modostino Goncalves, Fran-
in do Castro e Monteira do Abre.0
faltando, corn causa partielpada, 0
Sr. Simeão Stylita c, scm ella, as
mats senhores.

Não se aehando prosento o sr.
Leopoldo do Luna, 1 . 0 seeretanlo,
occupa esso logar a sr. Paulo Pi-
uhoiro 2;° seocetarlo e para o 10.
gun desto d eonivtdado o sr. Jaão
Martinho, supplente do secretaries.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedorite to não

haveordo quoin sobre ella faça oh-

sorvaqOos, 0 sr. Presidente dá a
mosma par approvada.

Nbo ha oxpodiente.

Apresentacdo de pare ceres das
cornmissöeS

0 Sr. Cicero Lopes, em nome da
eornmissãa do Rodàcqão apresenta
a seguinto

-

Reclac cáo final des emendas do
Camara ao projecto n. 28, do
Senado

A commissão do Redaecao des
Lois, a quo foram prenentes a pro-
joeto n. 28, do Sonado, e as omen-
dais ao meerno apresentadas e ap-
provadas por esta Carnara, d do
pareoer quo tonham as roferidas
emonidas, corno final, a rodacão
corn quo transitararn em 30 dis-
cussdcs.

Sala des cornmissöes, 14 do so-
temi)ro do 1918.. - Cicero Lopes.
—Sousa Soares. —Getulio do Car-
valhe.

0 mesmo senhor requer e obto.m
dispensa das formhiidades regi-
montaes para quo soja discutida
votada na presonte. sossão a rda-
eção quo acaha do aprosentar.

Flea sobro a Mesa para a ordern
dos trabalhos.

Mo ha projectos, requerimentos,
indieacOes, interpellaqOes o mo-
qöes a serom aprosontados.

Redac cáo final das emendas da Ca.
mara ao projecto n. 28, do Se-
nado.

Lida e posta em discussão, é setn
debate approvada a rodacqho final
des ornendas offerecidas pela Ca-
maca ao projecto n. 28, do Sena-
do mudando a s&do do districto de
Sant'Arrnia da Pedra Bonita, muni-
cipio do Abro Campo, para o pa-
voado do Jequitibd, do mosmo mu-
nieipio. —Dovolva-se ao Senado.

2 . 0 PARTE

Votaçdo em 2.° discussão do pro-
jecto n. 102

E' annunciada a votação do ca-
pitulo II do projecto n. 102 (Or-



384
	

385

amonto) hem como das ernenda
ac meismo offorécidas.

O SR. PINTO DE MOURA -pars
ericamiiiliar a votaçâo (ndo devol-
you seu discurso)

Procedondo_so a votaçao, so ap-
provardos o cap. ii o as erneudas a
cue offereeida:s, menos as do ns.
52. 54, 61, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91
92, 93, 94, 95 e 96 cjue foram re
jeitadas, sendo retiradas polos seu
antores as de us. 33, 34, 35, 36 e
71, ficaudo prejadicadas a c0e fl
90.

Fazem deelraraSo do voto para
constar da aeta os soguintes srs.
Julio Meirrelles contra a retirada
cIa emenida n. 33 porque votaria
•por ella e mais 'a favor d.as de
us. 89, 91, 92, 93, 94, 95o 96; a fa-
vor da do n. 52 os .srs. Sousa Soa-
Tea, Joilo Martinho, Julio Moi'relles.
José Maria o Argemiro do Re-
zende 'a favor da do n. 61, o or.
Sousa S:oares; contra as do ns. 31
63 e 65 o Sr. Getullo do Carva-
lho e favor das do us. 84, 85 e 87
contra as dc ns. 31, 32, 43 e 51 €
contra a eoiisiguaçio do verbas as
escoias do Agrono'mia o Veterina-
na e a favor da do n. 61, o Sr.
Castello Branco; contra a do n. 28
o sr. Norberto Lage; a favor da
do ns. 33, 52, 89, 91, 92, 93, 94, 9
o 96, 0 Sr. Julio Meirolles; contra
as do ns. 2, 8, 9, 43, 46, 47, 62, 6
68, 70 o 78c horn assim corno contra
as leitras a, b e c n. 23, paragrapho
.°, art. I. , cap. 2.0 iettras a,

o c n. 30 paragrapiio 1.0, art. 1.0,
cap. 2.° lettras j lime nfl. 30, pa .
ragrapho I. ', art. 4. 1, cap. 2.0; n
18. paragrapho 3•0 art. 4.0, cap.
2.°, 0 or. Paulo Pinheiro.

0 sr. J odo Martinho p0(10 quo se
cotisigica iia acta ter votado con-
tra todas as emendas suppressivas
dc a uhvençoes a cstaboiecimeu[os
do ensino e do caridade.

Serão attondidos os nobres do-
putados.

Vão o 'projocto o born assim as
em'e'ndas a com'missão do Orça-
monte.

2. cliscussdo do projecto fl. 86
de 1917

Em segu'dia, do aceordo cont a
inversão cornco'bida pela Camara
annunciada a 2. discussS& 'do pro.
jecto it. 86, 'de 1917, diOporido
bre •a Cixa Benofleente da Forç
Publics.

0 sr. Sousa Soares pcdo dipen.
as cIa 1ei.tura e quo seja a discus.
são fcita em globo.

Vorific.ando o sr. Presidento nj
haver no recmuto 0 terço regime.
tal, levanta a sessão, dosigrran0
pars amanhã a seguinto

ORDEM DO DIA

Prim cira parte

Ate I hora cIa tardo:
Leitura e approvação da acts.
Expediente.
Ate 2 horas da tarde:
Apresentação do pareceres das

commissOos.
AprosentaçAo do projectos, r-

querimentos, indtcaqdcs, iniorp ella-
çdes e m'oçOcs.

Discussäo do roquerimontos, mdi-
eacOos, sritorpellaçoes e mo66cs.

Approvação do rodacçdes fi-
ii aes.

Segunda parte

AId 4 horas da tarde:
Contiuuação da 2.0 discussão- do

projecto n. 86, do 1917, disporido
s obre Caixa Bonre,firco,nto da ForQa
Put lica.

I.'diseussão do projecto n. 116,
dando a donomin•aqão do "Carana-
hyha" ao d.istricto do Gloria, e (Ic
"Alto Mas-anhho", ao do Redondo.
0111,1)05 do niunicipso do Queluz.

3." discussSo do projccto n. 2i
do Seisado, a.pprovarido a ilnia di-
visoi'ia eniro os districtos do S.
Sobastiao do Rio Preto e S. José
do Passabei , pertencentes ao mu-
niciplo de Condeição do Sorro.

4.'dlscussão do projecto n. 30,
do Senado, sobre eoncessão do li-
e enca.

2.0 discussão do projeeto n. 111,
sobro ref orma constituolonal.

2.0 diocuss'ä.o'do pro,1octo n. 119,
do 1943, considorando como rover-
do a Brigada Policial 0 acto quo

norn00U tenonte do 2. 1 batalhão o
cidaJdã0 Antonio Carlos Carneiro
Viriato Catão Junior.

2 . 0 diiscuasão do projecto n. 105,
ãispondo sobre 0 exerciclo cIa advo-
cacia no Estado.

SESSAO EXTRAORDINARIA, AO$
15 DE SETEMBRO DE 1918

pros idencia do Sr. Em ilio Jardim.

SUMMAHIO: - Aria. - Expodicu-
te. -Reda.cçOes finaes dos pro_
jectos ns. 106 e 110.__2.0 discus-
são do projecto it. 86, do 1917.----
Adiasnento. - 40 diseussiio do
projeeto n. 116.-3. 1 dis'cussão do
projecto n. 24, do Senado.-l:
discussão do projecto n. 30, do
Senaclo.-2. 0 discussão do pro .jc-
eto it. i111 .-Discursos dos ars.
Silva Fortes e Julio Meirclle'. --
Ernondas do Sr. Costa Cruz.---
ijiscursos dos srs. Get'lio do [or-
vaiho o Castello Brir:co--Diir-
00 e cteclaricão dO VO I)
Cicero Lopes. - fleclarcião do
voto do Sr. P'uilu PtultTh. ) -
Urgeneia.-Apreseo[ocio do pa-
recr-Ordem do tha.

Ac melo dia, feita a
acharm-so presentes 'as srs. Emilio
Jardirn, Loop jl,io ic Lutiri, Paulo
Pinheiro, Viviano Caldas, Costa
Cruz, Julio Moirellcs, HenriqLla Por-
tugal, Ignacio Murta, José Mula,
João Antonio, Moreira cia Rocha, Sil-
va Fortes, Bernardo Guirnarãcs,
José Ciisodio, Bach Neves, Hello
Junior, Sousa Snares, Castello
Bronco, Getulio do Carvallio, Pinto
do Moura, Argeiniro do Rosende, \i-
chins Gonçalves, Norberto Lage, Me-
dcstino Gonaivos, Franklin do Cas-
tro. Montoiro do Abreu, Edmund.)
Blum. João Martins e João Lisbot,
faltando, corn causa participada, o
Sr. Sirneão Stylita, e, som ella, os
rriais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a acts da antececlente e não

havendo quem sobre ella faa oh-

srvaçOcs, o sr. Presidonte dá a
n0csma por approvada.

0 Sr. I.° Secretario da corita do
soguinto

EXPEDIENTE

Officio

Do sr. 1.0 sccrctaria do Senado,
emmunicando ter subido a saneção
sob II. 349, o projecto n. 108, inieja-
do nesta Camara, a9provanda its
contas do exorcirelo do 1917. -
Camara ties iiteirada.

l'elegramma

Do Nicolau Lomos o outros, a.p-
peliando para 0 Congresso no son-
tido do serem respeitadas as provi-
soes concedidas a advogados - -J an-
te-so ao projecto n. 111

Não ha parecere's das commis-
sOes, ilem proj ectos, roquerimentas,
ijidicaçdos, interpollaç5es e moçdos
P. serem apresentados.

fledaccão final do projicto n. 10('

Lids e posts em discussão, C sent
debate approvada a redacção filial
do proj ecto ii. 106, auctorizando o
govorno a conceder a Alberto Boo-
eke on a sociedade quo organizar,
isonção do impostos para os produ-
ctos do urna fabrica quo protosuIe
fundar em Palmyra, para distajia
ção do rnadeiras.-Ao Senado.

fledacçdo final do projecto n. 11:

Lids e posta em disussão, e scm
debate approvada a redacção final
do proocto ci. 110, auctorizando c
governo a doar a Camara Munici
pal do S. Donaingos do Prata a
oarto quo possue o Estado em urn
prcclio ciii existonto.-Ao Senadn.

Passa-so a

2:' PALITE DA ORDEM 1110 DI

2 . 0 discussao do projecto n. 80,
de 1917

E' annunciada a continuação do
2 . 0 discussão do projeoto it. 86, do
1047, dispondo sabre a Caixa Be•
reficente da Força Puiblica.
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o Sr. Sousa Soares apresenta c
seguinto

Requcrim.nto

Requeiro o athamento da discus-
são do projecto n. 86, por 24 ho
ras.

15 do sotembro do 4018.—Sousa
Scares..

Apoiado e posto em discitssão,
o roquerirnento açpprovado scm de-
bate.

1.1 discussão do projccto n. 116

Scm debate, d approvado em 1.'
discussão o projecto ii. 116, danlu
a denorninação do "Caranahyba" au
districto do Gloria, e do "Alto Ma-
ranhão", ao do Redondo, ambos do
rnunicipio do Queluz . —A' commi-
são do Camaras Municipacs.

3 1 discussãu do pro jccto n. 24, do
Senado

Scm debate. d approvado em 3.
discussão o projecto n. 24, do 3e-
nado, a'pprovando a linha divisorli
ejutre os districtos do S. Seha.stiãi
do Rio Preto e S. Josd do Passahein,
pertencentes ao rnuriicipio do Con-
ctição do Serro.—A' sancção.

1. , discussdo do projccto ii. 30 do
Sinado

Scm deb:te . p p , ado Prn I .
discussao o propc.Lo n. .10. b Sena-
do, sobre concessão do licenas. -
A' comrnissão do Pot!çZes-

2.1 discussdo do projecto P. 111

Entra cm 2. discussão, em gbi-
ho, a requcrirnento do Sr. Costa
Cruz, o projecto n. 111, sobre re-
forma conslitucional.

0 SR. S1LVA FORTES (scm rc-
Oisão do orador) :—Sr. Presidetr.
ewuo v. exc. sahe, a nossa Consti-
luição sOmente pOdo ser refornia-
da modiante a iniciativa do urn Icr-
ço do r.epresentantes piesentes a
são em quo fOr proposta a rnedi1,
u mediante representacão cIa maio-

na das. eamaras municipaes do Es-
tdo.

E, para quo so converta em lei a
proposta do re forma constituci mat,.
nocessario 0 one, ella transite flas
duas Casas do Congrosso Legislat1.
vo, em dois anrios sciccossivos, pas-
ssndo por todos Os turnos rogi-
montacs.

E esta disposicão 0 evidonternon-
te sabia, porquanto offereco eflSe,O
a quo sobro assiimpto do taiita re-
levancia so manifesLe a opinio
pubilea do Estado, do modo quo
os sous reprosentantes no seio do
Congresso; possam agir do aceordo
corn as aspiraçOes geraes dos cus
legitimos mandatarios.

E fol por ISSO, Sr. Presidente, quo
votei o vota.rei a favor do projocto
n. lii, nesta legislatura, para qac,
auscultada a opinião do Povo %1j
neiro, possa 0 Congrosso, na sessi)
Ic anno vindouro pronunciar-so de-
finitivamente, sanecionando on näo
corn a sua aipprovação, a roforma
pela qual esso rnesrno projecto pro-
pugna.

E assirn procodendo, eu o tac.)
intoirarnonte do accordo corn oa
prilicipios mais liboraes e demorra-
ticos, porquanto desejo ouvir o nrc-
ii uiicialTiellto cia opiruco popular,
pronunciamc'iito quo iião so pode-
na realizar si nOs, desde ja, nosh
hgislatura, rejeitassernos o proc-
do em debate.

Son daquelles. Sr. Presiderite,
quo vieram para a Republica tenla
militado nas filoiras da Monarchhu
e. tondo acorn'panhado a evoluçf'j
clas idOas, penso quo 0 projocto a.
111 não consigna rnateria nova,
matoria quo jã rião tenha sido Ic-
batlda no solo do nos-so ParlarnenLi.

A qnestão (las aposontadoria
por ecrnplo, 0 uma questOo qu'.
niais do nina vez, torn siclo agit.ula
no solo cleste Congresso.

Como sabo a Casa, sob a vigca-
cia da Monarchia, finhamos as apo-
sr.nfadoni,as cm Minas Goraes.

Mais bide, quaudo tivemos (IC

decrotai' a nossa lot hasica, pronon-
ciando-nos sobro a proposta do P0-
der Executivo então luvostido du
attrtbuiOes diotatoniaes das qnavs,
entretanto, nunea so serviu, cahen-
do recorciar aqui o nome do flOSCO

saudosissimo amigo, dr. Bias For-
tes, quo exorceu sempro o governa
corn a maior moderagão, alliada cc
mais acrisolado patriotismo, fob
aholido da nossa legislação o insti -
tito das aposentadoria.

RoclarnagOes surgiram então eon
Ira a (lisposição constitucional quo
so votava, mas o Congresso Minoi-
ro, do accordo corn a opinião pu-
blica, quo so manifostava contra as
aposontadorias, em vista dos abet-
sos praticados sob o antigo regimen,
nessa materia; o Congresso Minoieo,
re Iloctindo a opinião popular, do-
crctou o art. 104 da Constituião,
I(alInIdo (to Minas Geraes as apo-
scntaçoes, cpiai sqiler (i tle fossein as
cc rgas. einpiegos on. cornmisstScs.

\iais tarde, sr. Prosidouto., at.ten-
clendo a eoii Vefliencias do ordom pit-

blica, o Podor Legislativo rostaii-
ion no Estado o instituto d.as at) )-
scutadoitas, procurando, pordm, ro-
dear a coneessão destas, das ne-
cissarias medidas assecuratorias
dos interosses do Thesouro.

Agora, pretonde-se restrinigir os
casos em quo ellas poderão ser con-
codidas, estahelecendo-so tamhrn
quo ossa concesscIo Sononto poderd
ser foita corn dois tergos dos von-
cimentos do funccionaa-io a quo a
inedicla vai aprovoitar.

Surge a questão dos direi Los
adqiuridos, questão quo nio ë nova
e gild tambom surgiu quando o to-
gislador constituinte do 1891, cogi-
lava cia oxtincgão das aposentado-
rias.

Quanto a mim, sr. Presiclente, cii.
so considero direito adquirido aqiiil-
ic quo resulta do uni pacto porfet-
to, do urn contracto bilateral, ondo
todas as eogitaçOes sojam franca-
monte estahelecidas e dotermina-
das.

0 Estado, quando nomeia o sen
funccionario, estabeleco para OsLo

cleveres a eumprir, compromotten-
do-se, por sou lado, a assegurar an
niesmo funccionario certas e deter-
minadas vantagens, entre as quaes
so acha a quo 0 doterminada polo
artigo 16, da lei n. 6, do 16 do on-
tubi'o do 1891, quo declara quo os
empregados publicos quo tiverom
mais do cinco annos do servigos,

sO po'cIerAo ser demittil dos ern 6m1
de grave infracçäo do Rogulasnen
to, sondo previaniente ouvida a sua
defosa oscripta, a qual podorão
untar docurnontos, quo, reimidos

aos cia accasaccio, serão remettidos
ito Presidonto para resolver.

Essa medida garantidora do furS-
ccionallsino publico, foi votada em
1191, nurna Opuca, Sr. Presidento,
em quo bern prosentes so achavam
ainda em nosso espirito as derru-
badas cia Monarchia, quarido as pal-
0os politicos, acirradas pela lueti

partidaria, atiravam ci nra, do urn
ella para outro, grarido nunrnro th:
funccionarios, cuja unica falta era
a do so couservarein fiels cis suas
cunviegOes e aos principios que
a1raavarn.

Resta saber agora sim essa medida
aesogura ao fuiccioriario a vitaticie-
dade do respoctivo cargo.

Não podlemos, Sr. Presidente, ad-
niittir a vitaliciodado em sentido
absoluto, pots, a propria lei n. 6,
declara quo, mesmo Os funeciona-
nios quo tivorem mats de cinco en-
nos do servicos podercio ser demit-
tidos em easo 410 infraeção do Re-
gnlaiiionto.

Levonta-se, porOm, a questão do
scber Si OS funeeioanrio nomeacica
na vigencia dessa lei pod.erao set
livremente demissivois polo govor-
no, independonte de qualquor pro-
cesso, coano dispOe o proj ecto do
reforma constitutional.

E' uma questao quo diz respeito
O retroactividade dos leis.

o sr. Sousa Soaress .- E' uinq
questão já debatida.

o sr • Silva Fortes:—Não indago
si ella foi ou não .debatida, e o ii-
lustrado collega não poderci ter a
vaidado 0 o orgulho do querer an-
tecip ar-me argumentos.

Dizia eu, sr. Presidento, quaindo
fri interrompicto pelo aparte in-
opportune do nobr deputaido.

o sr. Sousa Soares: - Inoppor-
tuno, não; oplportunisomlO

o sr. Silva Fortes: - So con-
sidero oppontuno aquillo quo pode
esel.arecer o debate, rtrazondo, ira-
tori nova, e o aparte do illustra-
do collega não se aeha nossas con-
dirses.
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o sr. Sousa Soares: - Mae, on
deseje saber a opinio de v. cxc. 1

o sr. Silva Fortes: - Dizia en,
Sr. PresideLnite, qua cc trata ide urn
asurnpto irnporhanticsirno, qua s•
ref 0110 a relroac4ividado daLe lets.

A lei ii. 6 rodeou dc certas ga-
aaitias a fun.ceion aria c'ue tivesse

mais ide: cinca annas do servios.
Levanta-se a duvida do sabor si

paderemoe vatar a diepositivo do
projecta, estabelecendo qua as fun-
acianarios serda livrcrnente demis-
siveis, scm qua esse iiosso acto tin-
porte na violaçao do, prmcrpio qua
declara qua a lei nia tern cffeit.o
retroantivo.

E' urna questao jnipo.rtafltjSSirna,
quo dave ser vcnt.ilada a esciareci-
da pelae cornpetcntes, a.fiim de que
ntio passairn surgir, do fatiiro, pe-
rante 0 poale.r jrnllciario, pletto's
qua vonhani aearret.ar p'rejulzos ao
Estado, em cansequendia do possi-
vets indemnizaçOes.

Si a norneaqita do tunecionarlo
palo Estado importa num eantra-
eto bilateral.

o sr. Castello Bronco: - Ndo
apoiado; ntiio ha eantracto algum,
nem tacito.

o sr. Silva Fortes: - Ha, dc fa-
cto, urn coaitracto bilateral, 

POT-

quanta a Estado, quando noffieia
a funecianario, estabelece para o
mesmo ide,veres a p enalid.ades,
eornjprornettnnidose, por sua vez,
a assegurar ao referida funcalona-
rio caries varitagene previamente
deiermina'cFae.

Estabolecern-se, portanto, verda-
deiras obrigaçOes cankradtilae5, (JUC

aInJ)OS tdm a 'dover de respeitar.
Assim ientendendo, sr. Presideu-

te, julgo eatar corn a baa doutrina,
apesar do sor urn humilde dilet-
tante 'do direito.

o sr. Castello Branco: - V. exc.
é muito competente.

o sr. Silva Fortes: - Nãa ignu-
ro qua as sin. juristas fazern do
direlto urn verdadeiro nariz do cc-
ra a torcem-aTl'o a vontada .para on-
4e hem enteuclem, dando a urn
mesmo texto desde a interprotação
mais restricta atd a mats lata.

Atfirma-Se, sr. Presidente, quo
o funecion aria publico ni,o tern vi-
taliciodiadc, daudo-se, assirn, urna
interpretacdo restrieta ao texto Ja
let.

Pa miuha pare teriho, a idizeT (a
penslo qua, nesta particular, a mi-
nha palavra ndo deixard de ter al-
gum valor para a intorpretacao da
lei, porque na elaboraqão della
eollaborei, emb ore humild erneaite,
no seio do Carigresso) do minha
p.arte tanho a dizer qie, votairdo
a modida constarite do art. 16 da
lei ii. 0. de 1891, on procurei cvi-
tar que us funacioriarioS do Esta-
do 1001cm dernittidos arhitraria-
meaite, sendo de urn dia Para au-
tro atiraidos a praqa publica pales
paixOes politiëas, deixairda a land-
ha na mais negra miseria.

Outros padcrdo dar an texto da
let irma inter.p'retaquio mats restri-
eta, mas en, sr. Presidente, exipo-
aho corn franqueza a mer mode
dc pensar. 0 sean pretender taxer
valer a rninha opinião, peqo, en-
treteinto, licenqa papa dizer qua cii
son urn dos pandas represeritantes
qua tOrn assenta no Gon.gresso Mi-
neiro desdc a perro'da mais agi'ta-
do da nossa organizaqão republi-
cane, quando diarianiente a poder
legislativo recebia ameaqas quo
alto cc ccn'liziarn corn a civilizalao
do nasso povo, resolvenda, ontre-
tanto. corn a major calma, coin a
major paaderacio, cam a rnaiorsc
renida die a indepeardencia todos as
irniportantissimrios prohiernas que
lhe estavan affectos, tendo em
vista tOo eórne'nte •a prauperidade
a a ongrandecimento do Estado.

Trata-se do assumpto importan-
tissimo, e todas as duvidas que so
levrntarorn a reepeito deverão sea
escla rocidas, v otando o Congresso
depots de urn est.u'do detido a me-
ditado, aIim de que a nosso proce-
dilmento ndo possa depois trazel
proj uizo ao E stada, em oa.n:sequen-
cia do passiveis imdeiTmizacOeS

Oquelle's qua recorrerern ao poder
judiciario par se con'siderarenl Ic-
sados eon seus direitos.

Pita ista, Sr. Pres'i'donte, corn re-
laqOo Os aipoce.ntadarias a a vital!-

ciedada dos funocionarios puhli.cos,
expoStac lealmearte as mi'nhas du-
vidas, passa a referir-me a urn au-
tro ponto Sabre a quad, egu'almen-
te, a meu esipirito vacilla a qua
c,ansrtituc a terceira these qua on
desej aria var p erfeitamento expla-
irada no cola ida (iam'ara: eu ma
refiro at prohibiqdo da conce'ssOo a
da rcnovaçitca das provisdes dc ad-
vogado.

Nato sei, air declaro corn sincori-
dade, si paderemcs, scm oftemsa
do toxto coristiflicional, uegar a ro-
iiovaqdo des provisoes
qua, :ueraiite cummissOes j ulgada-
ras, pora'iI to o p uder camp etente
obtiverarn essas pru'visOes, 'depois
dc darern provas de sua aptiddo a
capacidade para a exercieio da ad-
vocacia, prafissOjo a (l im e Sc entrc-
garn desdo muitas ainnos. Muito ra.-
ceio quo tal dicp'osaqaa vat forte di-
reitos adquiridos.

o sr. Costello Branco: - V. axe.
yam do Imporin; fi 'deputado no
tempo da \Eanarehia, e dave saber
que, eirn 1870, a AssenThlda clecretou
a cassaqita atO dies cartas concadi-
das au's advobados provisioriadas,

o Sr. Cicero Lopes: - Mac, ago-
ra estamos Da Reipublica, sob prin-
cipias lihera as.

o Sr. João Martinho: - Esta-
mos na dernocracin; nato podernas
retro'c eider.

o s. Silva Fortes: - iNata sou,
sr. Presidenta, partidaria: da corn-
pie-ta liberlaide do exe'rcicio do
qiraiquer pro fissato par injthviduos
quo nato tenharn dada prova dc sue
eoimpetencia a idanoidade. Nato 0
esse, pardin, a caso- actual o en-
tendo qua ada devemas abrir mato
do urn principta liberal jr conquis-
tarlo.

Bern cci quo urn advoga'da in-
competeuto pode occasionar gran-
des preuizos aas seus clientos, mas
devernas oonstdorar, par ontro la-
do, qua 0 individua sO obtem a
provjsata dc-pals de sulinretter-so a -
exaines qua cornpro'vam a eu-a corn-
Peteneia.

Eu quera a liherda'de profIssia-
nal, mm eariceidida atquelrles qua

silo idonws a Capazes, qua poclem
exercer a sua activialada corn tra-
zer deanna at con-imunhato.

Nato devemos permttti :r, par ax-
emplo, qua qualquer indivialuo vat
exercer a medicina, porqaanto el-
le iria jaigar corn a vi'da do on-
tram, po'dendo proidusir 'damnes
incaleujaveis 0 irreparaveis.

Alas, sr. Presidento, veja quo, jO
you abuse-into da attonqato ide meus
collegas (nato apoiados geraes), a
You comicluir, pole era mcu intuito,
at enas, rnantfestiar as duvidas quo
pairarn em me-u esipirito corn rela-
qatu aos jontos do- projeato jO par
mini aperItados, duvidas quc on ahi
deixa at aprcciaqdo dos competen-
t-es.

E f-at par issa, porqnc rcceias-
so que nenhum do noiores deputa-
dos tomasse a palavra para discu-
tir questata do tan-ta relovan'cia qua
eu ousei vir at trthun'a, labretudo
hoj o, quando a nurnerost audito_
rio nos dcmoristra que :, opinião
publica estat interessa'cFa no deba-
te, pals, sabern as maus illustra-
dos collegas, a opiniOn put Rica neni
semiprc vern Confarlar as seus re-
prcsemi{arites no cIIosernpenIr, do
mandato.

Nato eensura, sr. Prestdente, mas
eri-tico; e eritico porque at vOzo en-
tre nOs atirar-so ao paid-or legisla-
tiva la pocha de ineacodieianailsmo,
do moda que as tr'abalh-os paula-
mentares nato deslertam a intieres-
so quc dcvcriaan despertar.

Entretanto, vej a corn satisfacqato
quo a 'opiniato pubilca vai cc modi-
ficando e comeqa a fazer justice
aos seas representante,s, interes-
sando-ac na marchja dais qirestdes
quo aqui estata condo ventiladas.

Sento-me, pals, satisfeito tan-
to mads quanta espero, e tenho
mesmno certeza pelas manifestacoes
feitas em apartes ipelo,s nobres col-
legas, quo a debate sobre a propos-
ta ala ref,orrnja oanrstitirelonal viat
ser aqui travado dc modo brilhan-
te, attostarido a ernipanrho qua a
Congresso Mirme-iro tern de resolver
acertadamento os assarrnptos pa.ra
as quiaes a cu-a atteaiqio 6 soiteita-
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da e que 'affeotain os interesses do
jovo mine1ro.

Tenho coneluido
(Muito bent; muito bern!)

o SR. JULIO MEIRELLES: -
Sr. Presidento ,jamais se moriu nes-
to reclrrto essumipto do major im-
portanria, do major gravjdade do
que esso oqu agoe cea oupa a nossa
attenção, tam&m em memento dos
mats graves por qiie atravossa no's-
sa Patria.

Quan.do passo•u in albis, em sua
pirimeira dis'cussbo• nesta Gasa, 0
projeeto do reforma constitucional,
a imprensa do Rio de Janeiro ma-
nifestou a extranheza quo the eau-
Sava esse facto, dizendo quo e blo-
eo dos reprosontantes miaeiT&S no
Gongresso Federal era a guarda
avanqada do pacte fundamental da
Repuib)liea e, entretanto, nOs, de-
putadois an Congeesso Logisliativo do
Estado, nan trepiidavamos em ata-
car tao grave prohlema num mo-
mento de duvidas, num memento
do incertezas, quando nan saibembs
i torernos, t.alvez amanhã, a der-

rorada, o desmoroinamento das nos-
sas proprias instituiçöes, oceanic-
nado polas armas, pela fome •e
quern sabe si pela falta do ontondi-
meuto entre as poidnrosac naçbes
conflagradas, ontro tas quaes jã vai
assumindo po!sto salionte a grande
Confederação Bracileira.

Sr. Prosidente, pana votar pro-
joeto cle tanit.a magnitude e relovan-
cia somo aquelle quo neste mom en-
to so debate, d preciso quo tenha-
mos ectindo aprofundado de todos
or idispositivos quo nellie se con-
tern em seu minirnoc detaihos, em
suas menores particulartdades. E
é por isso, pars agir cam perfoito
conhecimento de causa, que eu ye-
nbo a trthuna, afim do solieitar da
oornrnjssão do LogisIaçiio e Juatiça,
compocta do urn punhado ide moos
don mats illutros e competentes,
as- esciarocirnonitos necessaries so
bce alguns pontes do projecto, a
renpeito dos quaes existem duvi-
das no espirito do divensos repro-
sontaniteS do povo no seio dosta
Casa, dentre odes a orador quo
vas dingo este appeflo.

E si oxistem duvi'das, Sr. Prosi-
donte, d preciso, ë indispenssyei
quo ellas no] am osphaceladas,
struidas e apagadas do espirito de
bodes aquelies que tern a grands,
a ono!rme responsahilidado do vot
a reforms do nosso pacto funda-
mental do 15 de juriho do 1891, na
sua docima emouda.

F essa responsalilidado mats cc
accentua ci cinsiderarmon quo na
e1aboraão da carta oonstituojnna]
do Estado tomaram parte jurisco.
suites emineates e do reputaão
firmada em todo o paiz, eomo Le-
vindo Lopes, Mello Francç, Bias
Fortes, Affonso Perna, José Pedro
da Veiga, V;aiulaidao e tantos outros,
cujos nornes nan precise citar .po-
quo são sobejamonte conhecidon de
todos os srs. deputados.

o sr. Sitva Fortes: - Apoiado.
o sr. Julio Meirelles: - A Con-

stituição Minoira condensou, por-
tanto, principios quo foram estu-
ciados e discutidos proficientemen
to per oases inestros do direito, que
procurarani attender a todas &
conveniencias soeiaes cern fa}has
sem lacunas, cern omissöes.

E tanto istq certo, Sr. Presi-
dente, quo, em palenteas hitimas
corn distinctos collegas, eu jd be-
nho dito que Si aulgurna vez o den-
alento se apoderon do Julio Mei-
relies, deanonst.rando-iho a ineffi-
cacia do cua sco no seio desta
Casa (não apoiados geraes), esse
desalenbo so manifestou som duvi-
da non momentos em quo elle, corn
o intuito do oorresponder a confi-
ança daquellios quo para aqui o
mandaram, proonrava urna idea,
unia rne:dida que pudesse coinore-
dzar em pro) ento do lei e pie vies-
R consultar cc interesees geraes do
povo mineiro.

Effectivamente, senhores, en me
delinha sempre deaiite da Conti-
tuiqão. Todas as meididas quo 1y0-

deriam concorror para o desenvol-
vimente do Estaido, pars a segu-
rança de cons clireitos, assim como
tambern paiea a garantia don di-
reitos do oidadão; utodas essas me-
didas so acharn alllpnevictaseom a
maior sahedonia e aerto.

SenhdO assim, senhores, d natural
uc eu manifesto cc mous rceeion,
eora quo tmos dc votar a refor-

constititeOflaJ.
Le monde marche; nous mar-

C/jOflS avec mi. E' hem verdade,
1hnres, quo, corn o (lecorrer do
mpos, tilde marcilia, tade evolue;

natural qine procurernon acorn-
i1Tar taimbem ess . cvoIuçao;

C precise quo tenhamos a
utair prurdencta e a major carte-
,a nesso caminhar para quo no fu-
luro riCo fl05 rColham curpresas
cantra as quatos nCo tcriamon, tal-
ICC, melon do nos acauterlar então.

q ponto principal do projeotcr em
j)rnQ do qual girain as minhas slu-

C acjuel1e quo se refero ao
osso f tine cionalisrnn public o, no

tocante aos seus direitos.
E' nenessario, Sr. Presidente,

que a illusira'dra commissan escla-
rga porfeitamente esse ponto, clis-
dpanido trains as duvdas, afirn do
q, mats tarde, não seja preju-
ileada osno dignia classe, quo pro-
ju do medidas do protecçCo c
nparo, tcndo, polo rnjenos, em seu
favor, a garantia do urn passaclo
hanrado, cheio do sorvios presta-

s ao Estaido, jC quo nCo pode dc
prompte nor attendida na rnelhorja
e seus VeflCimeflto€.
o sr. Sousa Soares: - Não C

bluite do logislador prejudicar o
hinecionalismo.
o sr. Julio Meirelles: - Passe

gora, sr. Presidonte, a referir-me
um outro ponito solbre o qual duO-
jo tambem enclarecirnentes e quo
rece o men roparo.
o nobro udeipintarlo que aqui
resents o actual 7° distrieto elei_
cal, sr. Sousa Snares, apresen-
a o lannio pasriaido urn proj erie

rnulaairdo ro exerejejo ida advoca-
a no Estado e estahelecendo on
1503 em quo nào pouderriani exer-
'ia arluolles quo nCo foss-em for-

em (lirento.
Devo deciarar, assumindo assim
lemma responsaI)i1idade em face
Sa questao, porquanto sou da_
aiuls quo so on ponham em pro-
-Mr e definir sompre a sua attitu-
A. DA C.-25

do can qnalquei assurnrpto sobre o
quail tonliam de so pronunciar; dc-
ye rioctarar que, apenar do nan ten
subseripto case projccto, eu vota-
na por cite, ampliancbo as provi-
sees do advogade o suspeniclondo as
novas.

Entrelaaito, ira proposta do re-
forma constituctonal ha urn ponto
sohro o qual tonho, muitas duvida.
Ease po]jto C o quo prohthe ia reno-
vação das provinCes do advougado.

Sr. Presidenmite, no fOre do Mi-
nas tomes verchedairos jurisuonsul-
tos, verdacloiros mostrs do nlirei-
to, quo, entretanto, nCo são POT-

tado,res do urn diploma. (Apoia-
c/os; muito bern!)

E ou, senhores, quo sou bacha-
rel, mats de urea vez itenho con-
sultado a asses astiadiosos nlistin-
ctissirnors, ouvinuclo e acatarodo Saris
pareceres.

C judo, não C razoavel quo
esses hornens, muitos dos quaeis
tOrn 50, 00 e 70 amos do odade, c
quo passarain toda a existennia cnn-
eanemen do-se fUrs livros da direito,
os turdanide, apprernrdenrdo, tornando -
so doutos; nan é justo, não C ra-
zcuvel quo asses hornens sejani pni-
varies do exercicto do urna profis-
san liberal e nrobro, vendo-se foaa-
dos a, do urn dia pain outro, ir
procurar urn outro rarno do aetivi-
dade quo possa Pies, asseg'urar o
dio non ultimos dias do sua vida.

Chamo pnra este ponto, corn
particular einpcnho, a attançCo da
illusijrajjla eomlnicsde do Legisia-
Co & Justiça, penlinmdo-lho quo ye-

nba ecJarocer o hurnildo oradoir
quo, apesar, do voslir a Musa do
industrial o nCc a toga do magis-
Lado quo, onitretanto, jã love o
prazor do usal-a, tamhcrn C obscu-
re advogade do interior, desejan-
do quo a reifoirma constictucioiiarl Se-
ja ampia o larganneute discutida,
scm passar do afogaditho, em mo-
nientos, em segundos, do modo a
nido consultar devidameutto Os le-
gitimros inheresses do porn do Mi-
nan Geraes, quo ternos aqini e do-
ver ide aniparar o proteger, e nCo
venha fexir on direitos idaquelles
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qua eomnoso teirharn proenrado
cultuar o direito a a lei.

Teriho concluido.
(Muilo be)n; anuito bern!)

0 SR. COSTA CRUZ (nao dc-
iolvcu sen c1scurso)

Emenclas

N. -1

F substituido o art. 40 polo e
guinte

Art.. . . E' sitlislitiudo o n. XIV,
do art. 66 palo seguinte: E' pro-
hthiclo conceder iou renovar pro-
visdes de advogados a cartas de so-
licitador.

Paragrapho unico. Podarão sar
renovados ti-to sOmante as pr.ovi.sOes
quo ton.harn mais dc 20 annos e as
daquelles clue tenhart exercido as
fian.cçbes cia prornotoir do ust.iça
JH)I nwneaçIo do governo.

Sale des sessOes, 15 do set.em-
bro cia 1918. —Costa Cruz. —Pin-
to cia Mour.a. —Banta Naves.

-	 N.2

Ao art. 17 suhstitua-se p.elo se_
guirite

(F auctorizada a revisOo cia dlvi-
silo municipal, politica a judicia.-
na do Estado, guardado o dispos-
10 no art. 115 e paragrapho unico
qiranto ci sua durapPo a como do
deaennin.

S. s., 45 rIo setembro do 1918.
—Costa Cruz. —Pinto de Moura.
—Bacta Neves.

Silo postas em cliseusscio conjun-
ctamento.

O SR. GETULIO BE CARVALHO:
----Sr. Preslclente, a ornanda qua
acaba rio sen offerocida ao art. 4.1
do projeoto, proporcionou-tme Iran-
co desabalo. Son por temperameil-
to a educapilo do eSpirito P
conservador. F ci, corn aipprehen-
scio quo iacolho as Was do refor-
mas, rnormoiita de reforma consti-
tucional. As reformais ahalarn a as-
Iructura das institubbes a dos sys-
themas a LdeVefll inspirar o rnesnio
rocelo que so apodera de quem
quer imodificar os alicercos do nina

caso. Entre as propostas cia r
forma, ora em debate, algu5
alarmarn, senclo iima dellas a
o r;ntem o art. 4,0 Ala's, a emend.
felizmente, lihirta-mo do
qua antes me. pesava de Contra On
o ontra nra manifestar-me.

Sr. Presiclent.a, o desahafo q
me traz a emenda quo acaba
sor apresentada, tern sua
no facto do rest.ringir ella a ampit.
Tude do clue diso o art. 4.°, i
n-Otlindo aos advogados provj,

adus, corn exerciclo do rna.i j
20 annos ou quo lenham
,is funeçOes do promotor cia ins.
tiqa po.r nomeaqOo do gove.rn
exarcerem a advocacia corn diret)
to a rdnovaçOo do suas provisö

Fin embas as feiçbas lavorece:
me a ernencla: a esta Circumsti
cia, sr. Presidonte, oolloea-me em
iiiteira liberdade. cia francarnenle
mini ella., a contra o art. 40 diver.
th' ridicairneinic, pale logica do
nrjucjrios cjue sempre mantenho
respc.ito a por sentir (pie ferns
I mpie.ciosa mien te diroitos adciujrj,
ins, a consagrados polo tempo, pe
ii p raxb.a pclos costumes.

Sr. Presicie.nle, poderia tan-them
disnorre-r sobre o historico da ad.
víncacta dos nOo formados, busean-
ic) a sue origem desde anfigos tern-
as r dam oil 's trar qua ci urn direl-

In adquiricio par alias este me
more se esbuiha; - mas, pare quet
Tel ci ia corronte favoravelmente
inmmnante sobre esto a.ssurnpto.

mc . Prasidante, quo acredito see
irn:proficija a resistencia alnda qpe
p	 mossivel e fossa condenser neste
momenta toda a eioqueneia dos fa-
otos a dos argumcntos.

Mas. sr. Presidente, si so a or-
(lam a o inturesse pubilco deveni
caracterizar a reformna das leis. al .
tei'ar tOn fundamente urn institute
qua lain hdo a vicia da nossa it
eioiiaueclacie, ciaveria se justificat
'oni nno'tivos muito ponderosoS.
tonics em bases darns das COnVe
iencias publiaas,

0 illustrado argOn cia comnin-
silo do Constituicio procurando re,
mdver duvidas quo outros collef
levantaram	 antenioinrnente, ¶
apontou nanhurn motivo do ordes'

nerol a do justi'qa quo raclame Ito ran demonstrar; qua niio ha um
11ibara1 meclhia aorno a do prohi- dui-oito aciquirido pedos advogados
9ir concossbos a renovaqOes de car- ]n' nv isiotmucios ..M.as, ontcio, 0 po-tas acivogajos, mormenfe dan- I den rollover a proviso nOo ci urnia-lila caracter estavel de preeei- direito adquinido.?

constitucional.	
I	 Pots anIta o Estado I az leis, per-sr. Presidente, a nobre alasse mittienjo ao ciciacito exeroar estadesses aidvogados, ereio que 	 (ill aquella pruifisscio medianto pro-suem corn vaildade contestard, ton-, vas do sna hahilitapto, taxa impos-

letiras .iuridicas no riosso Estado, 	 mm sabre o diploma cia hairiuitapto,
dignificando sempro as inetas pa- confereIho a auctorizaçao do oxer-

jjrciito cicada o Brash imperial eela.. cobra_ihe tributes annmiaesaid o Brasil republicamno. Conlic-
muitos quo são	 par esso axorcicio, ciO-lhe mats aço	 verdadeiros J11- prarogativa do ronovar do temposristas . Apesar do me julgar snt.rc I mm tempos a rncsmo diploma, omcnos comncpetentes (ndo apoia- eta 

urn 'nomento para outro cassados!) iaffirmo a v. cxc. qua advo- todas earns prorogativas; 
ci ou nãoha mais d trinta annos, h	 j ahentada contra urn direito adqui-mdo de,dica,clarnante a profisscio ricio?	 -

010 sO procurando adquirir co-
• () sr. Bata Neves: —Tanto nOoimhecirneutoa juridicos com astor- 
a dircito ad quinicio c[ue o art. 66Co a trabaiho, corno tanihem corn (
1,1C olistituiqio proinbe qua a pro-a mats honesta e inatacavol hones- I
visilo seja vitalicia.fidadle (Muito bern!)

Poss) invocar ciesassomjracia-	 0 sr. Getulio de Carvaiho: - Si
nnmnte o testemunho dos juizes pa- ma I direito admiuiricio as conces-
mete us quaes tenho advogado: pos- mOos dil. provisOo, ci direiba adiqul-
so appellar para o Tribunal cia Be- 1 -i do a sue rciLovacao.
laq'io, quo tern 'decldido folios em	 Depots, Si'. PI-esidc!nto, nato so
qua advoguei cm 1. 11 instancia; Irate nil camp sOnnente cia liborda-
posso falamr em ologiosas roferen do de profiosto a que alludiu o or-
cias cia notavois acivogados cia Ca- gao cia commissOi. Os argurnen-
pital, como Memndes Pirnentel e Es- (is quo s. exc. adduziu neste snn-
tenOn Pinto am razbas do 2. 1 in- Ida foram do caracter geral, .que
slancia do causas em quo advo- tanto podam so refonir ao provh
emmei em prirneira. 	 sionado iguo,i'ainte, corno ama bacha

Ful tambem promotoi do ,jtisti- i-el. ao rnmmdtno. ao angauheiro. Ora.
ea por norneapilo cia gavarno em verdade quo pide urn direito
mais do urn quinquennio; honrei lmatcmoivado polo provisionado igno-
sepnpre a 1oar corn o maior zelo ccanto peridiltar. Mas, cirn tal caso
eserupulo: procured cumpprir os do- o defeibo ci do origcm, procode cia
veres do cargo corn a olevada \t- eeo ilnpoIcucia do patrono. F esse
silo des interesses cia justiqa, tendo pOda sex tanihern formado per qual-

eansnienci,a do qua, si orrai, nOn iHor das Feeulmdades (La Rpu-
toi do rnO M.	 blica. Não ci verdade?	 -
Numerosos coltagas, nas diversas 0 hacharel patrocina uma causa;

emarcas do Estado, tOrn a mes- mail conhern a espesialidade do di-
ma 10 de officio, o nligo cmii des- ratio applicavel ci especte; erra on
"ammacimento o satisfapta. desnoinlinie dci 05 termos essen-
Portaunto, sr. Presidenta, o sub- ciaes inreceituados pelas lets do

Slilutivo on emenda apresantada fa- proncsso: ncio attende ci verdadei-
vorecend_ma Ito plonarnente. a an eninctoucia da acçiio a proper
tinpugno a cominato por principios, a perde a causa; c'ntretanto, ci ha-
Sob uma foiOo tocia doutninaria, eharel em 'direho.
lime uma logica irresistivel, impos- 	 Pu conseguinle.. 0 argarnento
la Polo dover a a consciencia. I em nada dosptestigia ia classe dos
$r. Presidente, disseram, a a ii- qua se provisionam quo, altOs, pros-
51I'e Or,--do cia cornmisscio procu- lain exames ito cliraita a se habill-
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tam papa b&m exercer a acivoca-
cia.

Sr. Prosidieinrte, a instrucção e U

saber i papa tedo's; distinguem_se
as ostudiosos e intelligenties, se am
laurnadoa on não. (Apoiaclos/)

Poirtamte, si so pro cura to habUi-
tado paaa advogar, näo ha motivo
de initeresso publico, nom do jus-
tia, quo suifrague a prohthição (Ia
conc•essão e re.no•vação dals provi-
sOes ide advegado, porquc ostes so
habiitararn per exarnes perainte
comrnissão do juristas, consagraiclos
polo •seu saber e preveeto eultivo
cia sciencia do direito.

E id,opois, ar. Pilosiclento, dove-
mos lancarar o case conformo a es-
trieta sitniação rim quo nos encon-
trarnos. Tratarnos do urn Estado,
extensissimo elm .torritorio e diimi-
nato em pepulação, corn conto e
muiles munieipios nelle dissemi-
asdes, sondo quo a sua nietade, ou
pouco memos da motade, nix I'

nern viaç1io publica eapaz do fa-
zersuas reriprocas cornmunieaçöes
coin Como acdlmittir-se,
pois, quo haja interesso publico, in-
foresee da jusitia, nessa mcdida
(10 dolorosa exccpção, quamdo mu!-
los dessos municipios nã& tdm ad-
vogadns previriionados, e multo
menos formados, poique o bacha-
roil não quer deixar o urbanismo
dais capitaios, ondo corn mais elf ei-
to pOde cultivar as suas vaiiiade
e satisfazeir suas aSpiraiöos.

E' urn erro, rnas 6 ium veso in-
felizmento muito arraigado ma nos-
sa mociclade, ouja eclacaqão am-
da resento_rso idols males do pm-
sado. Niniguom dosconheice o que
so passa no interior 'dos sortOos,
alids berço focundo do tamnitas in-
tellertualidades notaveis.

Os moos, depois do foiranados,
deixam a terra do, sea borço p0k
Capital cia Republica ou do Esta-
do; procuram as ciJdados do popu-
laqão mats iintemsa, comro ponto de
estrategia maLs apropriado paira as
suas 'aspiraçOes; e itt deixam seas
conitorranoos abandonados, eiitre-
guns as vicissitudes do su•a propria
sorto.

Per coinseguinte, sito ois proprios
ilhois desso interior, 'sdo os sews

bachareils, quo imimiigrarn
xam-no slem advogados, coj
rnitanclo-& agora, main
a ntto ter morn os pr&visionad&5

Esttt em ,camiinlio errado,
Presidonte, o legislaltivo
adoptando osta roforma.	 ofi0

E, affirmo 'a v. .exe., quo vi
tribuina dosalentacle, e d'aqui taa.
born dosortaria si não fossoimpel.
lido par rni&tiivo irreslistivel 'do cui.
priimento do dover.

iNtto dosojava nor Imz thsso
entro Os quo quorem a •refoa
desto porte quo main d dam
civil ido quo constitucional, Onea.
rando-o corno uma n000sSidado j.
posta polo momento; mm, ha ca.
sos em quo d nocossaria a noss
manifostatto franca o sineora, p
quo amcjuelles quo nos ouvem e qu
para aqul floe mandarallu, nj
arguam do trahidores do maMa.
to e 4igam quo as sous dlpoltos lo.
ram foridos o atacados, mm qu
urna voz do protesto so fizesso oi.i.
vi?.

Portianto, deiclacro quo voto contra
ossa parto ido proj ecito 'o contra as
emeudas apreiontadas pela coimmjg
stto, aposar dtt-avo.rooer-mr ella
pessoalmento.

Ha, Sr. Prosidento, no projecto,
outros disponitivos sobre os quaes
extema'ram-&o algune srs. doputa-
dos •e quo a eommiissãe procurou
cliteildar.

Enitre osses disposutivos, estil a
do art. 43, quo diz & seguinto Re):

"Art. 13. Flea aecroseontado ama
art. 109 o seguinto paragrapho: o
governo cassartt aiposontadoria d04-
do quo vori'fiqne não sex invalido 0

fumecilonarlo ru ntto for 6H  silo
coneedida regularmonte."

Não venho cnmbatel-o; mm del-
X0 cdnsignada a minha duvida SO

bro a srua consticionalid ado; quero
dizer, ci o modo polo qual está
efla reidigi'da, ritto iinpll'ca o elfe'.
to da rotr000tirvidade.

Outroi ponto sohro o qual tarn-
bern tonho duvidas 1 o consignadO
no art. 46.

O art. 46 diz (ld).
"Art. 46. Flea •accrcseentado

disposiq6os geraes & segumnte: Ar.
tigo. Ntto ha outros funocionariO

aiIm 'dos deombargado-
cci juizeS do diroirto, ntembros dos
trib1iO5 Suporiloros creados pela
0mlituio o aquellos serventua-

no5 de justiça quo fororn doria-
rad05 elm les.

on ru ntto 1pude approhoridor hem
pemnsamerito manifestado norsa

isposicio, au a roidacqio della I
oiseura, porquo existem aiIm dos
405eanbargadores o juizes do dirci-
tes eatros funecionaries vitalieios
do orcimem judiciaria ja deiclarados
2 toriorm0nto 04111 lei coirno, por
exompio, on fabollittes e escrivttes
do judicial.
papa no haiver offensa amos 'direl-

los aidquiiridos por essa ciasee rho
coii,terntpiaida all!, o artigo dovia
center a sogurnnto orhprossio: e ou-
fros funccionarios já cleclarados em
lei.

Desejonido, portarato, dar o men
rob corn pleno 'conhocimento de
causa, esporo quo a digna com!nis-

rrue dl ios esclarecinvontos no-
cessarioS a respeito dessa park do
proj ecto.

Tonho tambm, sr. Pre'sldcnte
djividas a rospoite de paragrapho

°, do art. 16, que so aloha assim
eon;oobido (l):

"Paragraphe. Os profie'ssoros do
onsino normal, •socundario o cape-
nor nomoadols por coaeeurso, embo-
ram utto vit.alictos, so perderão Os

sons cargos no caso do incapaei'da-
do physica on moral, regui'a'rcnen-
be apuraclo, on na hypotheise do ox-
timeçao 10 in,stituto em que prefes-
sarem. Pdderão ser romovides do
eadoira on do estahelecithonto morn-
pro quo fOr conveniento ao ensino."

Sr. Presidente, ou •quoria quo a
nobro eomnilsstto me informasse
se, embora 0 paragrapho monelone
amponas os professores do'osino
normal, •sccumndarlo o superior, 50

hi dispoisiçilo r0o dever.ia sor OX-

iensiva ass professoros primaricoS
ilomeadus iem corseurso.

Entendo, e nern doveria deixar
do ser assim, quo amos profossores
Pnimarios, quo obtivorain ou oh-
benhaim as sum eadeiras per eon-
curscj, tambem doveriam gosar das
garantias dc quo lalia o paragra-
pho.

Diz ainda outro paragrapho do
art. 46 (11)
"Paragrapho. Os domain funeelo-

narios são iivremomte ,demi'ssiveis
polo govorno, indopeindente de
jualquior proeemsso."

r. ProsidonI, risk disposi'tivo
cjuo I urn coroll'ario do p'aragrajpho
anterior, eu'pprirne a estabiidade
regulada per let, doe fun'ecionari Os

publicos o arma o podor exeeuti-
vo dam ,p'erigosa attrthulqão do do-
rnittil-oc, indopondunito do qual-
quer proeesso.

Sr. Prosicionto, ninguem po em
duvida as garantias quo nos dtto Os

precedontes 0 exocpciomaos prediea-
doe do's homens do actual governo.

Ninguem plo 'em duvida, Sr.
Prosidonte, o alto valor moral e a
caracterisfica do honra o sadia mo-
raildado do illustre minoiro quo
era dingo os dostinos do istado,
hem erno dos sons compotorilo?
auxiliares; m,a's. sr. Prosideatto, es-
to Congresso nbo legisla para a ad
mirmdstraqtto actual; legisia hinpeS-
eoolme,nle para o futuro; o saheimos
fo'dos quanto vale esta ferrivel, 0

Fiojo historica sentonqa, de urn din
th'pois do outro.
Do facto, Sr. Presic]onte, a urn dia

ra'dianto o puro, sulcr,edo outro sorn-
hrao e carreigado. E esta altemrnmativa
normal da natureza reiproidur-se na
or,dem hurn;ana e sooiologlca. Por
eon'scguinfo, nOs quo ternos o do-
ver do legislar para o presencte e
rnra o futuro, corn a libordade e o
patriotismo come os flosses gulas,
não no's preoccupamos do governo,
mas dos governccs o dais administra-

Assim, dosoijava, vOr estos porn
los esclarecldcis pola digna 'corn-
misstto, fioanido oxpilcado o voto
doelarado quo 'del em 1. 1 diseusstto
contra algnn.s dtspositivos do pro-
j ecto em tnansito.

Ainda lientem, Sr. Prosidento,
cjuaavdo no tratava dam discussão do
orçtimienrto, ouvi nosta Camara uma
revelaQilo dam respocitiva commis-
sin quo me trouxo vorciacimoira
surpreza.

Per ella verificava-so quo 0 nos-
so estado financeiro estava bern
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a cjucrn da conv.i'cção pul)llea e do
juizo do povo.

Ora, sr. Presidente teal e sin-
cera como dove se.r serneihanle de-
clar.aqão,, ealou fundo nos esplrttos
ora sobresaltados corn, as refonmas
quo so vito auctorizando.

Como se tratava do urna lei do
rneiIs, tel capital para n inrlispori-
savel movirnento do appareiho da
aciiministraçao, votel pe'la sua par-
to principal, sendo, .poréin, contra-
rio a aigu.ns enxerto:s quo ella coii-
tinha; mas, Sr. Presidonte, tratan_
do_se do graves medidas quo impli-
cam lo nosso inst'ituto politico o so-
cial. mais reflectida e mais serena
de e ser a acçdo do poder legisla-
tivo, nrorment.e no son voto deli-
berativo. E d nesta sifuação cmvi-
dosa quo varnos vct.ar a roforma
em segundo turrro. E' corn esla do-
1ressito do espirito publico quo
iarnos, pella nosna vez, dar reto-
qites ja Constituiqão do Estado,
(1110 d urn monurnento id ,e saber e
do esforços dos nossos benerneri-
los constituirites, legand o-nos um
parto politico choio do gar.antias e
do liberdiades. E, isrs. deputadus
o quo dispöe o art. 4. o e a emen-
cia rompe essas garantias o acrccia
Jiherdades. Ets porqno nego_ihe 0
lieu a.puo o voto contra urn o CU-
tra.
Quanto as chividas quo suscifel so-

bce materia do outros artigos,
aguardo a palavra da illustrada
commissão pam forrna.r 0 meu
•IIiiZO 0 decrminar o men vote.
(Micito born; mu ito bent!)

0 SR. JOAO MIRTINHO (ndo
dcvolvcu SCU (scurso)

0 SR. CASTELLO BRA1NCO: -
\dr pectendia. Sr. Presidente, cc-
eu p ar a trihuna. Hoccioso da ma-
gnitude do assumpto, queria votar
do accordo corn o resultado dos de-
bates, colhendo ensinamentos das
liizcs due OS mallS distinctos colic-
gas trouxessem it discussito. Dean-
to, porbm, das palavras profealdas
corn rnuita oloquoncia polo nobre
collega, sr. Getulio do Carvalho,
j ulgurci_me no dover de vir it trthu-
ii a.

Effecti.vameaite, no regirn 0 ,
mocratico, em quo vivernos, se t^rn
praticajdo, quor •na Uniito Federal
([UCT dos Conigressos 0 aSsemhlia
estaduacs, norimas -quo rigo
convpativets corn a indolo
mosmo regimen. E essa imjJressgi
que cii cothi do's debates aquj Ira.
vad os resultou princip almente (ii
qucstito da vitailiciedado o da jj
rnovil)dlidade dos funccioriarjos
Micas.

Quer na Uniito, quer em Miqas
mis estarnos errados, e a men Ver
essa razAo quo em von apontar ju
tifica, entro outras do ordern tank
hen ralvaite, a rcecessida'do ida r.
forma da eoiistituiiçito, quo hoj0
ucs cre'cocripa.

tcrnporaricdaide dos cargos pu-
iilicos ë d.a essencia do regiap11
dernicuratico: a vital iciodade b a x-
cepçito, sO admaitida para os
gco da iragistratura.

o Sr. Getulio do Carvaiho:
[sin corino ga:rantia do prestigio di
rnz.gistratnra.

o Sr. Castello. Branco: - E'
exartarrccnte por assa razão. -
re.h nees'ssidade quo se torn ije
rodciar das inalores garanti:as de
incIeoeridencia o poder judiciarlo
(apoiaclos)

Or, Sr. Presidente, si a genera-
lizaOo da vitali,cieidade nO.o passa
do uma deturpaeão do regimen sob
o anal vivemos, comb ó quo nd,
ie1s1adores, em vex de asguirmos
OS sitos prmncipios pelos quaes tan-
to ir ctaram os fundadores ida Rui-
hlic.a, no Brash; ccmo 0 quo nos
vamcs, an contrario, per rim eami-
nho errado, afastando_nos dos prin-
ciples quo sito realmente, do feilio
ciemodiratiioo e tas mats assegurado-
rca dos intoressas soeiaes? E' da
torn porarhidaide dos cargos publicos
crro resuilta o maior estisnulo para
O hoiri exercicio desnes urnesmos
cargos.

0 regimen republicano 0 inconi-
pativel corn a doutrina da sHall-
ciodiade: 0 o regimen da cornupetel]-
cia e da temporiodado das fun-
cOes.
- 0 ernarietute dir. Cabs MaxhrnF
hiaiio diz quo jd se considera a ida
do vitalicisdadic incompativel Call

uI,njocracla,quo vat avassablando I

o sr. Castello Branco: —E' quo
0a do vitaliciedado para o pro•

rho rnagisfrado osli perdendo ter-

V,1101 cnuhora no canspo {la doutri
apofl°

o 5r. Sousa Soarrx: - -erei scm-
contra esSa escola.

o sr. Pinto dc il[oura: —Apoia_
to: Ufli principio erroneo.
o sr. Castello Branco: —Perfei_

11piciitC, m:as 0 que affirrno 0 a
5 stencia dessa doutrina,
ilas, prosegude 0 notavel commen-

lajor da nois1 constituiito: "Pro-
prom os bongos poriodos, de doze
, rime anios, isto 0, a chico vezeti
11ujorcs do quo o presidoncial.
-op facto a vital eiedadc offerece

jucoilveiiioflte die auipprimir 0
:inuulo, do quo resultarn magistra-
os mdobentes, ipouco estudiosos e,
chrCtn tl ci. 0cm orados no .i ulga-

jp pruto." "Demais, ha urna serio do
a1taS. 05 VeZeS (lelictuosas quo 51

oao provarn: venalidadc, casos do
aSic por a.ffoiiio on odin o tantos
utroS, (plo mnguem ousa apurar

proc-esso aiclirn. " 'No Brasil
rariSSiflhuiS vezes apuntam urn OX-
niplo do inn corrupto: pordrn os
retard atarios no j nigamento for-

uuiui unila icgião.
o clispositivo do projeeto die re-

firma cons titucional no parte Quo
\tingue a vitalcicdade dos urn-

ceionarios consagra a verdadeira
douitriiia conseittanea corn 05 prin-
tijuos 1 a dornocracia.

Sr. Presidents, Judo o quo so
Q consubstanciado no pro) ecto do
reforrna 0, a mcii ver, do alta con-

0 rnrtn do ostit inquestionavelmen-
paindo por uma tnuinsforma-

00 radical em s-ells cos tumes 0 em
sula vida e nibs n5o podemos ficar
i trati fi'ui des como a cstalactite a
urna rocha. sob o pretexto no man-
fr a iiitangihiliiiado da nossa Con-

(il tib 0
Precisanios nos coibocar em si-

tUac't'io 0 no sermos apanhados de
si!rplcSL dieiite co dir do	 alOe-

0 mornonto é do scrias appre-
hrns.

Parr isso 6 iircciso quo reforinc-
mis 0 refundamos a nossa legisla-
iio no 

quo 
dix respeito a divisbo

nuhhelaria. a divisito politica e a
ulvhsito administrativa, tudo isso,
pordin, nos moides traqados peba
iossa Constituição.

Appareihados do poderes para
tal firn procedeiromos então do
confoiumidado corn o que as sir-
cuinstancias da occasiac nos força-
cclii.

7Os, no voto quo varnos dar hoje,
rrn no quo proferirmos em 3.
disrussito. pronuriciaremos a ulti-
un-i palavra sobre a reforrira em
diseussii.o.

Pelo preceito constitucional te -
unos ainala urn amino do cspera pa-
in as novas discussOes regirnonrtaes

01' qne tern asia reforma do pm-
sac.

To reirios, purtian to, tempo para
moThor e ntais poniderada mcdi-
talo sobre as relevantes materias
em debate. Attenta essa ciurcuirns-
laiicia e deanto do inuuprovisto quo
o dia ido amanbuiit pOds nos roser-
var, campre-nos armar a aBa ad-
rnhu p straçiio do Estado sum demon-
los 'para conjuror qualquer surpre-
sa. Quo tal nO.0 nos succeda —sito
is mens uric-eros votos. Campre-
nos, primeiro, scrinos carutelosos e
prov]identei.

Sr. Prc-suidcnte, bern houvo 0 de-
I uiiJdo Cotulio 1de Carvaliho, bevan-

tan ito duvidas can tomb do dispo-
etlivo do projecto reforeaute a re-
vhsiio des aposeuitaidorias.

Sr. Presidente, a questO.o cello-
rada o aventauda tito habitme-nteI.

 men ihlustre collega, sobre an-
utorhzaibo ao poder comunetente pa-
rr river as aposentadirias, conce-
ObOes contra a id e contra 0 pre_
eDo daCutnsti!uiqO.o, applioa-se. a
mcii ver, scm duvida abguma, aos
cams nassados.

Quern tern o upoder do praticar
nm unto, tern tarnhern o direito do
taxer rcvogal-o, cccorreriido justa
causa.

Asshrn p orno o overno pbde ten-
tar annublar on sontractos purr cUe
celebrados, hascaido cm motives ou
carisas clue em direito os tomnam
uiullos nu iuisubsisteuntes, peula rites-
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Ma fárrna o poder compoterite pó-
(10 annular ias aposentadorias 111
d evidarnenfo othtidas.

o sr Getulo do Carvaiho:
clahi 0S plejios judiciaries.

o Sr. Costello Branco: - Sr.
Presidete, Si 0 Estado elirar, a jus-
tica quo rigo ihe poupe; Si asiidar
bern, a justiqa quo cumpra o sou de-

0o sr. Pinto do Ziloura: —4usta
h criienagern quo v. exc. .presta ao
Poder judjcj.arjo.

o Sr. Sousa Soares: —Quo d di-
gnu della.

o sr. Costello Bronco: - Nunca
dtj da justiqa do meu paiz. To-
flhI( a certeza do quo as nossos
tribunacs niuma deixarito do curn-
Prlr. OS seus deveres, em si tratan-
do fliekuno do actos praticados polo
Estado.

Rests, d as queSt d es avonfadas
Polo Sr. doputado Ge.tulio do Car-
V2110 , quo d urn dos mais hellos
ornameritos desta Casa (apoiados),
) questgo ido provisdo do advoga-
dos.

S. exe.. quor quo urna proviso
telflporarja , quo pox lei tern d ser
renovada do 3 lem 3 annos, prod-
undo Para a su.a roniovaqão de re-
puislios poden do ser negadk, con-
stitna urn dir dito adquirido.

O sr. Getdjo do Carvaiho: V.
OXC. acaha do conuirmar isso di-
Zendo quo ella pOde sex reforima-
da. Fri me refiro ao direito da re-
Visiio.

o sr. Castello Branco:— V. exc.,
(rue O tilustro advogado, saho quo
OS contracfo, quo dependom do
condiCao resuluforia, nao veriftca-
da esta, nao prcluzem effetto al-
gum.

Ora, si o Tribunal torn o direito
(10 oxigjr ipara eSJsa roneuaq go, flOVO
attestailu de moralidade...

o Sr. Cetulio de Carvaiho: —So
o attestado

o Sr. Castello I?raneo... V. exc.
bade p ermjifjr quo eu diga quo es-
So attestado fern do soffrer exanie,
pofle 50? hem Oil mal jalgado C

dajlij resulfar ser negada a reno-
vaclo ida provisgo.	 -

flue dii'@lfo ii oslo? Como So re-
Culver? Como, so deflhiir 1sf o?

o sr. Getulio de Carvaiho:
exc. sabo quo a lei tern a sua fj
çio moral.

o sr. Costello Branco: 	 o
collega ye, portanfo'quo m trata
do uma oxpectatiiva do direito
nada mats.	 0

Polo facto do eu miatrioularm
em usma osoola; do me
em exanic, estdo Os lOiltes Obriga
dos a me cosiferir ciartas de
eel on do doutor e -do so me co n-
ceder approlsaqao nos exam?

Conro póde urna pesuoa
rener perante urn t'ribunaj e r d1a-mar urn diroito, scm titulo a!-
gum?

o quo rids podoriarnos fazer,
vdfar disposiqde mais liberal, is
C, quo ngo SO concoda malls flQv
eartas, mas quo ise respeite as quo
Id foram ooiicedtdas (Muito bern).

Mas C quo nós, agora, näo vaj0c
profea-ir a ultima pal.avra.

o disposifsivo do projecto tern dl
s yffrer ainda cince discussOes re-
gimen.taos, portanto, é provav
quo aindla poasamos alteraJo, tor
nando_o mats liberal, do mode a
facilitar a renovaqdo .das actuaes
provisdes ou reduzir ainda o pra-
zo do 20 annos, quo roputo dema-
siado.

Nostas oondiqdos, sr. Presidenle.
ereio quo nite dccvemus oppOr a
menor ohataculo a quo o projecto
do refor'ma conatitucional tra.nsith
victoriodo nesta Casa.

Não Vamos proforir, neste ma.
monte, a ultisna palavra ciobre
assumpto; estambos corn Os siossos
poderes a findar; o 110550 manda-
to terimllna oslo anne.

Para o anne oorneqa nova legis-
latuira; siesso period,o o proj ecto do
reforrna cionistitucional seird larga-
menlo divulgado per to-do o Esta-
(to; far-e-d sabre olle estudo apro-
fundaido o os futures collegas que
vierem para o Congresso Mineiro,
farto -lmaJ)allIo digno e bern cm-
d.ado.

Darenios assirn da nossa partie
rem magnifico exemplo, porque del-
xal'omos quo a legislatm'a futura
Se proaiunoio corn mais acea'to, Cclii

mails tempo para o estudo idas liii-

portanlos quostoeS ff110 ofleerra 0
proj erto em dtscussdo.

Cr010, porlanto, quo si a Cama-
ra approvar o projocto, praticard
urn aeto do nobro olovaqdo e tie
muitO patriOtisme. (Muito bern,
IS iito bern!)

O SR. PINTO DE MOURA (nao
devolven SCU discurso).

O SR. COSTA CRUZ (ntio de-
rolveu sea discurso)

Ningue'm mats pedifldo a pals.-
via, enoerra-so a d1sc'nsso.

Pronoderido-so d votaq.do. se.o ap-
provadeS o iprojeoto o as dubaC
cnion'das ialo mesmo offerecidas. -

ccrnmissdn fin Logislaqão

O SR. CICERO LOPES: (veto
ordem) : —Sr. Presidente, poderd
parecor oxtraciho quo cu, tot do om-
prcstado 0 minha assignatura ii
proposta do ref orma constitucional,
vonha noste mornento fazer unia
declaracdO e justificaqdo do meu
voto eentrario a essa mesma re-
forma.

Quendo, convidado polo illustre
presidonte da eonernissão do Jeis-
tiqa ia quo tenho a houra do per-
teneer, tnt chamaclo para diseutir
to solo dossa -eornmiSsbo, as bases
da preposta, eu deade logo, me in-
surgi contra 0 uric mc fol apreSen-
fade polo ddgno presidente e decla-
red quo assignaria corn rostricqbes
o proj cr10. reservando-me o dtroi-
to do voltar contra belle si no carroT
dad d}soussbcS jile fosse conveflieri-
tenlouhto omondado, do ac.cordo col
OS priinoipioS quo sutonto e de-
fcneclo sob re o assumipto.

Explicada, pole, a razão flu ml-
nha assignatura na proposta, peqo
venia a V. exc., sr. Prestdente,
para ldr a resoaiha dos fundamon-
tes quo lusfif learn o men veto con -
tra a alludida reforms.. (16.

Deelaracdo de voto contra o pro-
jeto n. It!, sobre ref orma con-
slit ucioflal.

Nascido nas vesporas do adven-
to da Republica, mien do jEt so Ia
tornarido inais intensa a propagan-
da dos ideaes cjue se corporifica-

ram na fdrnia dci govealno pa-eels.-
mada em 89, formei o men eara--
etor sob a influoncla dos prifleipios
liberaes do nossa Carts. Coerstitu-
eionul, quo me inepira, peta gnarl-
do sahedozia do Sen contextO; o
mats devortade arnor e 0 maiS pro-
fun-do repeito. Filho da terra do
Minas Genaes, quo so tusereVoU no
prirnetro piano dia gloriosa histe-
na repuhiloana do paiz, on me
ufano do vel-a, fbi Et tradiqão ho-
roica do seu po-iio, defensoira teal 0
forte das bases em quo assenta o
grasithoso othficio 'do nooso regi-
men. E fob assim, sob a inspinaqEto
bonefica dessa ftdeIids.de da tern'a
mineira ii lei bastea do Brash do-
meorata, quo on me apparolhei
para a conquista dos fOros do ci-
dadi.o, seritiufto semipro na minha
individualidiade, coda vez trials en-
raizada e catia vez mats firane, a
cionvicquto de quo attingia-arnos, corn
a elovada oUrs da Gonstituinte tie
1890, o grau etc perfeiqEto senliado
p dos philosophes frabucezee, Sub-
sti-tuindo o direito due castas pelo
direito do hone, assegunado ese
dirdito pior uma jastiqa itbertiado-
ra e pura. -

E cjuando hitctei os primeiros
passos na vida publica, bride poT
arma rim diploma e par brazEto o
noeno bosioade do meus p:aes;
quando no minha profissde, impel-
lido pole dover, tive per vozes mui-
tas, do pleas' a liqa judiciaria -
'ra victurioso, nra veneido, mm

se'lulpiro nobro non terneies—. entã'o
me assegurel dia s'esp'onaabiltdaide
troanenda quo posava solinc meus
hornirros e do esforpo enormo quo
sea-ia mistdr dispend-or pam crem-
prir, Ce fronte erguida e do eon-
sciencia ilimpa, 0 juramento quo
proferira, sotenrnc e irretractaVel,
no tennao do minha 1 urnada acade-
mica. Luetel, tivo incertezas, live
enganos o desillusoes, soffri e hei
do soffirer rnuito ainda; man, nEto
osnioreci, nEto retrooede'ei. DO quo
estudei e di quo me foi dade oh-
senior, eonclui quo Etquellcs quo
esttio na esiaaada, velando pelo di-
rebto, incumbe idofendeir e pratt-
car OS leis, guurdar Etnararnonte a
conquista dos antepasOados, hon-
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rar a tradiqao do povo, ootoseTvn.
C'oinservar e praticar. SO a boa
pratica dais leis poc10 dernonstrar 0
erro e apontar a emeiida, prognos-
hoar o mal e indicar o reniedio. 0
flioliumeyito juridivo da civiliiiação
contemp oran e a, quo resistirá vi--
otoriosamerlIe aos embates furiosos,
ao arirelmesso forruidavel c titani-
co •do prussianismol incenidiarin, 0
obra dc senilos, germiinou das Ira-
cliçOe& fleresc en e fruetificou sob
a acção lerita (10 tempo. As gran-
des reformas não so fizeram num
101a, custaram eslorços ingentes,
sacrificios solehumanos. foram
levados a ca10 a golpes do poise-
17 e1aeIça, leiitarncnte, c i) erini e n tal-
i1lcite.

Soi)rettido no Brash. paiz exten-
So e novo, etija naeionalidade roil se
deIinêa, essa boa poatica 0 necessa-
na .Niio 0 a falba do um.a legisia-
,Oo completa e sahia quo podemoo
attiribuir os dcsvarios do p0170 e,
quiqd, Os eloros dos governantes; 0,
sin1, 0 falta dc uma ohservarlri1) ri-
goro.sa (las lets porque	 (iufeliz-
memte ci p0Cc 150 dizei-o) p0(1001
conhecern a Gonsituiçlo e as ieiy
organicas (10 Pil raros prcstgioni
esses irletetutos hasilares cia nossa
urde.m social. E clJeiifro das frun-
te.iras do iiossoj Estado (pesa-me
eoarfesscil-o' elsa igiinraiioia e esso
desp!restlgio na- o sOo menos ha-
grantes. Exceipçibo dos quo. p01
dover hunceional ou por oJrigaçOo
pro-fissional, estu lam as iloissas
leis. ninguern mais as costhece e.
por isso •mcisrno, nmguem as res-
peit.a

Nuinca so procurou formar 0 Ca-
racier do povu pela sist educaçao
severa iios bons prilicipios repu-
iilieanos : nunca. so the iiiieutiji no
cspirito. 1)01 palavras e Por exem-
pbs, a iieeessjdadc imperiosa, fla.ra
segil rana 410 ilIcllvidju) c para es-
tahulidajde cia c'omimujncio social, do
coriliecer e rosi ettar a lei. Scm a
delmoristraccio experirrietital, pro-

sciadindo muitas vexes do elemeri-
to histoirico, teirros visto, no eurto
periodo de nossa vida republbcana,
qufo incertas e vassillanites se tor-
nam as gasranitias conistituciosniaes.

Quo do ire lformas so tOrn feito,
quanta inriovaçiiio quo Surge hoje
jara cahur amianha!

Esta incoylstancia nao Pade per-
durar: ponharrios do lado as re-
formas do lets, •reformernos autos ios
co stum es, odacandol e proparando
.0 p0170: divulguemos o eonhecj-
menlo das lois, antes do reformal-
as a cada passo. Muito so 1cm fj-
to, ci verdade, mas ha muito quo
taxer ainda. Si Os govornos do Mi-
nas (hon.ra proclamal-o) tOrn tra
ç. :ido urn progra1i1ria genurlra:rnsente
•repnhlicarro ; si Os hoinens puillicos
do liosso Estaido tOni consurnido , es
sons dias cm prol do cnigra.nrderi_
]lleIltO do pans, qual scm a causa
(ilLS onti'avcs 010 (1(10 es1a.ni'ain as
admiustraçoes -? E' a ignosraa1ia
em quo o povo vive das nossas leis,
0 a lsit'07:stanlcba destas : 0, muitas
vexes, a p oJitic a neil compreiienth-
da o 0, priciiialmsnio, a falta de
uma o1)sernancia irigorosa dq Sl l&ii
Iasicas cia f1opubhca. Penso assim
O voto, por estes motivos, contra a
'ret'orma.

1)entro os artigcs quo contdni a
proposia alguns lea ciue me repu-
guam	 csseiinialmen5r : a diWiflUi-
cOo do tempo, (10 fu000ioflamefltJ

do Congresso, a proIubcao do re-
noaccmo (las cW'tas de provisdo, a
pl'IViIP(/iO (1(1110 (15 noroialistas pa-
pa a rxerrieio do enagisterio, a Sm-

prnsaa dos d,reto,c do vitalicieda-

dc' JO asccjurados en) lei a funccio-
narios do iris tiça, a dcmrssibulidade
dos pi'ofessorrs pela erttncçoo do
mstituto ('11) qUa pro fessarani, a do-
missibulidadr dos funccionarios in-
deprndrnte do qualquar processo 0
a rcvisdo adounistrativa, politica e
Jurlwiaria.

'i duinniurcau do tempo do fun-
ecion,amento dl) Cougresse ci in-
acceitavol. A tondencia, no nosso
regimen, idevia ser, ac contrario do
(Tue 50 pretc'ndo 110 projecto. Par
razor desapparecer a asiomai i a ox-
i,stente na pratica. OrgOi cia soho-
rania nacional, a Congresso dovia
tune cianar p errnaneciterneiiie. Nibo
se porte compreliender a interru-
pçOo quo satIre else porter quando
as antics dials o oxenutivo e ,ju-
dic15ario -- ndo tOrn soiriçae de eon'

tiriuidade . Proouirantdo estudar a
ra2i0 litstorica dais fenias parla-
macFlares conisultei constitncion a-
listas irotoveis e a men espirito ndo
0ncntiT011 itni funediariieito quo 0
ati5fiZclSO. Urn dentre cUes,
\raya, citudo pan Caries Maximi-
lian 1101 sanS Corn. a Coaestitiiição
Brasdietra. dix quo - 'as ferias
.panlainentiii'cs servem pana appro-
ximar 0 legislador do eleitorado,
para fazel-o coinhecen a paiz o es-
tudor do perto as scias necesstda-
(los, jcara diar-ihes eitscjo do vol-
var tranriuhibo ao lilian do galdne_
to. deixaredo amnortecer 0 ardor ;das
luls ptrticlarias, prepararisdo-se
1vra delibenar coin sciencia o sa-
lecclorha e coiJpc'Far arm a exeinplo
pain so manter a concordia social".
E aerrescenta quo 'na falta de urn
maio cioerecthvo para aicoelorar as
trahtlhos parhemcntare:s, a limbo-
ciba do tempo das scssOes 1cm a
vauitagcrn do terrier patemite a die-
sidia e provocar a cnitica da liii-
prensa e as cciisi;nses do povo, an
t)rmiarern-ise irrdisiali:s ,aveis as pro-
rogacdes, on so attingir a him do
anna sam cs'nrrnl votaidos proje-
cts-s e xcellen tes, apoc soiitiiilos me-
nas autos."

Scm a vellemi rlade do sobrepor
nunha o pinhla ii do tilustre i:csisti-
tncioialista arg'cintiiio, dirci que as
argurnentos.sao fracos. Quaiido a
b10\'0 clege cs sells repnesentaintes
ci ceete que es escollie antic as
mais capazes, cutne aqnclles quo,
incihigeuies e 11th strascls, c onhe-
coin bern a paiz e cci hecom-ihe
txrnhern as nc'acrsidaftes. \ eritica
O a censura a quo so sujoita a le-
gislator desIdiosI) nSa dopende do
maior on moore period do dura-
pOe, des sossOos - Aucontraric -
quanta 111015 so reotnhnghr a tempo
do funcii amcii to do C otignesso.
taiibo ni ais sea'S piro , v,avel quo o ox-
cessO do servipo proJtidrquo a Va-
Facibo do inesdiclas iiiaduianebs. Be-
cahiriarnos nass plo rogapOes. nas
sossO es extraordinartais, on vataa'-
se-lain as leis atrcpeladaulente, en-
mo sOc aconitecer nesta Casa. Do
rests, as necessidedes do urn pave
iaao so manifesiam aponas quando

o Congrossiso , Ostil reunido; nibo ap-
par000rn penioslica e reguiarmeiite,
aronipan liacido as forias parlarndfl-
tin-es corn exactidSo miathematita.

NOn ci justo quo so prohiba a re-
navapibo das eantas do provisãa. Na
aeceppiso jurtdica cia palavra, ndo
so trata do urn (lirelto adquiridO,
porquo, corno so inhere do texto le-
gal, 0 Presiclenite cia Rolapdo —
cornpttento por lob para conceder
an renovar provisOos — fioson cam
o arhitnia do renaval-as eu nOn.
A lei asid rccligida asisbin: "as pro-
vtscics die advogado au solicitador
serdo cone eiIid;as, modiante exarne,
p:elo l Presisdealte cia HolapSo, par
tempo quo niba excedia do tres an-
ins, o padcrOo see' reamvadas par
egual tempo. etc. Padarao tamboni
seT renovadas as proVisOeS 001100-
dudas em viriudo do let on regula-
nenta anterior, etc.

Como so vO. ci iuria t'aculdade
ooiicethda an Prosedento da Rela-
pda, quo joderd coiireder a renova-
pibo do provisOos .Ma. ainda as-
sim, a adoppOn da rnedirta contida
no art. i.° do prooto send tuna
olamcrrosa injustipa. 0 quo so torn
abscmrvarla no pratica ci cpee as rc-
miovaphas tOrn sido eoneodidns re-
gLilalmenlo, do loaga data, una
ye Z quo Os C audi l l abos proencliani
as enedicOes cxigidmas no art. 119
da lei 375. Os uses e a praxo tarn-
hem eonsolidsam dircitos. E send
doloroso, sam urn fnndament& ac-
ceitavel, tirar a ipSo daquelles quo,
secitmcla-se assegtirados pela lei vi-
gento. iniciararn-se na advacacia e,
roiclemaclos ido fianealia edo erucargos,
env clii ecern ne sm predi smsibo.

- 0 pmrivilegio dada As nernialis-
las paant 0 oxercieha do mflgisterio
seria uma ]Tlodimda ideal si 0 Estido
ic Minas Genies ostivosso prela-
redo pam adoptal-a , In fclhzmnrte.
nSa a esid. A cststtstica do ulti-mo
rclastscrice do sir. Secroiai-ia do In-
tenor deixa vei' a necessidiade in-
disroitivel. cm born dat diffusSo do
ensina, do so proverorn as eadeiras
dais divorsa,s ernolas per norma-
Ibstas e icigos, esies sempre prete-
ridos par aqitelles. SO ha urna as-
cola normal madelo, a cia Capital.
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As deniiai, equipaaadas, onerosas
para. 05 quo as procuram, em pe-
quenio nurnero, c1atht a nossa ox-
t&nsão territorial, no poulem GOT-

responder, corno elernento a.pr'e-
ctavei, a aeçlo vigorosa e mInter-
rupta quo so irnpOo aos gsTYVollrian-
tes paa, corn exito, prosegutrem
na santa cruada contra o anal-
phabetismo. E, principalmento, nao
auctorizarn a modidia radical quo
0 projecto onccra. Do resto, a
oonipetencIa rio 6 priviloglo dos
diplomajdos.

0 art. 16, supprirnimdo a vital!-
oterdade dos of ficios dc justia, as-
sogiurada no art. 108 cIa lei 375, d
profundarnento subversivo cIa cur-
dern juriidica. 0 disipositiv'o em
questão, corn o vorho emprogado no
futuro - o aquelen servientuarios
do justia quo fororn dercjana!dos
em lei - fez depeuder essa garan-
tia, essio direito vordauleirarnente
ajdquirldo, ide uuirra nova id. Não d
juridico, ci Inconstituclonal.

A demissthi1idado dos professo-
res de ensino normal, secundario e
superior, em eonsequ.encia cIa ox-
tincçcIo do institute ern quo pro-
fessarem, ci uma burla a segurana
decrefada no paragTaphe do art.
16. Si para urn govorno hem in-
tenciorirado iessa modida pede ser
do utiiiidade, poeque estou certo dc
quo o intoresso geral dove sor aol-
lociado acima de tudo; para outro,
em ciue as paixcies humanas o peli-
t.ieas antrern em scona cern quo o
intorescio geral sej a escjuocirdb ou
sacrificaclo em henoficio clias f a-
cçcies parrtidjarias, ama faau]jdado
soriferida rao exeoutivo nodoard a
tradicional h'oura mtneira, e, por
cortci, doixará tuna pagina do dor
e do tristeza ira nossa historia.

A dermissihitidade dos fun-
ccionari'os prrblieos iridopendonte
do qaalrquer processo. - Caberia
aqui simplesmemito urn ponto do
exclamiacão: pois que! quando a
C oristituição cIa Republic a- assegu-
ra as arimiirioso a mais ampla do-
fesa, quer a Courstituicãe Mineira
armar o Peder Executivo deem Ia-
ou]idade suprema do domittllr es
seus funceloriarios, os serviclores

do Estado, scm ao menos ihes di
zar a causa. E;staheleçamos os een
fronto.

Art. 72, § 16, cIa Coast. cIa Re-
publica: "Aos accusados Sc asse-.
gurarci na lei a mais plena clefesa,
coin todos os recursos e meios es-
senciars a ella, desde a nota de
culpa, entrogue em vinto e quatro
horas an prose a assignada pela
auctcuridado counpatente, corn os no
mes do aecusadior o testemunhas."

Art. 16, §: "Os demais funccio-
narios são livreunente dernissivei,
pelo governo, indepenclente do
qualquer processo."

Ac passe quure a Constituiçäo dia
ReipubIica assegura aos criminosos
(note-so hem - aors crirninoSoal a
rnais aurpla .drefesa, & proj onto qucir
tirar a quem acummetta unra falta
on urn cloliato funceional ama ga-
rantia ernmnentemenlo republioana.
Näo posso coumorrer para essa vio-
iaç3e do Credo Politico do Brasil.

0 art. 17—ha pouco foram vota-
das as divishes peididas por oslo air-
tigo do projocto. Niio se sabe am-
da si essras divisbes corisullam ou
no OS interesses da collectividade
o ja outras so vita fazer. Abro-so
a porta dos preceidentos e em cards
quatriennio, c ensoante a vontaide
dos govornes, novas reformas virito
porcmuo a Constituiqito Mineirmia, no-
va vezes rotocada em vinic e nave
asinols do Republilca, podo ser re-
formada ao be! prazordo Congres-
SO occ (las municipalidades. Nb
pOSSO me conformiar corn essa in-
stabiiidacle e who quo, oomo hem
disse o sir. Presudente do Estaclo,
no memo-ravel discurso proferiche
quando s. exc. recelnia 0 poder das
indos do sen arnterodsslorr, - "uma
boa politico, berm orientadia a ole-
vada, seth urn preciose auxiliar da
admunistraçito." E s. exc. dara ye-
ala Para quo en tire o corolirarie
logice, an finalizar esta prefissbo
do lb repuillicana: unca aidminis-
traçiio bern inspirada, oscolrherido
as bons elementosl politicos como
preciosos collaboradores a cello-
cando a boa pratica das leis acima
dc tudo o de todos, tend concorrido
para o eng'randecmrnento desta ter-
ra que deveirit conctuzir urn dia,

pela ricueza die mu solo ci polo va-
lor do sons filho, os deetunos do
Brash.

Sala dae sessOes, 15 do setembro
do 1918. - Cicero Lopes.

(Muito bern; muito bern!) -
Insisa-se na ada.

0 SR. PAULO PINIIEIRO aprc'
senta a seguinto

Declaraçdo tie voto

0 projecto n. 111, que vem refor_
mar a Constituiçdo minieira, ci amen
vor, mnopperturna, e inaonstitucio_
nal, jd porquo consubstancia mcdi.
das do ordem a provocar justa e Sc..

na agitaçao social, em grave mo-
macito para a vida cia Naçb;o, quo
estd a nos roclarna.r o malor do
nossa cohesdo e & maximo do nosso
esforço em horn da causa commum,
ainda, por ferir, flagrantemonte,
precoitos doutrinarios da nossa id

hasica do 24 do foveroiro do 1891 o
finalnconte, porque attonta contra
respeitaveis diroitos do urna ciasse
sobre lodos os titulos digna do nw-
thor sorte—o funacionalismo publi-
co. Restringindo, do tres para (lois
nezes o prazo para funccionamonto
do Congresso do Estado, o projocto
sO pOde ter em mnira dosprestigiar,
diminuir, annular o poclor legiisla-
tivo. Este attentado contra urn dos
tres rarnos da administraCito publi-
ca, contra aquello quo, si me fOr
pormittido, en qualificarci do prin-
cipal, per sor do funcçito essencial-
monte fiscalizadora e mederadora
dos dernais, ndo tern justificativa.

Prohibindo a conrcessbo do provi_
sOes o cartas do soilcitadoros e a
renevaqão (las jEt abtidas Val a re-
forma oxtinguir, em sua essencia,
urn dos mais sagrados principios do
nosso regimen: o da liberdade pro-
fissional, irnp eiativamento estatui-
do o plenamento garantido pela
Gonstituiçho Federal em son art.
72, § 24, que rosa:

"E' garantido o livre exercicio
do qaalquer profissito moral, intel-
lectual e industrial". Este pro-
ceito de oryStallint clareza e
insophismavel precisito jEt I oi in-
terpretado per urn dos vinte e

urn mencbros do Congresse Federal
Constituinic, enciarregardes da cli-
beraçao da nossa lei baslca,—o dr.
Jodo Pinheiro da Silva, quo, em
suas ra.zhe do "veto" epposto it pro-
posiçito Ets leis, sorb ci. 40, em 1907,
qnaudçi Presidonte do Mines, as-
sir so exprimin: "0 prosento pro-
jecito dc lei nan consulta o born pu-
blico".

0 advogado provisionado, no mc-
machanismo juridico, torn sua prin-.
cipal razdo do sor no facto do rho
poderern toclos os cidaddios ter sem-
pro fracilrnente urn homom for-ma-
do para defesa do sous diroitos, e,
nas comancaS—ou pobres on longin-
quas—os direitos o deveres juridi-
co des mais desafortunados tarn-
barn carecem do mesmo amparo da
lei, quo os mais felizes oblem nan
outras. As nocessidados seaiacis,
pots, imrnemorjalmente, creararn
sernelh ante patnono.

Ellas perrnan000m as mesmas a
a soluçito dada p0105 uses e costs'-
mes ci, por issa, util o legitima. Fl-
iho da iniciativa particular muito
louvavel e do esforço preprio mu!.
to honroso, o saber juridico dos rIo
ferrnadios em diretto torn ascendida
atci Lobdo lou Rohoucas e nito se dirci
quo ertes nomes tenham deslustra-
do as bellas iettras juridicas. 0 can-
didato a advogado provisionado, nitci
tondo em sou favor a prosumpeho
permanonie da eapacidade juridica,
ci obnnigado a exam-es, confiados pela
lei vigente ao mats alto tribunal
cia organizaçho jadiciaria mineira e,
no quo ci possivel prefer-so, denim
da contingenaia human a, ante tal
hibunal fOra aibsurdo esporar ou to-
mar main mm exames, fl-
liro da mneapaciidado on pouca intel-
reza des julgaderes.

Menos previdento, quanto as suas
eonsequenaiaS C a soluqita lenthra-
do polo projacto em questho, entre-
gaudo o exame a multiplos tribu-
naes do nomeaqito do governo e,
cern tal procosso, tornando possivel
a suibstituicho das razOes rnoraes pe-
las razOers politteas da proteceho, nito
garantidoras do legitimo morecimen-
to. 0 proj ecto, alCm disto, C contra o
espirito da lei conslituclonal em urn
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dos seus dogmas sagrados Para o
principio rnpublieaiio—o cia 11-
4erdaclo profissional.

Neste easo particular, 0 priviio-
gici pretenthclo ostabelece urna eo-
acçdo que ndo tern par si ra.zOes na_
iuraes, iorcjue saria estabelecido Ciil
favor dos titulados que re.pres'n-
tam longos estudos p1 eparatorios,
cursos compietos dc acadernias, cii-
rigiclos por professores competon-
tes contra or, qae nada clisto idfli
em sell Aos muito incom
petentes, sOme'nte aproveitaria Ar-
cresce ainda quo, pela let vigenic,
o s provisionados sO podem funceio-
nar quanclo no respectivo fOro Os
hachareis formaclos não attbnjarn an
nurnoro julgado neeessario, peh
fleJaião, todos os annos, ao movi-
menlo do mesmo fOro.

A tel constitucional estahelece, no
art. 26, para'graplio 1.0 q(o , Para ser
dcpiitado on senador, hasta "esl.ar
iia posse dos curdles de eidadib
hrasileiro e sec alistavel como eL'i_
tc!r" . Dc niodo quo neuliurna conch-
edo legal mais, a ndo ser a de sa-
ber icr e escrever, estando no gosi
dos direitos politicos, ci exigida pax !l
a do todas—mais aita funcQdo—cfue
ci a de fazer a lei; as outras condi-
Oes Para a alta inveshdura estabe

Ieee-as livremente a confiança cm-
blica.

Ora, 5011(10 a applicaçdo e defcs:i
(Ia let, scm cluviila aiglirna, rnCIS
facets que a sua elaboraçdo, restrii-
gir a difficultar a livre eseolha dos
patronos jurnlacos ci offender esse
principio liberal. Em affirmaiin
clara die se nos depara no art. 72.
§ 24, quando a lei hasica estatue
ser "gara.ntido o livre exercicio do
qualqucr profissito moral, intelle-
ctual e industrial", estabelecendo
assim urn dogma republicano fur1--

darnental. Dde ci tuba a unica íljs-
tincçao natural na sociedade, ClUe ci

a (10 marito pessoal, affirmando-se
na iivrc concurrencia, acceitn, reas
ndo imposto. Corn estes fundarnen_
los, pois, nego sancção ao presente
projeato de let". Destruindo, rn
golpe fatal, este purissimo dogma
repubilcano, sObe, ainda, cm aucto-
ritarismo o proj edo duando, contra
cousagradas legras do direito liii-

marco, despoja dc titulo just
legitimamenle adciuiridn toda Ufli;

1classe quo, no Eslaclo, pa:dificame1
le vein morejando, aechertada pc]-1
convieçdo, ora desmoraada, de q
a lei nito tern effeito retroacti,,o.
lal-o prohibindo quo so renoveTh a
provisOes de advogados e cartas de
solicitador.

Este moderno prineiplo da retro
actividade la lei estd ainda doosa
gr'ado polo projecto, quando em Sill
art. 13 anctoriza que se
aposeutadorias... e no 16. 1 daclani
exoneraclos as prolessores na hy-
potheses cia extincçdo do inst.it
em quo professarem.

Para irivestiidui'a do magisterji,
c'xige o diploma de Escola Norrnii
o simples erinunclado desta mecR.
cia, analysada Ito sOrnentc pelo
prisma dc utilidado pratica,
a certera de que ella traduz urna
provideneia cahercitiva cia diffuslo
do ensino primario em Minas, olid.o
o numero de normalistas ci actual-
monte inferior an dos escolas exis-
tentes e on.cle grandes distancias, em
pareiha ecirn a falta ule vias de corn
riunicaqdo e ml iguados venchrien-
tos do professorado, impedern que
urn diplomello se dci ao sacriliclo
de roger uma escola rural em pon-
ies extremes e loiiglnquos, eXOfli-
plificadamente, 1IJritciia on Rio
Doce. A live-c deinissibiliclacbe do
funcielonalismo iuhlico ie me afigu-
ia altaniente coiinemiiavel, de vez
quo, exponcio o fnnccionario it pos-
sibiliclade, on melhor it probabi1i-
dade constanie e eminente de vi-
etima indefesa do poder executivo,
tira-ihe a emulaqito para o perfeito
desempenho do cargo e a auctori-
dade Para o severo curniprcrnento
do dever.

E nem se ebjeete clue o regimen
cia vitaliciedade impei o castigo c a
demissito regularnentada do serves-
tnario relapso on inconi,petente,
pots, o quo cue evita ci a possthilt-
dade, Ito humana quanto frequcie-
te, em nossa instituiçto do direcçOes
epherneras, cia pratica dc vingan-
as odientas on perseguiçOes ineoli-

fessaveis. Dados Os irrisorios veii-
cirnentos do funccionalismo publi-
co, insuft'icientes, jut aeora, para a

manuleiceto hirnilde, nias descene
de nina pobre familia; attendidi a
desvalorizacto da aposentadori 1,

(contorivlo a que o projecto), go-
rantidora do urria velhic-e, siube
cunfoitavel, mas, Polo menos, abri-
gada cia miseria, dos (1118 se enca-
necd,m no serviqo publico; consid e-
rada a possiblildade dc uma exone-
raqafl abrupta e huiqua do servidur
do Estado, a quern o projecto retiri
a certeZa de permancncia 110 cargo.
enidlna11t0 1)0111 sorvir: en pergunto,
qilem, de rnediano born scum e de
crilerlo comniurn, So i1e,;pora a exur-
cci a pc/carla profisao dc eflnre-
gaclo do Est;ido de Minas (ieraes ?

Ningileni. excepciO feita daquel_
los clue della jut u i--ja so poclenfi duo-
I igar.

Per todas estas razcios, e. nob-la-
monte, polo facto do ser fliho e di-
1 - 1 eto reicresentanbe do ildimo to-
pi],1ica1'lo 0 (10 hornem plirisSild)
(1110 101 mcii pao—o dr - J oao P1-
nieiro cia Silva—cuja vida, partI-
cular C publics, creams uni eon-
j uneito de cjualidades rams e vir-
tudes nito eomirnuns, a cuja lionrosi
tradutito nto Pass') meitir, nego o
men voto de approvaqito ao prop°-
eta quo ora transhta riesta Camara,
por nirn rcquitaido anti-liberal a
anti_coflstitUOional- Fao-o corn a
sincera fracicjueza do clitem, inetul-
un desdc' a inocidadc' Para con;er -
var impollito o gronde patrirnfln 1

moral quo teve par heranqa, nt
Tirsita em agir sempre escudalo
nas liçOes do caracter e civismo oni
iue fertil 0 sou lam paterrio.

Sala das sesstos, 15 do setembro
do 1918—Paulo Pinheiro (Ia. Silva.
--Insira-Se na acta.

Urgencia

o Sr. Ignacio MurtCi, pela ordorn,
obtendo urgencia, apresenta o Sc-

guinle

Parecer Para 3. 1 disc-ussOo ao pro-
jecto n. 101

A cornrnissao de Viaçbo e Obras
Pubhcas, a que tot prescnte o pro-
jecto n. 101, deste anne, jut approva-
do em 2 .0 discussto, corn urna omen-

cia, ci de parecer ciue seja o niesmO
submettido it 3. diseuSsaO e appro-
vaclo corn a seguinte redacçto do
arrordo corn o vencido:

0 Congresso LegistatiVo do Ea
lade do Minas Geracs diecreta:

Art. 1 . 0 Flea o goverto nuctorini--
do a eontraetar corn quem maior3S
vantagens offerecer, o serviqo de
navegaqbo sabre as rios Piracicabei,
/)oce e Santo Antonio a partir do
p6 ll,to em Clue fOr mais eonveuiento
do Rio Piracicaba, oiide conimuni-
clue S. José do Grama, munioipu)
S. Domingcis do Prata cern Sant'Au.
un do Paraiso, districto do munt-
oipio dc Sait'Anna do Ferros, des-
eeiido ate a eaelioeira cia Escura, no
RioDoce e desde a for do Rio Santo
Antonio semis sIC a for do Rio Pre-
to llestC e Rio 1)11cc ahaixo at.(, a F'i
gueira.

Art. 2 . 0 Nos lo garee onde foe
miossivcl a desohsiruc'to de cor-
rooteiras, far-se-to estaçOes par-c
haldeacto em oievaldii'eS Para, Os
transporleS.

Art. 3.1 Ilevogarn-ec as disposi-
iies em contrarlo.
Sala das commissOes, 15 dc so-

timbre dc 1918 —1gm-rio Murts. -
Sousa Soarcs - —Jifilo Meireiles . --
A inrprirnir.

Estando linda a hors, o Sr. Pre-
sidente designs para arnanht a sc-
guinte

OIIDEM DO PTA

Primeira Porte

Ate i hors cia tarle:
Leitura e approvaçta dii acts.
Expediente.

AId 2 horas cia tarcie:
Apreseniaqto de pareceres daIs

commissOes.
Apreseritaqto de pareoeres, reque.

rimentos, mndicatOes, iiterpeulaçOes
0 nioqOeS.	 -

Discussito dc requerimentoS, tacit-
tactics, interpellactieS o rnoçOes.

Ajiprovacto dc redacties linaes.
2.° discussito do projecto n. 'lid,

do 1913, considerando enmo rever-
sin it Brigada Polleial c solo qua
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nomaou tenente do 2.0 batalh5n a
cida'dão Antonio Carlos Carneiro Vi-
nato Catão Junior.

Sejunda pctntc

At.0 4 horas da tarde:
2. 0 disdusão do projeto n. 100,

sabre Força Publica.
2 . 0 discu'ssäo do projecto n. 10,

dispondo sobre o exercicio da ad-
vocacia no Estado.

Levanta-se a sess5o.

38 . 0 SESSAO ORDINARIA, AOS 16
BE SETEMBRO BE 1918

Presidencia do Sr. Emilio Jardim

SUMMARIO: - Acta. —Expodian-
te --Emenda do Senado. —Apre-
sentaçSo do parecorea. - Apre-
santação do projecto. --2. 1 dis-
euissão do projento ii. 119, do
1913. —Adiamento da discussi.0.
—De.c1aiiaç.6 dos srs. S. Soares
e Moidestino Gonçalves. - 2.0
dison5sdo do projecto ci. 100.-
Ernendas 'do sr. S. Soares. -
Discursos dos srs. Viviano Cal-
cIas ie Silva Fortes. - 2 . 0 dis-
cussiio do ;projeet.o n. 105. —Sn.-
bstitutivo. - Dpensa do irn-
pr.essao. —Praferennia.-- Ado-
pção do sabstitutivo. 	 DiscurSo
e emencla do or. BaeLa Na-
ves. - Disnurso do sr. Gatullo
do C.arvaiho - fleelara5es do
veto contraries ao PrJ]CO dos
srs. Cicero Lopes e Paulo Pt-
nhoiro. —Convoaa	 (10 •SPjSSan
nocturna.

Ao melo dia, feita a chamada,
aehamse presentes os ers. Emfflo
Jacidim, Lopoldo do Lucia, Paulo
Pinheino, Viviano Caldas, Costa
Cruz, Julio Metirelles, Henrique
Portugal, Ignacio Murta, José Ma-
ria, JoSo Antonio, Moreira da Ro-
cha, Silva Fortes, José Custodlo,
Baeta Novas, Refto Junior-,JoSo Mar-
tinha, Sousa Snares, Castello Bran-
en, Ge4uJJo do Carvaiho, Pinto do
Moura, Jotio Lisboa, Abides Gon-
çnlves, PerIcles 'do Mendorl9a, Nor-
berto Laga, Cicero Lopes, Modest!-
no &onçalvos, Edmundo Blum,

Franklin 'do Castro, Monteiro 4c
Ahreu, Garibaldi Mello, Bias For-
tes e Pedro Laborne, faltando, ao
causa participada, 0 sr. Simetio
Stylita e, scm iolla, os mais onho-
1•05.

r\bI0 SC ia sessao.
Lida a acta da antoccdnnlo o nSa

havendo cluern sobro ella faça ob-
servaçSes, o Sr. Prosidento :04 a
mesma por approvada.

0 sr. I. , secretario dá conta do
seguinto

EXPEDIENTE

Officio

Do or. 1.0 secreiario do Sonia-do
dovolvendo 'acompairhado do irma
ernonda a projecto n. 97, sobre ii.
ceiiça a fiLnocionarios publicos. -
A iniprimir-se.

Ernenria of feeccida e approvada
pclo Senado ao projecto n. 9,
do Camara dos srs. Deputados,
con cedendo lieenca a funcciona-
rios publicos.

(Setima Lagislatura)

No art. 1.0 accrescento-se:
ii) Deocicciano José Borges, con-

tad or, partidor 0 distnibuidor do
lermo do S. SebastiSo do Paraiso,
cm prorogaSo

1) Dr. Francisco Mineiro ide La-
cerda, aapitão medico da Brigada
Policial, para tratamecito do san-
do.

Papo do Senado do Estado do Mi-
nis Garaes, iem Bello Horizonte, 16
do setemibro de 1948. - 0 presi-
0 ente, Levindo Ferreira Lopes. -
0 I .o secretario, Jo-s6 Pedro Drum-
mond. —o 2.° socretarrio, Gabriel
do Oliveira Santos.

Reclacçdo do projecto a que se rC-
fere a ernenda supra

0 Congresso Legislativo 'do Es-
tado dc Minas Geracs docreta:

Art. 1.0 flea o governo do Esta-
do anctorizado a conceder urn an-
no do licen9a para tratamc'nto de
negocios, aos scguintos lunociona-
rios:

.) Baoharel Joan do Mello , Fran-
professor substituto do py-

1010,gia, logica o. hilstorla da phi-
10phia do Externato do Gymna-
Sio

b) Bclnaino Braga, ecriviio do
.° officio do judicial o notas

eoma0a do Juiz do FOra.
c) Antonio do CarvaIho Bhering,

collector estaduol do nruiicipio de
yj9osa.

4) Arotonelli Bhoring, eserivão
Os collectonia' estadual do munici-
io do Santa Rita do Cassia.

) Alysio do Matins, collector
estd11al do municiplo do Para-
catU'.

f) P. Maria Rita Burnier Pea-
Sons do Mello Coelho, protcasora
do segundo grupo escolar da cida-
do do Julz do Fdr•a.

g) Pdro Ferreira Paihares,
iunanuenso da Socretaria da Agri-
coitus a

Ant. 2. 1 Flea o govorno do Es.
tado, oguadrnento anctorizado a
conceder urn anno do licenqa para
tratarnorto do saude aos scguintes
funceioflarios:

a) B. Maria Regina Mondes.
professora do grupo esoolar "Dr.
Cupertmno", da Villa Rio Casca.

b) P. Alzira Gornes Vorgueiro,
professona do grupo escolar "Fran-
cisco Braz" da Villa Braz.

e) D. Christina Carvaiho Vietra
da Costa, professora do soxo m.as-
cuilno da cidado de Alto Rio Doce.

Art. 30 Flea, do mosmo moOn,
auctorizado 0 govorno do Estado
a conceder dois annos do lIcença
pars tratamento do nogocios aos
seguirite's funecioniarios:

a) Antonio do Andrade Botoiho,
eisgerohei'i'o do Etado.

b) JoSo Pedro do Amaral, esuri-
rio do paz effoctuvo ido distri-
cto ide Carmo do Paranahyba.

c) Annibal Bias da Silva, escri-
vao do paz off oati'vo do districto
de Ji'vi'amerito, aoniiaraa do Barba-
cena.

4) Oiyippio Augusto do Maga-
ihies, oscnivao do judicial e rio-
las cIa coinarea do Pomba.

A. DA C.-26

a) Henoulaino Ologarlo do Barro3
Cobra, escrivdo do orph5.o do tar-
mo do Pouso Alogro.

f) Theotonjo Antonio do Sousa,
escrivSo elfoctivo do paz do dis-
tricto do Soreno, comarca do Cata-
guazes.

g) Bacharel Francisco de Barros
Lima Monte Rase, juiiz ide direito
da comarca do Rio Clare.

h) Antonio Magalhaes, collector
cstadual do munieipio do Cabo
Verde.

Art. 4.° 0 mmero do aulas do
curso do ilogita, phychologia e his-
toria da phiosophia. nos Gyrnna
sios Mineiros, sera o mosmo do
Coilegio Pedro II, rovogando-se,
nesta panto, o paragrapho 1. 0 tb
art. 9 cIa lei n. 657, do 11 do se-
tembro do 1915.

Art. 50 Rovogam-so as disposi-
cOos em contrario.

4prcsentação d' pareceres das
commnissOs

O sr. Jodo Lisboa, em nomee d3
eomrdssSo do Orpamento, aprosen-
In o seguinto

Parecer e redac cáo para 3.' discus-
são sobre o pro jecto n. 102 (Di-
camento)

A cornrnissSo do Orçamento a
Contas, teirdo organizado o proj e-
do ci. 102, quo arcs a receita o fixa
a despe.sa para o exercicio do 1919,
do acconclo corn o quo fi deilbera-
do pela Camara, em 2.0 discussSc,
offercee-o p ars 3.' e d do parecem
ciue soja ollo appiovado, salvo cm
O ireito do ofterecer-ihe ernendas,
qu'ando em discussSo.

Sala das cornmissdes, 46 do se-
tembro do 1918. — Join Lisboa,
preSidente. - Silva Fortes. -
Pinto do Moura. — Viviano Cal-
das. — Castello Branco.

Projecto n. 102, a que Se refere
parecer supra

o Congresso Logisiativo do Esta--
do de Minas Geraes deoreta:
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ICAIPITULO I

Urcamento da recejia

Art. 1.° A recella do Estado do
M inas Geralers, para o exoloeleilo do
1919, ica orada em .............
35-362:400-$000 ,	 rn'pe e eoorá dos
seguintes titulos:

Benda ordjnapja

a) Impoatos:
1. Expoipta5o e sobretaxa do

malnrganez, 15.400:000$000.
2. Soibreitaxa do café..........

3. ?)50 :000$000.
3. SeIlo, euslias juth arias e

cmolument&s, I . 300 :000$000.
4. Nowas a veIh(ys dire1tos......

L000:000$000.
5. Trannmiiss'ão "inter-vivos",...

2.000:000$000.
6. T.ransmjsso 'eausa-mortis",

300:000$000.
7. Paissaers em esltraslas dc for-

ro, 350:000$000.
8. Lmposto sabre e'x,porfaçäo do

ouro o diamantes, reAduido a 3 0I0

o imposIfo sbne o diamanf .......
150:000$000.

11. Taxa aicliclic4onal de jj 0 1 0 so-
bra niovoa e velhros d4reitos, trans-
missão "eausa-mrortis", passageris
em estraidas de t1arro, industrias a
Lrofias6es, eosumo do babidas al-
000liclas a tpansmiasão "hterr-vi-
yes", 7015:000$000.

10. Imposto sobra aguas mine
ralas (aello), 30:000$000.

41. ReIndt do fedras do gado,
J50:000$000.

42. Taxa die estatistica; .........
10:000$000.

13. Industnjas a prof4ss5as.....
2.000:000000.

14. T'miyaslo territorial.........
.L.600:000$000.

45. In1posfo de consumo do
aguartlante, bebidag aloe olica s,
aguals mineracs artifioiaes a outras
taxas do consurno a os imostos tIc'
quo cogita a doe. n. 4.793, de 14
de Tverejro de 1905, 8()0:000$000.

16. Taxa tIe v1ação, 400:000$009.
47. Taxa tie diverSes. ........ .

,:.75:000.$000.

b) Gantribuicea:
18. Matricula.s, annuildaides e

pen em estaheleicjmoutos of fi.
ciaes, 35:000$000.

49. Quotas do fiscaIizaao p
parto do omprosas ou
fiCcaIi'ados polo govevno..........
447:4,00$000.

20. Renida da Imiprensa OJfj
'150:000$000

Total, 30.8152:400$000.

Renda extraordjnaj

a) flemtias:
1. Jurors de diahejros em haneo

juros die apoldees federaeS 0
denido do aoç5es, 600:000$000.

2. Arrandamonto do proprias 'dc
Estado, alu'guois, vemda do prddjj.
ctos -tIas I azenidas modelo a dos 

ill.stitutos, 50:000$000.
3. Ronda die terrenos dianian.ti.

no's, 1():000$000.
4. Jurors do emprestimos tis Ca-

maras MunirciIpIa,e;s a omprosas d-
versus, 4.600 :000$000.

5. Multas, 150:000$000.
b) Reposbj5as:

6. ReposiçOes o resti.tuill5es tIe
C! ulotas de orçomentos anteojores,
50:000$000.

7. InIdernnizaçOes (liquidraç do
debitos do responsaveis)..........
,150 :000$000.

8. Ccabranqa . da divida activa or
amon1aria, 900:000$000.
0. Amortizacao cia emprestimos,

150:000$090.
10. Venda tIe terras a proprios

do Esifialdo C lotes Goloniaas.......
200:000$000.

11. Venda die vaccina, machinas
egriooiais a seinantes, 450:000$0W

42. Belceitas do origens divelrsas,
500:000$000.

Somma, 4.510 :000$000.
Total, 35.362:00$000.
Art. 2. 1 0 imposto ad-valorem

sobra a eXportaão do manganez
oará do 8 0 1 0 10 010 e 42 o l o confor-
rue o valor official da pauta for
rospelotwalnonte inferior a 40$00,
tie 40$000 a 50'$000 ou superior
50$000 per toniela!da de rnanganez
trabsportadlo para 16m do Estade.

Art. 3.° Duranla o mosmo exerci-
cio, lies o govomno auctorizacto a
- realfzar a coIJi'ança amigavel as

ujdicial da divida activa, potIon it
antrar em aecordo corn os deyetdj-
ies, transigir on allirviar mull-as,
olirniiando do quaiclro us closcadoroe
insolvaveis, resguardados os inte-
losses do Ertajcio.

Art. 40 E' tiesda jtI prurogado
pol mais urn anno o prazo tie qué
trata o dOe. n. 2.673, do 5 de no-
vcjnLbro do 4909 pain quo os all -
quirontea do propriedades imn-io-
veis inter-vivos, per titulos part,-
cul:ares, possaim at'felctuar o paga-
rnjeinto do respeIctiivo imposto de
transmjssjio, C OS averbar para as
fins do imposto territorial, iii
penclentemente da multa de ......
50000, tie quo trata o art. 13, cIa
le" 271, do 1.° do sertemiro do
4899, observanido_so as disposiçOes
tics arts. 2 0, 30, 4o o 5.° do citado
cledreto a lavraiijdo-se novos cdi-
taos, finido 0 prazo do art. 1.°6
in esino d carob.

Art. 5° Fica o govarno do Esta-
do auctorizado a elovar, do coirifor-
midade corn as altoraçdos quo so
fizercin na lagislaçãn federal, a
Onipo itancia maxima dos depositas
cia Caixa E 001omi-ca a suas ago, ;-
cias nas colleirtorias, a a texa dot
retineetivos juros.

Art. 6.° A taxa do exportaçdo sc-
bra made-bras em tóras sari de 5
ad-valorem, a a do madeiras sac-
radii-s a aippareihardas cIa 4 0j0

CAPITULO II

Orcamento da despesa

Art. 7.° Durante o exenoic-bo dc
-1919, flea o President-a do Estadu
uuctonizado a despenrder a quanta
do 35.34,2:3977$986 pebas tres Sear'-
farms do Estado, corn c-s services.
cSp-eCIficaldos nos scgumtes Para.-
graphos:

§ 1.0 Secretaria do' Interior
1. Pi'csicieneia do Estado:
a) Su-bsiidio an Presidento do E-

macb. 30:000$000.
1) Reipresenitaqão do vice--Prasi-

d@nto do Estado, 42:000$000.
2. Gthinete do Prrstdenta do Ex-

tado, 12:000$000.

a) Custelo do Palarejo a suas do-
pCiiclefleias, 12:000$000.

b) Guarcia do Pahaoio, 3:000$000.
3. Secrebarja do Interior:
R) Passoral, 200 :250$0Q0.
9) Expedjnte, 15:000$000.
C) Illurninaçao do Palacio dg,

Presidencia, das Secretarjas do In-
terior a Puljca e -tIns ropartitOe.
a b onclina tIns, 14:000$000.

d) Custeto' do autornovaig do Pa.
lO-Cli), thts Seerelarias do Inierbor e
da Podicia e reparticOes anuoxas a
suhordinadas, 50:090$000.

4. Subsidso ans seaacl-oros......
59:280.$000.

5. Pessoal o expedienite da se-crc-
lana do Sernado, 75:000$000.

6. Subscdjo aos cbeiputaciros ......
178:560$000.

7. Pessoal e expadi-ent da score-
taria da Camara dos Doputardps o
apamhainje rnto - do debates, send
00$000 p-ama acqutsicSo do livios

para a bthLotheea, 93:100$000.
8. Ajuda de custo a senadares a

depufados, 72:000$000.
9. Magistvaftira a justiça do Es-

to do:
Tribunal cia Relaeacj.........

`69:- 40.$000.
hi Jiiizcs do direito, 617 :203$000.
a) Auxil-io aos 93 juizos do direl-

to, do quo Ifrata a lob 611, -do 1913,
55:800,$000.

id) Juizes municipacos.......
560:000$000.

C) Prornoforos de justia......
338:880$000.

f) Juizes cm disponibilidade,
gratifi)caçdo dc 49 0 1 0 aos miagistra-
dos, alugii-eis de casa-s para forum
e aaquisi4o -tie rnobiliamio,
81:320$000.

10. Pessoai ta Secrefa-ria 'da Po-
ucla, sando 1" :800$000  an medico
legista e 1000$ ia umm serverate, ga.
bin-eta de ildontifieacfio e suns Ii-
I iaes. delegados auxiiares, ajiu-da
do eusbo aos nesmos, gratificaçao
as collaljuradoi-es e 6 : 000$000 -pa_

ra oxpediento, 420:310$000.
11. Pe-ssoal cIa Panitenajania tIe

Onr-o Pr-alto, oxp edjea-ite, passoal -con-
tract ado, alimontaçao 'dos reclusos
o 60$000.$900 -pain o pesso-al a ens-
tab da do Uberaba, 460:000.$000.
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12. 'Garoereisros da 'eadelas do
Estiado, 50:000$000.

13. Susterito, ves4uario o eura-
tvo do .presos picthres, sendo
13:000$ para ou'steio das c,ocheiras
cia Piylicia, 400:000$000.

44. Di'ligemclas fpolticiaos le eta-
titiea criminal, 34:000$000.

45. Fora Puithea:

a) Pessoal, 1.869 :401$000.
1) Etafpa fixa do 1$200 para

2.394 praas, 1.048:572$000.
C) Fardarneinto e ea1ado,

600:000$000.
id) Graitif0oação a reengajados a

200, 50:000$000.
e) Forragern, ferragem e moth-

eamentos para os animates do es-
quodrão ide cav.a1laria ,e forragem
para os dos of fkiae8 montados,
50:Q00$000.

1) Ajuda do ousto a ofiioiaes em
diligericia, 20:000$000.

g) 'Reimonta dos an•imaes do es-
quadrão de cavaiiaria e dos dos of-
fkiaes montados, 10:000$000.

h) ConWra e coinoerto de arma-
mento, muniçäo e equ4paanenito,
10:000$000.

1) Aquarte1amenio, eriterramento,
expediente, iuz e 1:000$ para con-
sorvacäo da liTlha do tiro,....
90:000$000.

j) Bomibeiros, 5:000$000.
16. Guarda Civil da Capital, pea-

soal e expodionte, 233:800$000.
17 Soocorros puljlicos, inc1usiv6 a

Uiir6etoriia do Hygiene, peoa1 U-
tulado o contractado, expediento e
vehioulos e mais 18:600$000 piara
execução d:a lei n. 507, do 22 do
setemlro do 1909, 100:000$000.

48. Assistencla a Alienados de
1"iiinas Geraes:

a) Pessoal, 67:200$000.
1) Exeidionjto o 'deapeeia do all-

mentaão, 100:000$000.

49. Instruieão Pubilea:
a) Grupos •oscolares, osoolas in-

fanthis, grupo annexo a Escc4a Nor-
mal Modelo, eseoiaei singula.res, gra
tifieaão an Secreitairio o membros
do CoiseTho Superior, premlo do
viagem a prnfessores, auxillos a
eursos tothnoos, raitifioao a pro-

fessores 0 iffirootores do grupos q'.ie
trabaiharem em dods turnos,
5.000:000000.

b) Fo:rneciaTnrnento do iivros o inn-
billario escolar, 400:000000.

c) Gonstnucção do prod4o osc_
lares, inciuSivd 3:000$000 para am_
guel do pDodio para 0 Extarnato do
Gymnaslo Mineiro 'do Bathaee
200:000$000.

20. Eseola Normal da Capi'1aJ
Pessoal e expediente o uma Eseio-
cola Normal Regional, 133 :800$000

21. Exteirnato do Gynmaslo Mi-
neiro do Barbacena:

a) Pessoial, 434:8110$000.
Ij) Expodi'en'te, 1:000000
c) Fisealização, 3:600$000
22. Extemato 'do Gymnao Mi-

netro da Capital:
a) Pessoal, 437:040000.
b) Expediente, 2:000$000.
c) Fisealização, 3:600$000.
23. Escoia ido Pharmacia:
a) Pessoal, 6-1:260$000.
b) Fxpediente, cuateio do labo-

ratorios 0 3:000$ para off-TeIna e
romonta do material teehnlco,
15:000$000.

c) Fisealizupão, 6:000$000.
24. Archtvo Publioo Miinejiro:
a) Pessoal, 21:600$000.
b) Aoquisiçio do copias do do-

ounientos e expod4ente, 2:000$000.
25. Expedioncte corn eleiçöes es-

taduaes, 10:000$000.
26. S ellos p ostaes para corres-

poiadeueia official, 15:04)0$000.
27. Custas em proceEsos crimes,

300:000$000.
28. Expe;diente do jar ..........

20:000$000.
29. Eventuaos, 40:000000.

30. Auxilios:

a) A' Facuidaido Livre do Direito,
50:000$000.

b) A' Faculdado do Medicina da
Capital, 50:000$000.

c) A' Eseola do Pliarmacia P

Odontologia do Gymnaslo Leipol-
dinense, 5:0008000.

d) Aos hospitaes de: Abro Camp°,
Aguas Virtuosas, Antonio Dias Abal-
xo, Abbaidia, munictpio do Pitangily,
Barbacena, Bomfim, Baopendy, B0fl1

Despaoh', Born Suecosso, Caratin-

gola, Caidas, Curvello, Camp estre,
ataguazes, Caotd, Ciristina, Cabo

Verde, Campo Bello, Claudio, Ca-
tinga, Capellinh a, Caxamijil, Cas -

siano Campolina (do Entre Rios,
piasnantiiia, DOres da BOa Esperan-
ça, POres do indayá, Divinopolis,
orrrnga, Grin Mogol, Guaranesia,
aaxuipe, Itabira do Matto Dentro,

Itapoceria, Itajuhd, Jtuyutaba, Juiz
do FOra, Jacutinga, iSnuaria, Ja-
guarY, Lawns, Leopoldina, Marian-
na, Mar de Hespanha, Minas Novas,
tontes Claros, Muzambinho, Ma-

chado, Monte Santo, Obveira, Ouro
Preto, Ouro Fino, Passne, Pará, Pon
to Nova, Poos de Caldas, Palmyra,
paraopeba, Piumhy, P0Q1so Alegre,
passa Quatro, Pitanguy, Pequy, Pc-
dra Branca, Paracatd, ParagLiassO,
piranga, Paraisopolls, Queluz, Rio
Preto, Rio Branco, Rio Novo, Roche-
do (municipio de S. Jedo Nepomu-
c000), Sahara, Santa Luzia do Rio
das Volhas, S. JoSo d'El-Rei, Sea-rn,
Sete LagOas, S. Gonçale do Sapn-
cahy, S. Sebastião do Paraiso, S.
Joisd d'Aidm Parahyba, Santa Rita
do Saipucahy, Santa Quitoria, Santa
Rita do Cassia, S. JoOo Napomuco-
no, S. João Evangelista, Sacramen-
to, S. Caetano do ChopotO, Turvo.
Theophilo Ottoni, TacjuarussU, Ubd.
Uberaba, Uborabinha, Varginha,
Villa Nova do Limo, Villa Braz,
Viçosa, Santa Casa do Caridade do
Diarnanfina o Hospital do Tuhercu-
losos do Arassuahy, Abaetd, Araxd.
S. Vicente do Paulo do Bocayuva,
Prados, Sylvestro Ferraz, S. Vicen-
to do Paulo do Miralay, S. Domin-
gos do Prata, Santa Casa do Villa
no PeridOes, Arassuahy, Aifenas, S.
João Baptista, Carnpanha e Itadria,
a 2:0008000 cada urn. 226:000$000.

e) Aos asylos Maria Thereza o do
S. Francisco do Assis (do S. Joo
d'El-Rei). S. Vicente do Paula, do
Etro1la do Sul; S. Vicente de Pau-
la, do Aguas Virtuosas; do Cari'da-
de, do S. Francisco; 'do Jaboticatu-
has: 'do Oriphãos (do Marianna)
de Barbaooaaa; de Juiz do FOra; do
N. S. cia Conieoição (do Serro); de
Santo Antonio e Santa Izabel, do
Ouro Preto; do N. S. do Nazareth
(de Queluz); (d,,a Velhioe Desampa-
rada (de Ponte Nova); do S. Joa-

quim (Coneoicao do Serro); do In-
validos, (Carangoma); do Orphäos
(Campanha); 0rphaarato Sant'An-
na (Passa Quatro); Hospital do
Rosario (S. João d'E1-Red); Ineiti-
Into das Surdas Mudas, (itajubd);
Pavilho do, Tuhercuhasos, (Gaul-
panha); Sanatorlo do Tubeirculosos,
(Januarta); Matern0dade, (de S.
Joo'dEl-Red); Asylo de Menidi-
gos, do Juiz do Fóra e Hospital do
Santa Rita do JaAautiinga, 2:000$ a
coda urn, 50:000$000.

f) Ao Asylo do S. Luiz (Caetd),
4:0008; ass asylos do Macthubas,
do Diarnantiha e Itam1jacury ia -
3:000$ eada um 43:000$000.

g) A' Santa Casa de Bello Hari
zonte. senido 6:000$ para a Mater-
nidade annexa, 36:000$000.

h) Ao Asylo "Affonso Ponna", da
Capital, do aceordo corn a lou n.
542, do 4910 (1O:000$); ao Instilu-
to Pasteur do Juiz do FOra,
10:0008); ao Hospital de Lazaros,
em Sabard, (1:000) ; ao Disponsa-
rio "Bueno Brandao", annexo a Li-
,,a Contra a Tubereulose, da Capi-
tal, (3:000$000), 27:000$000.

I) No Orphanato Santo Antonio,
ila Capital, 10:0008; e a Protecte-
ra cia Infancia, em Diamantina,
1:500$, 11:5008000.

j) Ao Lycen die Mates o Ofilcios
de Ouro Preto, 3:000$; ao do Dia-
mantina, 2:000$; ao Lyceu do Artes
o Offidos arinexo no Gyrnnasio
Santo Antonio, em S. Jodo d'Ei-Reii,
1:000$000, 6:000.$000.

k) Ao Instituto Historico do Mi-
nas, 2:0008000.

1) Contrthuiçdo para o monu-
mento do Ypiranga, (3. 1 prestaço),
25:000$000.

rn) Auxilio no Centro Mineiro, no
Capital Federal, para crea.r o man.
terurn mnstruiario das riquezas do
Estado, 4:000$000.

31. Inspecdo Regional do Enl-
rio, 200:000$000.

32. Empreigados em disponithii-
dade, 149:860$000.

33. Passes e tolegrammas da
Prosidenola, cia Secretaria do In-
terior o Pollcia 70:000$000.

34. Delegados do Poilcia,
280 :000$000.
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5. Saneament.o rural do Esta-
do, 600:0008000.

Somma, 15:739:213$000.

§ 2.° Secretaria das Finances

I a) Pessoal, 417:480$000.
b) Expodierrte, recothimento de

saldos, 80:000000.
e) Passagens em estradas de fer-

ro e tlegrammas, 40:000$000.
2. Recebodoria dc Minas na Ca-

pital Federal:
a) Pessoal e 10 collaJjoradores,

216:21W$000.
b) Expediontie, 40:000$000.
3 Sorviço da divkla fundada:
a) Juros da divida inerna,

3.007:060$000.
b) Amortiia,So e juros da cltvi-

da externa, 7.210:854$875.
c) Despesas acoessorias.....

50:756$920.
4 Porcentagem a collectores e

escrivães, inclusive a quartia no-
cessaria para o iserviQo do conso
terrItorial. 900:000$000._

5. Directoria da Fiscalização:
a) Pessoal, 255:0008000.
h) Expeidiente, 3:000$000.
7. Pessoal do pontos fisoaes e

poiloantagem aos fiscaes.....
540:000$000.

7 Aluguols do easa para poTitos
fiscaes, 61:920$000.

8. Juros do omprostirnos do or-
phãos fsohre fdoposiAos na Caixa
Economica e Ide fia.nça......
300:000$000.

9. Poreentagom a estradas de
form, 700:000$000.

10. Juros e descontos......
300:000$000.

11. Custeio do autoniiovel.
6:000$000.

42. THu ninaço Ca Seeretaria,
:000$000.
43. Imprenisa Official:
a) Pessoal, 60:000$000.
1) Pesso al e ontractado, material.

custelo do estabelecimento, porte-
postal e telegramniias, 700:000$000.

14. RestituiçCes e reposiçOes -das
varbas do reeoita orçamentaria,
salidos a favor do oxactores e ou-
tros do oxereicios antortores,
100:000,$000.

15: Anosentados e reformados,
944:943$191,

16. Custas em canas Ida
zenda, 50:000$000.

17. Eventuacs, 10:000.$000.
18. Despesas espeeiaes a c

do T1ieouro:
a Juros do apolices Ce

ios anteriores, 1.00:000$000.
h) Ga.r'a.nitia de jiiros a ore

as diversas. 200:000$000.
e) Exereicios findos:
1. Da Secretario do Interior,

20:000$000.
2. Da Secret.aria das Finai

90:000.$.000.
3. Da Secretaria da Agriccil

0:0008000.
19.	 Pessoal e expedierite

Junta Commercial, 41:2108000
$cmma, 16360 :164$986.
§ 3,0 Scerctai'ia cia Agricult0

Director.ia da Viaçiio e Obras
Publicas

1. Se.cretario o official de phi-
note, 31 :200$000.

2. Pessoat Ca Directoria de Via-
tio e Obras Publicas, inclusive dia_

rias regulamentares, 280:000$000.
3. Expediente e telegrammas,

25:000$000.
4. Passes e transportes.....

30:000$000.
5 Automovel, llluminaçSo, ide-

phones, seguros da Socrotaria o de-
pendencias, 9:500$000.

6. Obras Publicas, 1.000:000.$000.
7. Estradas dc rodagem, sendo

30 1 1 , para ccnservaçSo, .....
384:000$000.

S. Serviço telegraphico do Es-
taCo. 10 :000$000.

9. Eventuaes, I0:000$000.

Pirectoria da Agricultura, Terras
o Colonizacao:

40. Pessoal do Direotoria, inclu-
sivC diarias regiulamontaros,
125:600$000.

It. Custeio do colonias e fun-
dale do nucleos, 450:000$000.

12 Catechese, 10:000$000.
13. Aequisição do machinas agri-

colas, irisecticidas, adubos o Se-

mentes. 100:000$000.
14. Institutos "Jodo Pinheiro',

"P. Boco". e "Bueno BrandaO
130 :000$000.

45. Apprendizados Agri-colas "José
60 ça1ves", "Borges Sampaio" è
'itambacury", 61:720$000.

16. Fazenda Modelo da Gamel-
teira o Campo do Demonsiração Ce
a,yuruoFea, 22:000$000.

7. Ensino Agricola Ambulante
e CarnPOS Praticos, 90:000$000.

18. SubvençOes:
A' Esoola do Engenharia cia Capi-

tal, 50:000$000.
A' Escola Agricola do Lavras,

10:0008000.
A' Escola M. do Agronomia e Ye.

terinaria do Bello Ilorizonte........
4:000000.

A' Escola D. Bosno de Cachoetra
do Campe, 40:000$000.

Ao Instituto ElecIro-Tochnieo Ce
Itajubd, 35:0008000.

A' Escola do Commercio do Bello
Ilorizonte, 2:000$000.,

Ac Approndizado gTiCOla anne-
xo • ao Gymnasio Leopoidinense,
5:0008000.

A' Esoola Profissional "Delfim
Moroira", annexa ao Gymnasio S.
Jose, de Pouso Alegre, :500$000.

19. Defesa das terras e matIas do
Estado, 20:000$000.

20. Limites do Estado, 30:000.$000.
24. Modiço e divisSo do terras

publicas, 50:000,$000.
22. Sorviço meteorologico........

58:000$000.

Diroctoria da Industria e Corn-
merelo:

23. Possoal Ca Dimectoria,
í' 

inclu-
sivé diarias regularnntares........
80:000$000.

24. Torronos diamantinos.......
7:200$000.

25. Estaincias hydro-minoraos,
10 :000$000.

26. Sericleultura, 3:000$000.
27. Feiras do gado, H) :000$000.
28. Postos zootcelinicos..........

50:000$000.
29. ImportaçSo do roproductores,

100:000$000.
30. Solecçdo do gado nacional,

50:000$000.
31. Sementes de plan cas forragel-

ras, _20:000$000.
32. Service do minas e i'tos,

10:660$000,

33. Vaceinas, 100:000$000. I

34. Tanues insoeticidas.........
10:000$000.

Somma, 3.242:720$000.
Total, 35.342:397$986.
Art. 8.° Flea o Presidento do Es

taCo auctorizado:
I. A abrir croditos supplementa-

res com as frmaiidacles prescri-
ptas no art. 48, Ca lel n. 2.344, do
11 de junho do 1876, obsorvando as
cIisposiçOs dos paragraphos do art.
30 da lei n. 49, de 26 do novembro
do 1891, is seguintes rubmicas do
art. 7.° da prosonto lei, caso so ye.
rifiquo nCo terern side sufficiente-
monte dotadas:

Ao § l . a , n. 13, susterto e vestun-
rio dc' presos pobros; ii. 45 e suas
lottras-Força Publici; n. 17, Soc-
corros Puhlieos; n. 40, 1tta-as a c
InstrucçCo Piihlica: pessoal e con-
strucSo do prodios; n. 18, lettra 1.',
Expodionie 0 dospesas de alimenta-
çCo.

Ao § 2.°, n. 3 e suas lettras-Ser-
vico Ca divida fundada;

n. 41 Porcentagem a collectores:
n. 9, Juros e rostituiçOes do em-

prestimos de orphiios, etc.
n. 40, Juros e deseontos;
n. 15, Aposentados e reformados;
n. 18, lettras a, b o c,-Exeeroicios

findos, garantia de juros e enear-
gos do Thesouro.

2.° A realizar opea-acOcs do ore-
dito para cobrir o deficit que so
s'erifiear, caso a rondo orçada nCo
seja sufficionto para as despesas
ordinarrias.

3.° A real izar oporaçdes do crc-
dito para oecoi-rer is disposes corn
garantias do juros, subvençOes a
om;presas que do taes favoros go-
sarom.

4.° A roalizar operaçOes de crc-
Cite. liquidavois Centre do exerci-
cii. financeiro, come antoclpaçEo do
receita, nSa oxcedendo a terca par-
to do meceita orçada

Art. 9.' E' o govorro auetorizado
a roorganizar o servito do loterias
do Estado, revendo as respectivos
regulamentos 0 alterando-os coma
julgam conveniente.

Art. 1. Fica o govern* auetoii_
zado a crear e regulaniientar a fis-

Fa

argo

crei-

pro-

tura,

Ca
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Art. 24. Flea o governo auc'to'ri-
zado, desde já, a enitrar cnn accoi-
do eOfffl o governo da Uniäo o corn
as munictplalldados para o combate
svstomaitizado a ankylostomiase, no
iimpaludi smo, a rnoio.sti de Cha-
gas, a ie'pra e a outras endemtas
quo grassarn no Estadio, de aecor-
do corn o piano elahorado pela
Academia Nacional do Modieiina e
polo geverna federal, podon'do pa-
ra esso f.irn aecoitar a coneurso dc
asisoiciacOes medicos exitrangeiras
ou macionaes.

Art. 25. As su4cvenOes e auxi-
110:5 conoodidos par esta id sO se_
rlQ pagos as assoeiaçOes constitul-
das legalimenite.

Art. 26. Flea a govorno auctovi-
zado a realizar as operaçOes do
eredite nocessai-ias:

1. Para a conversao e consolidia-
daao cia divida puhl4ca do Estado
e a dirninuiqão dos eneargos
actuaes do Thesouro, born eorno
para moiduifiear a regimen do in-
stituto bancania creado pela lot n.
508, do 22 do setembro do 1909,
espocialnrnnito para a effoito de so
roalizarern em meeda nacional
corn major prazo e em meihores
coudilcOes os emprestimos a bayou-
ra; ficanzio egualmento auctoriza-
do a prarogar par mais 20 annos
o contracito oelehrado earn o Ban-
Co do Crodiito Real die Minas Ge-
raes, a 26 die marco do 1898, pam
a realiiziaqdo die empresitmrnos hy-
pothecarios, do aecordo corn a Tel
D. 212, do 9 do juirho do 1897 e doe.
n. 1.105, de 15 die fevereiro die
1898.

II. Para ontrar em accordo corn
o governa da UniSo sabre a rover-
Sao de diiverses trechos da Estra-
da die Ferro Odste die Mines, die
con cossão estadual, podendo trans_
igi r come convenha aos inter-
esses do Estado.

III. Para eaatrar em acedrdio earn
a Companhia Estradas die Ferro
Fddieraes Brasileiras Wide Sub-
Mmnerira), an agir do rnddio quo Jul-
par mais convenieaite, errs erdem a
(Iofender as interesses do Esa d a,
hg-adios as resip oetivas vias-ferrea s,
especialirriente as decor pontes da

dessteneia o roembolso da relvr-
são sabre a estraidia então denorn-
nadia E. die F. Sapueahy.

Art. 27. Flea suspensa a creaçOo
die grupas eseotares districtaes.

Art. 28. Flea o govorno auciteri-
zado a erciar urn Internafie do Gy-
moasFo na Capital do Estada, on a
trainsforir Para osta a Gymnasia rio
B aribcucena, transfern-ianulo-o em in -
tomato.	 -

Art. 29. E' veidada a consierv-
cOo, no mesmie gmuipo escoiar, die
director quo tenha pareimtesco ati
a 3 , 1 grau corn qualguor profe:ssoi.

Parag-rapho union. Esta ineom-
patihiliclaidie exteurcie-se aos insip -
eto iles eseolares muni eipaeS.

Art. 30. E' reaogaida a gratifies-
cOo extraiorditnaria do cue trata a
art. 52 do doe. n. 3.191, die 9 do
junho do 1911.

Art. 31. Tenidie a mesnia eadeiri
die curso primarie, on quaiquor
outro, sido regild:a par ma-is do urn
-rofessar, as veneimentos durante

as ferias serao pages a toidios as
pro femoores prop-a rcion'ahnente a o
tempo em cue servirarn.	 -

Art. 32. Flea o governo aunteri-
auudio a roformar o ens-inn prinsario,
normal e secuordarbo do Estaido, a
service das Peniteuciarias e reispe-
cttvas colonies, expeidindo as regu-
larnentos papa melihor exeducg)
dos serviçous e supiprirniredo emuaro -
gas dosnocessarlois.

Art. 33. Gompeie ao Prefieato dia
Canital veitar as reso1u6es do Con-
seiho Deliberative, Sernupre que so-
jam contraa-ias as leis eu ao into-
resso do Eistdo ou do municipbo.

Parag-raphie unico. Sabre a veto
ruposto polo Prefoito so pronuii-
clara defindilvaimonto o Senado on
o Presiudiento do Es'tada, si o Con-
gressa não estiver rounirdo.

Art. 34. NOn serOn pagas peic
Prerfoito as despesuas voladas polo
Conseiho Deliberativo corn infra
ecio do art. 3,0 da lei n. 275, die 1
die setcimbro do 1899.

Art. 35. Na lista do nmereeirnento
para provinento de comarcas d
3.' entraineta, podiem nor ineluides
juizes do V.

Art. 36. Ficam attribuidos aa
t'undio da Caixa Benet'icemte dos
Funcicionarios Publinos do Entaidn,
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ca1ia6o das industrias extractivas vico do conservaço 
0 POlieja dasdo minoraes e minorios no Estado, 

I ostraclas die roldla!gem do Eatado, p .ostabelejce.ndo as respectivas quotas clendo irnpOr multas.
do. fisealizaçgo.	 Art, 18. Flea o poor

Art. 11. Flea o governo auctori- aucitorizado a ro guiarnonta
zado a rover e uniformjzar as re- aprovottamento dos Scinfienciado,
gulamentos das Seeretarjas do Es- quo solieltarern no serviço die 

CON-tado, molhoa-ando as services e sup- strueção e couserva die estliadas da
prirnindo as ernpregos quo forem rodagern do Estado, 

ahonando1hedesnecessarios.	 gratiuieaçdo quo fOr Gonsignad
Art. 12. Flea o governo aucitori- regulamento.

zado a roorganizar o servico do fj Art. 19. E' e governo auetorjz
calizaçao e arreeadaçao do rendes do a entrair em aceordo corn o in_
do Estaclo, hem como a Recehocloria sliturbo "Oswaldo Cruz" para que
de Minas no Rio do Janeiro e a Tm_ o instiituctio Filial diesta Capital s
pronsa Official, do modo a mellio- encarregue die organiza.r e manferrar as serviços, sern acerescirno on urn posto die ciefesa contra o ophv.
corn reducqdo do despesa.	 dismo e urn posto anti-rabico.

Art. 13. A concessão dos auxi- 	 Art. 20. Dentro da verba n. 3,
has consig-nados no art. 3,0, § 1° n.	 - art. 7.°, desta lei 0 o pod
3 er0, lettra 0 (Faculdado de Medicina	 executivo auetorizado dosde Ja, a

§ 3.° n. 18 (Escola do Engenha- reorganizar a inispeeçao regional
na), flea subordina a admissdo, do ensino, como julga'r eonv
corn matricula gratuita em cada urn onto.
dos estaholecimenfos henoficiados, 	 Art. 21. Flea o gevemmo do E-
de dez alumnos designados polo go- tado auctorizado a conceder, na
verne.	 vigencia desita id, isionçao do di-

Art. 14. E' o Presidente do Es- mite do exiportacão para o corn-
tado auctoa-iza'do a entrar em aecor- hustivel quo fOr preduzidio no Es-
do, Para a soluçSo a.rnigavel die tado, corn o intuito do supprjr a
quaeo.quer quositOos pendentos 010 deficiencia do carvão e de ovitar
juize, on de reelamaçOes por ques- o consume do loniha Para tab mis-
tOes do identlea natureza, aos bitt- tér, urna vez fique comprovado das
gins id definitivarnonte juigados, oxiperiencias a quo for submefti-
podeindo, para isso, fazer operaçOes do, quo presto vantajosamente acs

- do creidito necesarias, submettendo fins para quo é fabricade.
o acicordos o	 Art. 22. Fica o poder exocutivo

ipportunamente ao co- auctorizado a omiitiir, desde jI, atinhecimento do poder legisiativo.
cinco mil apolices da divida pu-Art. 15. E' auetorizacle 0 governo hlica do Esthaido do valor nominala entrar em accordo corn as SUC- die urn canto do rObs, eada ama.ciessosies do exactores dia Fazenida ,juros do 5 oo, arnortizaveis nopra-

Esitadual, jd fallocidios, para o firn zo die trinita annos, para corn o pro-
die serezn soividas as respeetivas duto coustruir urna estrada de
cenitasi, poidendo transigir e dar ferro ide Maritiinho Campos a Born
quictação.	 -	 D ospacho, celebrand o as contra-

Art. 16. Flea o gaverno aucto- ctos que fororn necessaries para a
rizado a suiavencionar corn a quan- eonstrueqao o para cs arrendamen-
tia do 30:000$000 a emipresa (file to diepois do concluilda. -
so propuzer a estahelecor urn ser- 	 Art. 23. 0 podor exeeutivo in-
rio regular do navegaçSo entrc o oumhirá a treS ou mais engonhci-
porto do Pirapora, no Rio S. Fran- ros do Estiaido coma julgar mais
cisco e o die BurIty, no Rio Para- 000veniente, e quo tonham o cur-
catu', mediantie as clausulas (IUO so die Minas, o esitu4o systornadiiza-
forom assentadas corn o goiverno do das riquezas mineroos do Esta-
dc Estado.	 do, principalmonte nan regdiOes re-

Art. 18. Flea o poder executivo conhecidas como mineraliferas, iS-
guetorizado a regulairrenta o son- to sem augmento do diespesas.
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10 °° soliro a ronda annual produ-
i'da pelos titulos - 'multa" e "co-

fnança la divida orçarnenfara"
constante.s do orqame.uto da rendo
rxtraordinaria do Estoido, atd c
deaapareni•rnen to do sea defic /
actual.

Paragrapho u nico. Desaparec 1-
do osse deficit, esta eontrthuiço
ser. do 5 1 1 , sabre a renda dos U-
tub's referidos.

Art. 37. No Em do cada ox.rc°-
010 financeiro serão apurados o 
&atdos da Cai•x'a 0 co.nvertidos en
e,polloes do Estado do Minas, par
constituir a sen fuado do reserva.

Paragrapho unico. Geasard a
coaibribuição por p arte do Estado
desde quo ese fm:do i(tnja a
ruiniaentos aontos do rOis, repro-
sentades polo valor legal daque11e
tdulcC

Art. 38. 0 pretendente a macri-
pio iia Caixa provard o goso dc
Oa sauide, niediante •exarne dc ii-

spcoção e laloratorio, serido oste
o eee.soario, pnooedidos por urna
lunta do tros medicos. aaome:ados
l)elo S ecrotarie da s Finanqas, ca-
betdo a cacla urn deIlcs, por conta
do interessado, a remunoração do
d'oz mil réis e hem assim as demais
desposa s.

Art. 39. Os soeios da Caixa, nel-
Ia inscriptos dcois dosta lei, ft
cam suj aites is seguintas contr -
6uiadcs addicionars satu'e sons veo-
cinientcs:

a) do urn por canto, si maicres
do 20 a,rinos e monores do 30;

h) do dois por canto, Si maiores
do 30 e monores de 40:

c) do tres por canto, si maioru
do 40 o noenores de 50.

Paragrarpho unico. Cessard essa
coritribuiçio aiddioional, tlesde quo
a ren(da da Gaixa, prove.niento do
1tulos da divda do Estado., attin a
a cinicoenta conies do rdls annuaes.

Alt. 40. 0 Socretarlo (las Fanan-
cas designard a locabidade par't se
proceder as exames a quo so re
Fore a ant. 38 desta lei.

Art. 41. Revogam-se as dispos 1
-roes em omitrarlo-

Sala dais commissdes. 1.0 de so-
temlaro de 1918. - Joo Lisboa.
presidente. - Silva Fortes.- Pm-

to 6C i\Iiuia. - Viviano Catd0
Castello Brarico. - A impru0j.
0 sr. Modestino Goncalves, Pela

cornmissão do RoprosentacOos
Petiçdes, aiprosenta o seguint

Parccer para 2. 1 discussdo do pro.
jecto n. 30, do Senado

A comndssão do PetiOas o R e.
presontaçOeS, a quo fol presente o
pr.00ct.o n. 30, do Sonado, coOO
d.ontdo licença a diversos tun00
narbos 'do Estado, jd acpprovado em
1 . 0 dtscussão neta Casa, é do a-
rocer quo cUe soja sithmottirlo a. s•
gunda o approwido, rosorvanclo.se
o diroito do the apresontar
emenclas quo j ulgar . oonVenjent

Sala das dominissOos, 46 do Se-
tembro do 4918. -.Modosiino Gm-
calves, relator. --Silva Fortes, pro.
sidoute. -Baeta Nevos. -A1ide
Gonpalve.

o mesmo senhor rocjuer e obatesi
dispensa das formalidados regi-
mentacs para quo o proj octo figu
re na osidern do din soguinte.

o Sr. Pinto de Moura, pela cam-
rni'ssão do Logislaco, aprosenta a
soguinto

Parecer para 3. discussdo sobre o
projecto n. 111

(Sot6rna Logislatura)

A eornmissão do Constituica.a, Le-
gislaçho e Justiça, a quo tot proson-
Ic o projecto n. 111 desto anno,
corn as ornondns approvadas em 2.
discassão, é do par000r quo soja a
ruesmo submettido d 3." disoussão a
aipprovado corn a rcdaccão Sc-
guinto:

O Congresso Legislativo do Eats-
do de Minas Geracs decreta:

Art. 1.0 Flea salastituido o art.
11 da Constitniçho polo soguinte:

O Congresso so reunird rio dia
15 do julio do cada anna, si a let
nan dosignar outro d1a0 indpon-
derite do convacaqãa; funccionara
duranto dais mezes a elatar do SW
ala ertura, p odondo ser convocado
extraordinariame-nto o as sues ses-
sOes proragadas cu adiadas.

Art. 2.° Accrosceite-so no art. I

->0 cm seguida is palavras -lava-
s da União on do Estado- o Se,

mom figurar peranto a ad-
o1 11istracd0 como advogaides dog

5eferd0s }aancos, companhias ou
eniP reSas.

Art. 30 Ficam substiluidos as
115. IV e V do art. 66 polo Se-
giUfll0

SdIflOfltO Os doutores c hacharois
em direito podardo nor nomeados
prcmotores do instica e juizos to-
radOs, procedidas senopre do novi-
ia:do as nomeacOcs destcs.
Art. 40 E' sabstituido o n. XIV

do art. (10 polo seguinto: E' prohi-
hdo conceder ou ronovar provi-
sees do advogada e cartas do soil-
citadeT.

paragra4ho unico. Podordo sea
i-enovadas tao sOmente as provi-
sOeS do advogado quo tonham mate
do viiite SInOS c as daquolbos quo
tenhaim exereido as funcçOos do
promotor do justiça par rmrnoacilo
do governo.

Art. 5.° Aceroseente_se ao art.
66 0 soguinto n. .. : -E' prohihi-
do so aidvegado requorer porante
julz do clue soja paronte ate o So
gundo grau o ao oscrivao funeclo-
car em causas em quo seja advo-
gada sea parento ate o meainc
grail.

Art. (i.° Aoerosoento-so ao n.
XIV do art. 74 "in-fine" o seguin-
to: nom clear emprogos vitalicios
o nem conceder apos-'itadonas.

Art. 70 Ficamn supprimidas do
art. 101), as palavras: -on presu-
miicia.

Art. 8." Flea supprirnido 0 §

2. 1 do art. 109.
Art. 9. 1 A alinea do I 6. 1 do art

109 flea snbstltuida pola seguinle:
Os veniraimcntos dos funeeionarios

para os effeitos da aiposcntadoria,
serdo divhItdos em tres partos, con-
stituindo duas o ordenado e a br-
ceiro a gi-afluicaçdo pro labore.

Art. 10. Flea substituido a § b
do art. 109 polo seguinte: Em Ca-
so algum a aposentadorma serd con-
cedida corn a gratulicaio prola-
bore.

Art. 41. Flea substituido o § 9
do art. 109 polo soguinto: A an-

ceitaçiio dc comimiissho eu do car-
go resnun oraido municipal, estadual
on federal, ou o exercicie dais fun-
cçOes do procurador do partos, irn-
portard a renancia das vantagons
da aposontadoria.

Art. 42. Fica suhatituida a § 10
do art. 109 pelo soguirito: o tune-
cionarso pullalico quo so invalidar
cm imnsequencia, do exeroicio do
son cargo, do ruodo a nao pedor
excnccr o mesrno on outro, poderi
scr aposcnitado coin a motado do
oiadcrcado, tainda quo não conto doz
(10) anrios do excrcicio.

Art. 13. Fica aecroscontado an
art. 109 a soguinde paragrapho: o
govcrreo eassara. a aposonladoria
desdo quo vorifique não sor larva-
lido a funcctoiiario an rids tor ella
sido concodida rogularmcnte.

Art. 14. Flea sitbstituldo a II.
2 do art. 120 polo seguinto: A cxi-
goncia do diploma do osiioia nor-
oral para invostidura do maigiste-
rio.

Art. 45. Fica substituido a art.
122 polo seguinto: As licencas re-
inuneradas sO dardo diretto a. per-
cepcdo do rne'tado dos vencim.on-
los 0 sO scrdo concodidas mdian-
to preaaa do molostia, procedendo-
se inspeccdo mcidlca, sonipre quo
fOr j ulgado convcniente.

Neniuin funccionarbo podard go-
sar do anais do urn arms de icon-
ga remuneralda.

Art. 10. Flea accroscontado as
disposicOes goraes o soguinto: Ar-
tigo. Ndo ha outros fumccionaados
vitalieios, aldm do's dosernbargada_
rca. juizes do diroito, meirnbros dos
trthun aes superiores croados p cia
constituicIlo o aquelles sorventua-
dos do justiqa quo forom doclara-
dos em lei.

§ (0 Os professores do onsino
normal, sccunciario e superior no-
incados por comcuiuo, embora ndo
sitalhios, so peilderdo os seas car-
gos no mao do incaipacidade physi
ca on moral, rogularmente apura-
da, on na hypothose do extincção
do ins 1Uuto em quo professarem.
Poderdo sor removidos do eadeira
on do ostaheleicirnenta seinpre quo
fOr convenionte aa onsino.
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§ 2.0 A' lei ord1laria eumpré

estahe1ecr as oondiçöes do esta-
bidiclajdo dos jukes inherio.res o 10
rninttsterio publco.

§ 30 Os dernais frncionarjos 350
livromemto demissiveig polo govaf-
ne, indepenclente do quaiquez pro-
cesso.

Art. 17. Aocrosconte- .se as ths-
posiçOes trans.orjas 0 cguintc:

E' ancito p.izad.a a reviso da di-
visão municipal, politiea o judicia-
eM do Estado, guardado o dispos-
to no art. 115 o paragrapho unieo,
quanto a sua duracio e curse do
deoenrri e.

Sala das conmTlissöer, 16 de se-
ternibro de 1918. —Pluto do Mon-
Pa. —Costa Cruz. ----Hacta Neves.
—413hro Lopes, vensido de aaoor-
do corn o fundarneto fle meu vote
—Bias Fliho. —A morirnr.

o sr. Alcides Goncalves, pela
apresonta o seguinte	 -
e.ommissâo de Camara MunicJpae.,

Parecer para 2.0 discussdo do pro-
jecto n. 116

A eornmisso de* Camaras Mun-
cipaes d do parecer que o projeci)
n. 116 seja dado para 2 . 0 4iseussão
o approvado.

Sala due sessOes, 16 de seternbr
dc 1948. - Alcides Gona1ves. -
Monteiro de Abreu. - Moreira da
Roth a.

0 oraidor pede e obtern disperisa
das formalidadee regimentaes para
quo 0 proj ecto figure na ordem do
dia seguirite.

Apresentacdo de pro jectos, requv-
rimentos, indicacdes, interpello-
çes e moçdes

o sr. Ignacio Murta envia a Mesa
C segliinto

Pro jecto n. 117

Consideranido quo o poder logk-
lativo votcu e fol a sainjcção o pro-
jecto ri. 104, modifloando a orga-
nisacäo das mesas eleitoraes pal-a
a oleicão a se realizar no dia 1.0 do
rovembro do corrento anno;

'ConsJderanido quo, na lei appro-
vada, existe o disipositivo deteimi-
naudo quo, tees nezos antes, as Ca-

maras nos municipios onde exist41)
qu.inro dislrictos, designer o 110-
m.ero do vereadores, dando naqu.
ic pram puhlicidnde id le sua reCoin.
ção, pela impreiisa e can edjtaee.

Considorando quo estA em and
menlo o projecto de reforma co'-
stitucional e, por cUe, so auetopi7a
a revisão do divião administrafiva
do Estaido; per tacs motivos

0 Congresso Legislative do Esfa
co dc Minus Geraes decrefa:

Art. 1.° Ficam adiadas as elel-
cOos das Camaras Municipaes, dF.
juizes do paz e dos membros .dos
Conseihos Deitherativos, que dev€.
ria.m ter logar em 1.° do novembr1
do corrente anno, para 0 anno di:
1919, em dia quo fOr designad1
palo porder executivo.

Art. 2.1 Re;vogam-se as dispo5
cOes em contrario.

Sala das sessOes, 16 de setembre
de 1918. - Jgriacio Murta. - Sou-
sa Snares. - Julio Meireiles. -
t.osta Cruz. - Retto Junior. —Mo-
r:eira da Rocha. - Leopoldo, da
Luna. - A imprimir.
2.0 discussdo do prajecto n. 119, d

1913

Enfra em 2.0 4isnussão, cm gla-
be, •a roqueriment.o do Sr. Sousa
Soares, o projecto n. 119, dc 101.,
ceneiiderando come reversan a Br
gaida Policial o ae.to quo nomeon
tenente do 2.° hafxlihão o c"d2illfiti
Antonio Carlos Carneiro Viriato
CatOo Junior.

O SR. SOUSA SOARES (ndo de-
volveu seu discurso).

O SR. PAULO PINHEIRO: -
Sr. Presidente, tratando-se de urn
projecto antigo, do 4913, e quo, por-
tanlo, do momenlo, não pOde 1cr
Os maioros estudos, roqueiro a V.
exc., consuliando a Casa, Si cOfl-
sent c no adiamento da diseussOo
por 24 horas.

Re querirnento

Roqueiro o adiamenfo da discus-
são do projecto n. 119, dc 4913.
por 24 horas.

S. 5., 16 do seternhro de 1918.
- Paulo Pinheiro. -. E' apoiad')
e calm em 1isusão.

O SR. SOUSA SOARES: - Sr.
presidente, o proj ecto a que se ro-
fere o requerime .to em debate, jO
foi devidumente estudado nesta
Casa, foi ao Senaido, onde fol r€-
eltado.
Apparecendo novamente neta

Casa, foi, ouira vez ostudado, e-
fjijde, portanlo, a Camara apt.,)
para disrculil-o na sessOo de hoje.

Por esta Tazao vote contra 0
querimelTLto.

O SIR. MODESTINO G0NcAL-
yES: - Sr. Presiderite, venho d.
clarar a V. exc., em men nomein-
d.ividuai, e não em nome da corn-
rnisaão de quo taco parto, que so
pm aifigura atterrdivel o requeri-
menlo apresentado, para quo so
faça o adiarnento da discu.ssão do
projeelo, afim de que a propra
comrnissão, urna vex quo die fol
elaborado em 1913, possa ostudal-o
male convenienlemerto. (Muitci
bern).

Ninguem mais
vra, Or1Oerra-se a

Posto a Votos,
app rovaoilo.

- Comparece o
(eear.

Passa-se a
2.0 PAiRTE DA ORDEM DO ifiA
2.0 djsusdo do pro jecto n. 100

Enlra em 2.0 diseussão, earl gi
bo, a reqiaerirnep o do Sr. Sousa
Soares, o projeeto n. 100, sobre
tora publica, juntamepte corn a
emenida n. 1, ja apresentada pela
repeetiva commiesão.

U Sr. Sousa Soares justifica e
maMa a Mesa as seguinies

Emendas

N. 2

Artigo. Fica o governo aileron-
rido a distrabuir, conforme a ta-
bolla a esta junta, do n. 1, as 2.500
pracas ida Pora Pubilca, per cinco
hataibdes, condo quo a 50 unidale
terã sOde em Guaxupd, ou logar
que considere mais conveniente.

N. 3

Artigo. Flea o governo auetor-
zado a relormar, comb calender
rnais coniveniente, a policia insU-
luida pci lei a. 552, de 1914.

Sala dos sessOes, 46 de setembro
dc 4918. - Sousa Source.

pedinilo a pala-
dioussão.
0 requerimenti

Sr. Demosthenes
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Officiaes	 Est ado menor	 Inferiores	 Outras pracas
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major
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0
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0	 'OOO 0 ...0 00	 0)

Estado-maior ......... ........... . .1 1 1 1 1 , 1

Servico de Saude ............... 	 -. - - - - 1 6 1 1 - - -

1. 0 Batalhão ...................1	 1	 1

EsquadrAo ....................... ..........................

l3atalhäo ... .......... .......... .---- 	 ------------------

2.° Bombeiros .................... ......................1 1 1

1.0 Batalhão ...... . ... ......... .- ----------------- 	 1 1 I
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50 Batalh90 .....................1	 1	 1

Somma....................111	 1111611555

Observacao :	 Ficarao aggregados 3 tenentes-coroneis e 5 1 OS

batalliao.
Sala das SessOes, 18 de setembro de 1918.— Souza Soares.
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Sao. apoiadas e entrarn conjun-

etamente em d'LseusiLo.
S1[spien pde-.Se a sessão por 10 rrui-

rnLtGS, senlo a mesma realjer;ta ao
firn dease t1TIpo.

ContinUa a diseujsso do projecto
coin as eiluemdas offerecidas.

o SR. VIVIANO CALDAS (scm
revisão do orador) -- Pre-
sidiente, ethe-rne ia h'onra de vir
relatar. em norne da Con nsw de
Frqa Pth'ea, o project; . 1(10.
For parte ci sta coinrnCi'j ,i apre-
en.tei urna eriTenda, quc está an-

riexa ao sou paseccr c que vem
corrigir urn erro dc somnia, que se
ii otava na prop osta.

Exigua como d a dotaqão desfhTia-
da d ajuda de cusfo a officiaes em
diligencia, a coInmtssão não teve
ouitro recursro sin äo aug.nlental-a,
claudo, asslirn, melos ao governo de
attender as reclaniiaOes que nesse
serrttdo appareceim.

Ndo se teata pPopriamenfe ide urn
aug'incnto 4e clenpesa, porquanto,
não podia a cornmissão propoir tal
mcdidja, p oTquanito constitue ella,
juntarnernte corn o de Orqaimento,
urn Waco d.c resistericia a augruen-
los de depesa.

Sr. Presidcntc, si, do facto, a
situando financejra 4o EstaUo não
é md, em todo. ssso ella reelarna
rn'tuta attenqdo da parte do legis-
lativo.

o Sr. Sousa Soare.: - A situa-
qão do Estado nun d clesesperaxtora,
pelo mcnois affirrnou isso o ax-
preskbente do Esftajdo, dr. Deiflim
Moseiira.

o Sr. Viviano Caldas: - E' jmms-
tamente o que digo.

o Sr. Sousa Soares: - No en-
tanto, a commissdn dc Orçnrnento
dcelairou a Casa quo o Estado as-
tarn quasi faJJido.

o Sr. Viviano Caldas: - Ella
não podia taxer scimclhanta decla-
raqao e não a fez.

Osr. Sousa Soares: - 0 dapu-
tado Pinto de Mcuna declairon isso.

o sr. Viviano Caldas: - Que
Estado estivesse fallido ?

o Sr. Sousa Soares: - Foj esta
quasi a cx'pressão deJle.

• 0 sr. Viviano Caldas: -. E' urna
aceuisaquo grave que o notire depu-
tado faz a commissuo de Orqamen-
to; plenso rnesmo que hajia equino-
Co.

o sr. Sousa Soares: - Nuo; cite
deci aroiu firancamenite.

o Sr. Viviano Caldas... da pas-
te dc s. exc., poirquanto, 0 meu
colloega dc cornmiss3 d urn cspiiri-
to proaide,raa]jo e ndo era possitv'el
que tivesse dito Jai eoua.

o Sr. Sousa Soares: - Pet o me-
nos d o que se deduz das sum pa-
lavras.

o sr. Alodestino Goncalves: -
Houve 'equinoco da parte do no-
bre deiputaido. A comrnissdo dc Or-
qornento ndo idisse em absolute ciue
o Estado estivesse nessa prernen-
cia.

o sr. Sousa Soares: - Foi a
onclusiio quc tirci ido diseurso do

nobre fdeiputado, o sir. Pinto dc
Monra.

o Sr. Lepooldo de Luna: - Era
sO para afasbar emendas que au-
gmentavarn a daspesa.

o sr. Sousa Soares: - Nern
nesse easo poduria taxer declaraao
tao grave.

o sr. Viviano Caldas: - Entre-
tanto en, como, meimhro 'das corn-
missOes ide Orc'aimnanto e Fo,ra Pu-
blic a, dOn pOsSo aeceitar semeiiiiaa-i-
I.e apainte, scm protcistar, pnsque
ISSO scria ideixar transiljar neste ire-
cinto uina acousaqOio qua iria aba-
las os creditos 'do governo do Es-
tado, dc Ito glowiosas tiradiqOus.

o sr. Sousa Soares: - Nto iria
abaliar Jcorquc o dr. IJolfim Moreb-
ira, ex-.preisidente do Estaido, dc
Ilarou ique a situaqto era fotgad,a
e 10 selatorio do dir. Se erntairie das
Finanqas dcmoiistrou isso.

o sr. Viviano Caldas: - 0 go-.
verno passado, no terreno finaincal-
ro, fez o que podia fazes, p10 que
0 coberte die glorias a benqãos do
p nun, p edeisdo, •poiitain'to, estar
tranquillo dc Icr amiparaido, asois Ii-
mites do plossivel, a noss,a siftuaqto
finajncsdra. E' urn goiverno bene-
ineirito em toidos as ramos da ad-
iministraqao publicia (apoiaclos ge-
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raes), pTincipil no idlep:arta-
nrLeflTbto idas l0nainaS.

Jujjtifioad'a anslim, corn a lealdade
u'c me earac4eri7ia, a minha atti-

tuidc comio relator ida anmni0ssäO
idleFoirça Publi1ea, passo a di al-
umas 1palal sobre as emeudas

que foram iapueisetntada'S a Casa,
elo meu i4liuistre .col]iega, rcsLden-

,te cm IS. Sobastido do Paraiso.
'Goiino a Garnara l6 testcmunh'a,

th& me. anhava presente no recin-
!Fo iquando s. tell aipreseintou as
uaS emendas; a minha prosenga

cs1a roclaniada no Senado Mineiro,
aIim die tomar parte, alit, no Tn-
huuaJ doS Reduhisois Etcitorses. No
entanto, no prqueflo espao que
anedeia enire ta aprese'niaco ida
em'enda e to niomento quo alnnso ida
thenevolencia ida Casa, 1por uma ra-
ipida iettura quo ifiz idella, ve o, Sr.
Prestdent'e, quo eonertizairn, que
konsubstatnCiarn materias ide alta
reIieVanc4a c sohre as lquates a corn-
rnitsão, absoltamente nao poide so
ipronuuolaT ide cubilo.

Uma idas emendas, sr. Presider'-
Ite, cogita ida Piroaq5D ide mats urn
batalhã'o, 'corn is6dc em GuaxupO,
u no Foidiar que for considerado

I convenloilte.
Inlorma o honrado auc.tor da

rnenda quo 'a creaqãn idesse hata-
1hão não irniporta em augmresito de
despel

o sr. Sousa Soares: —o quo ha
é o soguinte: ois batalhöes ida Briga-
ida Polir'lat säto ide 4 companhias; e
agora, coma a Foaqa Puhitsa flea
ftncorpoiiaida ao Exieuciito Naniorial,
xrno auxiliar ida 2. linha, peFa
distrthuiqo deane iqualdro, Os bata-
FhOes paissardlot a ten s6mlentel 3

oompanhia, do soirte quo será tira-
da uma compinihta idle cada bata-
lhäo existente, organizando-Se o, 5•o
anrn augnlenlo niem de 'olfl'ciaFiida-
da, nem dc praas.

o sr. Viviano Caiclas: - Louvo-
me na palavra do mohre idepmtaido,
aorerliitanido, corno é aneu devon,
quo a omeuda de s. exc. nan jim-
poirta em augmonto ide idespesia
eonsiidleranido, porérn, que esea
emenda eiivolve unra qucsitão id€
tecthnica militar, quo idle urn ma-

menlo para outro a coimmiSsãc ni.o
poide talIxeciar ideviidarneilto, eu, em
nome ida nuesma coninìiissao, doela-
To. acceitar ia ernenda, resenoando
me, porém, 0 idireilo tdo me pro-
niunciar idefinitivarneirlUe sobre ella
em 3.'idiscussão.

Nas mesmas condiqOes etd a ou-
Ira ernonda apro&ontadia polo no-
brie ideipulaido. A oommissãa 'reson-
via-se icguairneute o idireiito do emit-
tin seu juizo idefinutivo am 3. -jj
cussão, case possa eolhor inIorrna
qOes a irespoito 'do assunipto quo
nella so eontém, na angastia dc
tempo quo aperta a actual sesao
iegisiativa.

Domiais (e chanie Il isso a
attenão ida Camara) a tart. 2.°
projeolo jd auctoriza a govorno a
elevar lo numero lde praais ide pact,
isto d, a augimentar as nossos ha-
italhöes, fazendo as inceessanias ape-
raçec 'ide eredito e idar a onganiaa-
ão mais conofflientel a Fonqa Pu-

bilca.
A Camara, entrelainto, resolve-

rá o assunhipto, corno methor en-
tender em sua - aitta sabedonia.

A comrntssão aid 0 momenta
actual so tern consorvaido cilenclo-
sa, aguarriando prudenternonte a
opportunidade para nianifeotar-se
a respeito de urn memorandum ida
bnioa milicia de Minas, no qual as
dignos olficiaes reolairiam, para Si

o para as praçiiS ide prot, nieltiorts
ide soldo e outran vaniagonS qua
consuhstainciaifl logitirnias e j ustas
aispiniares ida ForçaPub1ioa dash
Estaido.

Solue oissc memoianidUim, quo
acompanha a proposta ale uixaião
ida Ponqa Puhitea, enviada ac Con-
grosso polo henemorito mineiro quo
ha pouceS dim so alaston ida ad-
ministracäo ida Estado, nhnrn es-
clarecifrienito so preston. Não foi,
pontanto, a arem sertia rncsme poe-
sivol a eonimissa& de Forqa Pu-
blic-a attender as logutimas le justats
a&piTaO es dos ofuiciaos ie idas pra-
qas de poet ida brio ga milicia.

Scria, sr. Presidonie, uma attitu-
de cionitraria a quo I oi aidoptadla p0-

la oommtsis{t& de Orqamenta, corn U

applause ida Casa, urna vez qne nO

nec d passivel attender as roclama-
cdes do toda o funcciona;lisrno pa-
blico, solicitando mellioiria do seus
veneimoritos, nccianiaqdos quo lila-
riamente chogam a esla Casa, yin-
dan lie difforentos panics ido Es-
tado.

Nestas conthçOes, lo ospirito ala
mats prafunda equidade a ida mats
rigorosa justiqa me 'thitermina
corn 0 maxinio posar a coin ver-
dadeira	 cointrarlealade, doclarar
destha tribune quo a commiosdo do
Forpa Public-a, nito pole attender
ins reclamos da nossa patriotici
milicia, assim corno näo foram at--
iondido& os reclaina den classes el-
vis pox parto da commissäo lie Or-
amento, ida ajual tambern liz parte.
Come juntificativa do proeelier

da oornffnissão quanta as roclarna-
cOos relativas ao augmento do sal-
do, creio, -sr. Presiciente, quo asth
argurneuto d decisivu.

No euniprimenio do over quo
me foi iniposto Eela loonimiss ,510 do
Forqa Public-a, quo conseguin vu-
ten a reluctancia do qilem ë scm-
pro e sempre arrediO delia trim-
en, d o quo, c-in ligeiras considera-
cOos, tinha a dizer sobro la matenia
ciii discussito.

(Moilo bc-rn; muito bc-rn!)

o sit. SILVA FOHTES (sc-in re-
visdo tin orador) : - Sr. Presiden-
to, na qualida1do do membro da
c-ornrnissäo do Grqamena, na) p05-

50 deixar do vii a Irthuna, ofim do
protestar contra as aitcgaçOes do
iiobre deputado residente orri S.
Sebastila do Paraiso, liquando affLr-
icon quo a nosso illustrade college.
sr . Pinto do Monra, deolai-ou quo o
Estado so ac-lava em proc-arias con-
diçO'rs fin aLcoiras.

o sr. Sousa Soares: - Foram as
de:ducçOes quo eu tirel do discurso
do nobre ideputado, cr. Pinto do
Moura; e o nasa collega, sr.
tujio do flarwaUio, fatando hontean
aaosta Camara, fez quasi qua os
mosmos reparas.

o Sr. Silva Fortes: - 0 nobre
doputado res'i:dente em Juiz de FO-
ra nOn affirniau quo as coaidiqOes
finaiiceiras do Estado cram precc-
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rias e iiasaniirnacloras. S. exc. dis-
so quo o Congresgo' precisava ser
eautelosii na votaqido lda 101 orqa-
montana, para quo a futaro nOn
ens reservasse smipresas, pordinan-
to o Estado tern de satistiazer a so-
rios comprominsos no axercieto
viudouro.

A connniissão ide Orçanienic não
podia, portanto deixar tdo agir corn
a maxima prevideiicia, attondenilo
aque, corn a torminaqia ida guerra,
a baixa do c-amble a outran facto-
nos quo, talvez, veuharn a surgir, 0

Estado podord ter, do urn marnen-
to para outro, inteiranronte per-
turbada a sun viida ocosiamica, en-
contrando-se, outia, am eonidiçOos
dli ficeis.

S. axe. recommendou, par inso,
prudencia por parto ida legislation,
ui vataio ida lei orqamentarla.

() sr. Sousa Soares: - As alecia-
raçOes do niobre deputado reniden-
to em Juiz dc Fora eausana,ln Cs-

panto causaram assornhl
o cr. Silva Fortes: - NOn ha

11; liouvo engano do PerccPçao da
pane tie v. exc.

o Sr. Sousa Soarc-s: - Possi in-
vocar a testei ninho ale urn dos nos-
SOS 'colleges, a or. Getulie de Car-
vaiho, quo fez o mesmo i-oparo.

o Sr. Silva Fortes-: - Sr. Presi-
dente, posse affinrariCasa quo
niio ha mcdvi alguni tara o as-
somliro manifesiado ide noire do-
putado.

liouve urn engine do percopçOo
ale s. exc., come jd alc-c-kcrei.

A commissOn do 0rçiamc-uto, do
accordo corn a adminiLraqlio, pro-
curou jagpix ccrn prudent ia o pro-
caucbo, aflin do quo amanhil nan
rim vejamos ni asrntingec-icca pos-
sivel - pc-las affeLtas di c-rise uni-
versal quo tambcrn nos aflocta -
do creiar novas fointes tdo nonda,
que a povio nAo piaderd suipçportar,
on antOn nortar fuiadaniente nan
deapesas puiliic-as, sacnificando a
,progresso do Estaido e desirgarti-
zanclo nerviocs.

0 sr. Castello Branco: - Foil
cm disdussão a crgianizaçOo finan-
ceira do Estado, on a ctrgarnzaello
cia Force Public-a.	 -
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o sr. Sousa Soares: - Perfeila-
monte. Trata-se do projeco do
Foira Pubijica, ,e o osador está Ia-
zendo urn desvio na idiscusedo.

0 sr. Silva Fortes: - Malores
dasviios tern felto v. exc. corn a to-
lerancia da Camaa'a.

Não ha dasvi.o quaimclo procuiro
defender o credito e a honra do
Estaido; não trato do int6resses in-
divlduneis ie sirn dos mntorenses col-
lectivos do povo rniwieiro, •o estou
certo, portanto, quo hel do meirecer
o app1auso da Camara.

Sio estas, sr. Pwosislenite, as de-
c1araç6s que, tinha ta laser, lavran-
do o rneu protosto, aiim do quo näo
contiuuem a sos 'denvirtuadas as
palavras proforidais polo nobre de-
putiado resideinte em Jmiiz ide FOrei,
rnemtxro, como en, da oomniissão
de Orarnenito dosta Casa.

(Muito bern; muito bern!)
Ninguem mats ipedindo a pala-

vra, onceirra-se a discnssão.
Procodondo-se a votaçlio são jap-

pro.vados o proj edo e a mesida n.
1. As dem.ais •emenclas são rejoita-
das. - A' cominlss•ão die Fotrçn
Public a.

2. discussdo do projecto n. 105

Entra em 2. diacussão,ern globo,
a roqucrisnenito do Sr. Sousa Soa-
sos, 0 projento n. 105, dispondo
sabre o exercieio cia advocacia no
Estado.

o SR. SOUSA SOARES (nao de-
volveu 0 seu discurso).

Substitutivo ao projecto n. 105

"0 Gongreisso Legislativo ido Es-
tadio do Minas Goraes docireta:

Art. 1.° Na primeisra instaincia
poiderão aclvogar, oJdm dos douto-
ras e bash airets em idireito. pow al-
gurna idas Faculdade:s da Republi-
as,, of ficiaes ou resonhecidas, as
advogados reguilarmenrte .provisto-
nados.

Art. 2. 1 Não ssräo conodidas
novas pro.vtsbos do advogados, so
poideindo sow ronovadas as expodi-
dais ha coats do vinte annos o as
daquelles quo tQnhain exercido as

fuacOes ide promotor ide jus4lça
pow nomsaçäo do govmo.

Art. 3•0 Não sordo concedidas
nem remocvadas cartas do solielta-
dor.

Art. 1k.° E' facuitada As 'partes a
dofosa do seas direitos, iprocoden-
do licenqa do juiz, nos logares orate
nan houver tadvogaidois, an havend
não accoitairem o patrocinio cia
causa, on sejam impedidos

Paragrapho ujnico. Nas causas ida
competencta do juiz do Paz e am
erirninaes podsrOo as pastes, por
si o11 pow qualquer procarador-,
coznpawecor em juizo e defender
as seus •direitos.

Art. 50 Esita lei emctrará em vi-
gor na data do suia publ1caäo.

Art. 6.° Rovogam-se as 'disposi-
çbos em contrario.

Sala dais sossbes, 16 do sotmbro
do 1918. - Sousa Soares. - Pinto
do Mouwa. - Bneita Neves. - Al-
cicies (tonaJvos. - RatIo Junior.
—Moreira da Rocha. —Costa Gruz.
- Argemiro do Resende.

Achando-se apoindo, vai a im-
primi,r.

0 sr. Baeta Neves, na fOrma do
art. 145, § 4. 1 do Regimento, re-
quer dispensa da impressão para
ser discutida hia prosente sessi;
a preferencia.

Approvado esse roqilerimento
submettida 0. discussdo essa prefe-
rencia, sendo sern debate proferido
o substitutivo quo oritni em discus-
s0.o em globo a roquerimento do
mesmo sr. Baeta Neves.

Deelararamn ter votaclo contra a
preferencia do substitutivo os arc.
Getulio do Carvaiho, Demosthenes
Cesar, Joito Martinho e Garibaldi
Mello. Continua a dis'ussão do sub-
sliturtivo 'quo toma o nuruero do pro-
j ecto primitivo.

O SR. BAETA NEVES: - Sr.
Presidenie, podi a palavra paa
apresentar a seguinte cmenda: (L')

Para justifical-a basIl quo so lei2
o art. 2 • 1 da lei de 1909, quo dava
o direito aos juizes inunicipaes de
alirir Os livros commerciaos, fOi'u
da séde da Junta.

Esso art. 2.1 manida que as "emo-
lunientos soj am contados do actor-

do corn o decroto n. 0Z8, do 4 d,
novembro ide 1893" qua estabeleceu
quo cabia aos Juizos nunicipaos a
quantia do 50 rdis do r-rbricas e 500
rOls do cada termo.

Postoriormente, condo ereado,
pela lei ri. 636, do 1911, o logar do
corrector ida Capital, no art. 6. 1 do
referida lei love o governo urna
auetorizacdo lirnitada, na parto re-
ferento a ornolumoutos dcsse cor-
rector.

Ha urna discordaneia, no Estado,
a respeito desse facto. Aiguns ,j'd-
zes entendern quo so dove-rn cobra
os eunolumentos tie accurdo corn c
decroto ii. 4.375, (fIle- regnianiciro,
a lei n. 206, outros q uo clove-rn
iazel-o ide accordo corn essa ici.

Ora, corno não so justifica, em
absoluto, quo o presidonte, ida Jun
ta Commercial de folio Horizonte,
tenha emolumnc'nfo superior ao juiz
municipal, aprosciuto a ernanda qua
ye-rn uniformizar as custas conia-
das e quo eahern a ella e a esso
jIuizes no interior. (Muito bent).

En2 codtt

N. I

Accreseento-so onde convier:
Art. . . Os juizes mnunicipaes un

comarcas do fOra da sOda cia Junta
tornmercial terdo as mesmos emo-
lumontos taxados na tabella annoxa
SO dec. ii. 4.3?5, de 2 do maio tie
1915, n-iodificando-se assirn nestm
parte o art. 2. 1 da Id 266, do 25
do agosto do 1899, quanto 0. assi-
gbatura dos fermos a x-nbriea doe
livros cOmmerciaes.

Sala das sessOes, 16 do setembra
do 4918 - —Baeta iN eves. —Getulio 110

Carvaiho . —Modostino Gonçalves. --
Pericles (do Mendonça.

Acliauido-so apoiada, emutra em
diveiussSo coujunctarnente.

0 511. GETt I L 10 1)E CARVALIIU:
--Sr. Presideinte, nadc quuria dizrr
sobre o 'projecto em debate porquc,
fiantaunente, jEt ouço 0 dobre a It-
nadoc sobre o exerciclo da advo_
cacia no Estado, assumpto do que
me 000upei nos debates da refornuu
COnstitucioflal.

Digo isco, sr. Presidente, corn
verdadeira magua; mac, cern paixao
nom isuspoita, porque, exerçs, ha
niais ide 3 decennios a advocacia,
estando, portanto, fOra cia prohilii-
ao quo so eacoritra no substitutivo

do projecto.
Assirn, venho declarar, do accor-

do corn as principios hontem pow
mini affirrnados nesta Casa, quo na
iinpotencia do resistir a avalanche
quo roTa sabre as advogados provi-
sionados, assim coma os soilcitado-
res, nEto me conformo do modo at-
gum corn o goipe mortal quo o sub
stitutivo desfere sobre ossa classe,
mesmo porque, entre nOs jEt so
disso :—usos e costumes fazem leis.

Ternos urn arnontoado 'do legisla-
cii nesto sonthlo, temos urna tradi-
çiio ininterrupta que, sieve sec
respeitada, temos un-ia necessidacie
publica aberta corn o eabuiho qu.
faz este substitutivo.

Par conseguinle, Sr. Presidentc,
declaro quo voto contra die, par-
quo ti inconstjtucional por atteniar
contra a liberdade do profissiio, a
cruel por extinguir nina classo clue
d colido sustentaculo do direito e
das garantias puiblims

0 sr. Paulo Pinhcimo: - Muito
born.

0 Sr. Getulio de Carvolho... vol o
nesta discussiio e votarel e aId final,
Ilcando tranquillo e satisfeito par
ter cumpriclo urn dover do repro-
sentante do povo minoiro. (Mudo
bern).

O SR. JOAO MARTINIIO (ntio de-
i'olveu SCU discurso)

Ninguem ma-is pedinclo a palavra,
encerra_se a discassEto.

Procedendo-se 0. votaçio, são ap-
provados o proj ecto e a omonda at,
nuasmo offereeida.—A' commissiio
do Legislaçao.

0 Sr. Cicero Lopes, lola ordorn.
pede quo so tonsigno na ada ter
votaclo contra 0 substiuitivo colic-
ronte corn os intuitos quo hontem
tb-fe-u d on, porquuanto cUe content
rredidas par s. exc. repuidiadas pm
aceasiEto do votar-se a reforma eon-
slitticional.

0 sr. Paulo Pinheiro, pola ordenu,
pede tambom, quo se con-signo na
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aeta ter votado contra o substituivu
e eme1nda.

Sero attentidos os srs. deiputa
dOs.

Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente convoca para as 8 hora
cia noite uma sess[o extraordinaria,
designando para a me.sma a sc-
gtiinte

ORDEM DOS TRAIJALHOS

Prim eira porte

Atci 9 horas da noite:
• Leitura e ajcprovaçäo cia acta.
Expediesite.
Apresentação de pareecres das

commissôcS.
Apresentaçäo dc projectos, reque_

rimentos, iiidicaçOes, in terp ellaçO es
0 rnoiOes.

DiscussSo de requerinentos, in di-
caOes, jilter llaOs e moçes.

Apiprovação de redaçOes finacs.

Segunda parts

Atci 10 horas:
2. , diseussão do proecto n. 30,

do Senado, concedendo liecna a di-
versos funecionarioS.

2.1 discussão do projecto n. 116,
mudan'do a ulonoininação do distri-
etos.

Levanta-se a sessão.

Ice, José Custodlo, Bacta Neves
lietto Junior, Sousa Soares, Castel l,3

 Getuiio do Carvaiho, Pitlt)
de Moura, Argcmi.ro do Resende
Join Lisboa, Alcides Gonqalves, p
rides de Mendonqa, Norberto Lage,
Cicero Lopes, Modestino Gonqalves
Demosthenes Cesar, Edmund[)
Blum, Franklin de Castro, Gartba1'
Maim, Bias Fortes a Pedro Labomne
faitarido, corn causa participada, o
Sr. Simeão Stylita, e, corn ella, os
mass senhores.

Não so achando presente c-sr.
Leopoldo do Luna, i aecretari,
occupa esie logar o Sr. Paulo Ph-
rtheiro, 2.1 seoretario, serido convh
dado para o •logar deste c sr. Jcdo-
Marthiho, suippiente do seeretarlo.

Abre-se a sass[o.
[Ada a acta da antecedente, o sr.

Join Marttnnho nota não constar cia
mesma her ella declarado que vote-
Va. contra o subst.itutivo ao proj ado
n. 105, por ella apresentado, did-
pondo sebre o exercicio da advo-
cacia no Estado, a pade justificatSo
nesse senttdo. 0 sr. Prasidenta diz
clue serd attendido o pedido do no-
bra deputa'do, dando cm seguida
a acta por approvada.

0 sr. I.° secretariO cia conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Off icios

Dohs do sr. S ecretarlo do Inte-
rior davolvendo informados rcple-
rimontos ide d. Marianna da Silva
Oliveira professora, cia cadeira do
sexo famhii'no da cidade do Sa-
cramento pedindo 2 annos do Been-
(a para tratar do saude o do d.
Maria Carlotta Moniteiro do Castro
fazendo identico pddido para Ira-
tar do Inegocios. - A' cornrnisSãO

do PetiqOes.

O SiR. PINTO DE MOURA (nâo
devolveu seu discurso).

0 SR. SOUSA SOARES (não
dcvolveu seu discurso).

O SR. GETULIO DE CARVALHO:
—Sr. Presidente, posso passar per
esta Casa corno uirna figura spa-

gada (ndo apoiados geraes), mas
lavarei eonmligo a componsaçJio do
qua seiripre procurei agir 'do 

ac_

eordo corn e horn sonso a as normas I
do dover.

o Sr. Pinto de Moura: —Disso V.
exc. tern dado semprre provas.

o Sr. Getulio de Carvalho: -
I{esitem, quando tive 'a honra dc
ecoupar a tribuna tractando do

materia aihela ao orqamento, vaiu
a pdulo fazer referencias ao nobre
depntado, residente can Juiz do
FOra, dizondo quo as declaraqöes
do s cxc. tinham me assomfbra-
do...

o Sr. Sousa Soares: —Perloita-
monte.

o sr. Getulio de Carvaiho... a
surprehondido ioom roiaão as fi-
nanc-as do Estado qua eu suppunha
muito mais soildas a prosperas.

Mas, acerescortoi quo, dopois dc
ouvir oxphscaç5es do nob re depu-
tado e cia sons divarsos collegas,
mambros da commissão cia Orqa-
monte, eu qua antes tivera, verda
deiras apprahansOas dean-to dos
cortes axtracedinarios rpaTa a re-
dujcç[o idas despesas sonti-ma con-
fortado a do parfaito aceordo coin
ss. axes., perque comprehendi,
perfaitarnointe a preanencia da for-
ada rejeiçiio cia arnondas apreson-

tadas por muitos sm. deputados,
corno incomportaveis 'pela lei de
melee.

Dofinida a situaqin come fez a
cornmissSo, to dos unidos doveria-
mos ednvir qua Minas, pela silo
honra c civisniio, ipredsava do se-
crificio do todos.

0 Sr. Modestino Goncalves: -
Fol isto justaniancta o quo v. lexe.
affirrnou dc tribuna.

0 sr. Getulio de Carvalho: —Fol
a affirmative qua liz, accrosenritan-
do, qua as axplicacoas dos ihhus-
tres meimbros cia •comrnissSo cia Or-
çarnento tinham levantado . 0 mcii
espirito ahatido cleante das decla-
raqOas primitives e dos cortes ao
Orarnento (apoiados).

Parece qua assim flea perfotta-
monte expileado o qua do facto
aqui affirmei a rospondidas as re-
ferene,ias a mirn folIos. (Muito
bern; muito bern!)

4presentaçâo de pareceres das
commisscies

o Sr. Viviano Caldas, pola corn-
rnissdo do Force Publica, apresen-
Ia o saguirite

Pare cer para 3.' discussdo do pro-
jecto n. 400

A cemrnissão do Forqa Publica ci

do parecem quo o proJeoto n. 100,
a ella prasonto ja approvado em
2. a discussin, corn emena off e-
rocida peia coisirnissin, seja sub-
mattido ci 3.' a approvado corn a
seguinto redacç.ão:

0 Congresso Logislativo do Es-
lido do Minas Geracs doerota:

Art. 1. 1 ConstarA do 2.500 pra-
ras, inclusive 109 officiaes, distri-
inirles coiaforme a tabella annexa
n. 1, a Forqa PuNica do Estado
r1 e Mines Geraes, no exerciclo de
1019;

Art. 2. 1 Para a manutenqo cia
Force Pubhica nesse exereicie, fl-
ea o .governo auctorizado ia des-
vender a quantia 3.753:553$000, do
conformidado corn a tab ella Junta
sob n. 2;

Art. 3. 1 Podord () governo •lo-
var o effective cia Forqa Pubilea a
4.000 praças do pret a rospoetiva
offieialidade, dando-lho a organhza-
çSo qua meihor parocer, abrmndo
Os creditos necassarios as mespecti-
s'as dasposas;

Art. 40 Revogarn-s6 as disposi-
Oes em contrarie.
Sale das commissOos, 46 do so-

lamtbro do 4918. —Viviano Caidas,
relator. - Costa Cruz. - Pedro
Laborne.

o orador ipade a obtem dispense
das formalidadas ragtmentaes pa-
rc quo o projecto saia dado pare
t ni-dens do die segulrrte.

O sr. Pinto de Moura, pela corn-
mis1 50 do Logislaqdo, apreseinta 0
segninto

Parecer para 3. discussâo do pro_
jecto n. 405

A commissäo do Constituicão,
Legisiaç[o a Justice a quo foi pro-
senite o proj ecto ri. 105, deste an-

3. 1 SESSAO EXTRAORDINARIA
(NOCTURNA), AOS 46 DE SE-
TEMBRO DE 1918.

Presidencia do sr. Emilio ardi?u

SUMMARIO: - Acta. - Observa-
çOes do Sr Jo[o Martinho.—Ex-
pediente . —Diacurso do sr. Get ci-
ho do Carvaiho. - Apresenta(;5o
de parereres. - 2. 1 discussão do
projocto n. 30, do Senado.
Ernendas.-2.1 discussão do pro-
jooto ii. 116. - Ordern do die.

A's 8 horas, feita a chamada,
aehajn-se presenies os srs. Emilin
Jardirn, Paulo Pinheiro, João Mar-
tiniio, Viviano C.aldas, Costa Cm:'.,
Julio Meirelles, Henrique Portugal,
Ignacio Murta, José Maria, Joo An-
tonio Moreira da Roc'ha Silva For-
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no. aPProv,ado Nfl 2.a 'diseusso, 6
Ic parecer quo seja o mesmo sub-

mottido a terceira o approvado corn
a seguirite r•eclaeção, conforme 0
Vencjdo:

0 Congresso Legislativo do Es-
taclo do Minas Geraes deereta:

Art. 1.0 Na 'primoira instaneja
podero advogar, al6m dos doirto-
rca a baeha•rejs em direito Par al-
guma das faculdados da Republica,
offiojacs ou reccdnhoejdas as advo-
gados regularniente, provisjonados.

Art. 2. 1 Não SOTãO concediidas
novas provjsOes cia advogado, sO
Dodendo, ser renovados as exigidas
ha mais do vinte annos e as da-
queues quo tenharn exercido as
funcqSes de promotor do justiqa
par nomeação (10 govorno.

Art. 3.° Ndo sero concedidas,
nem renovadas cartas do solicita-
doT.

Art. 4.° E' facultada as partes a
defesa do sons diroitos, precoden-
do 'licenqa do juiz, nos 'logares on
do iio houver advogados, on ha-
vendo nao •acceitern o patrocinjo da
causa, on sojam inipadidos.

Paragrapho unico. Nas cabsas cia
competorieja do juiz de paz a nas
eriminaeS podero as ipartes par
Si 1 0,11 por qaaiquer procurador eom_
parocer am juizo a defender Os
sons direitos.

Art. 5.° Os juizos •munici,paes
nas comarcas do fOra da sOda da
Junta Commercial torão as mesmos
emo1urnen,fos taxados na tabella
annexa ao doe. n. 4.375, do 2 de
mao do 1945, mo'dificandose assim
nesta parte o art. 2. 1 da Iei n.
266, 'do 25 do agosto do 4899, quan-
to a assignatura dos termos a nil-
bricas dos Iivros co'inmerejaes.

Art . 6.° Esta lei entrard em vi-
gor desde a data do sua publica-
cao.

Art. 7.° Revogam-se as 'diposi-
Oes em oontrario.
Sala das comrniss5es, 16 do so-

tombro do 1918. —Pinto do Mou-
ra. —Baeta NOVOS. —Bias Fortes.

0 orador requer a obtern dis-
p ensa das formalidades regirnontaes
Para quo o proj octo figue na ordem
do cia imanediata.

U so. l3aela Neves, pals Commiss5o do Legi.slaqao, aproSenta o so-
guinto

Parecer n. 215

(Satirna Logislatura)

A commissao do Constitujao
Legislação o Justiqa, a clue foj 'pre
sonIc o requerirneno do Idalina
Alves Pereira, solicitando do Con_
gresso nina loi quo auctorizo so go-
verno a Iho clar a pensão a ]uct
c'ue ihe faculta o rogulamon0 da
Forca Publica, na qualidadO do
viava do soldado João Amanejo dos
Santcs, 6 do parocar quo so peqa ao
governo informacoes.

Sala das commissOas, 46 do se.
temjjro dc 1918.— Baota Neves.
Cicero Lopes. —Costa Cruz. —Pin
to do Moura. —A irnprimjn.

NJo havendo proj ecto, reqnerj
mentos, indicaqOos, interpoli a 5es a
cuoOes a serem apresentai10 pa

a

2. PARPE DA ORDEM DO mA

2.' discussão do projecto n. 31, do
Senado

E' anunciacla a 2. 'dlseus o
projecto ci. 30, ido Senado, sohrc
concessdo do licenqas.

Em diseussão o art. 1.'.
0 Sr. Jodo Martinho onvh ci Me-

sa a soguinto

Emenda

N. I

Accrosoe,nte-so onde onviar:
Art... Ao dr. Hononio Rennet-

to Corrda cia Costa, director da In-
dustria a Commerejo 4a Seeretania
cia Agrioulitura, dois annos do II-
cenca, scm vencirnentos, Para Ira-
tar do negocios.

Sala das sessOes, 16 do sotern-
bro do 1918. - Monsenhor Joao
Martinho.

E' apoiada e ontr.a •eonjuncta-
monte em (1iseuSSão.

0 Sr. Moreira da Rocha apresefl-
La as seguintos

-	 Emenda8

N2

Aocre'soorrto-so onde convier:
Art... Flea egualmenfe o gover-

no auctoiizado a conceder urn an-
no do ileenqa, em 'pronogaqãca, pa
•ra tratar do saude, som van-
cirnonto, a d. ErcJlia Juanita Fer-
reira de Mesquita, profossora do
grupo eseolar de Marianna o urn
anno, tambem para tratar do sau-
do, a d. Maria da Paz Pinheiro, pro-
fessora do distric.to 'do Mattosinhos,
munioipio de Santa Luzia 'do Rio
das Velhas.

S. C., 16 —9-918. - Moroira
da Rocha.

N. 3

Accrescento-se ondo convier:
Art... Flea o governo auetoriza-

do a conceder mn anno 'do Ileeri-
ca pars t.ratar do saudo a d. Aritu-
cia da Conceiqi) Marques Campos
pc@tessora da radcira p Cst cia ej
dada do Bomfim.

S. sessOes, 46 do setemibro do
1918. —Moreira da Roeha.

Scio apoiadas e entram em 'dis-
cussao conjunotarnonto.
o Sr. Modestino Gon calves, em

norno cia oornmissão do Petiqes,
envia ci Mesa as saguintes

Emenda.o

N. 4

Acerosoente-so onde eonviar: 0
Prosidonte do Est.ado poclerd con-
ceder ci professora d. Corina Bar-
reiros urn nno do licenqa Para
tratamento Jo negocios.

S. S. 46, do setambro do 1918.—
Silva Fortes. —Modestino Gonqal_
yes. —Alcides Gonqalvos.

N. 5

Ondo convion:
Art... Flea o governo auctoriza-

do a conceder urn anno do licença
para tratarnento do saude, mas, cern
venclimentos, cis professoras: ci.
Anna Virginia Cordeiro Maeiol, do
grupo eseolar de Burity 'da Estra..
da; d. Marianna cia Silva Olivel-

A' profossora do grupo escolar do
Qucluz A. Maria Magdalena No-
vaes Corrcia, nova mezes do lieon-
ça pars tratamonto cia saude.

Sala das coamuissOes, 46 do se-
tembro do 1918. —M. Gonqalves.
—Abides Gonqaives. - Baeta Ne-
ves. —Silva Fortes.

São postas ann diseussão ecinjun-
etamente.

Ninguem mais padindo a pala-
vra, encerra-co a diseusscio do
art. 4•e•

Proeedenclo-so ci votaião, são ap-
provados 0 art. c todas as amen-
clas ao mosino offereeidas.

Sam debate são approvados as
denials artigos 'do projoeto. —A'
commissão do Petiçães.

2 . discussdo do projecto n. 416

Lido a posto em 2. a discussão, ci
scm idebate approvado o projoeto
u. 116, mudando a denominaçcio
do districtos. —A' oonimissão do
Crmars Municipaos.

Nada mais havendo a tratar, o
sr. PresidBnte designa para ama-
nhã a coguinte

ra, cia cidacle 'do Sacramento o d.
Maria Carlota Monteiro de Castro
da cidado do Tiradonites.

S. sossOes, 16 de sotecmibro de
4918. —Aicidos Goncalvos. —Ma-
dostino GonaJvos. —Baota Naves.
—Silva Fortes.

N.6

A ecresconte_so onde convior:
Ao escrivcio do pnimoiro officio

do judicial e nolas do tormo do
Cammo do Parnahyba Josci Felippo
do Pires Lyra dois annos do icon-
ca para tratamonto de caude.

N.7

A' profossora offectiva do sexo
fominino do Carmo' do Cajuru' -
d. Maria Josephina do Magalhcias
Castro— urn anno do iseencla .Para
tratamanto do saude.

N. 8



OHDEM DO DIA

Prime ira parte
Atd I Jiora da •tarde:
Leitura e approvao da aota.
lipediente.
Ate 2 horas da tarde:
.&presentaçäo 'le par000res clas

comnijsSOes.
Apre•sentacão do pro.jectos, reque_

rirnentos, indic.aOes, iTiter.pellaçOeg
0 mocOes.

Dscussã0 do re querimontos mdi.
caçOes, i!n.IerpeflaçCos e moçOes.

Approvaçao de rodacçOas finaes.

Sejunda parte

AId 4 horas da tar.cle:
3a discus so do projecto n.

sobre Forca PuNia.
3.' discusgão do 'projeeto n.

sobre o 'exereiclo da advocacja
Estado.

3.' dISCUSSO do ,projecto ii.
soiro roforma •eonstjfucjonal

1.' diseussc do projeeto n.
m'udando dpoca das eleicOes
flhicipaes.

Levanfa_so a sessào.

100,

105,
no

111,

117,
nu_

432
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W.' SESSAO ORDINARIA, AOS 17
DE SETEMBRO DE 1918

Presjdencja do Sr. Emilio Jardim.

SUMMA RIO: - Acta. —Expedien-
to. —Ernenda 'do Senado ao pro-
jecto ri. 97. —Apresemtaço de
pareceres. _3." discussdo do

r 100. —Discurso e
ernendas do Sr. Viviano Cald.as.
_3a discussão ido projecto n.
-103, —Diseursos dos srs. Getu-
110 do Carvalho e Castello Bran-
Co. —3.' dis'ussao do projeeto
fl. 'Ill. —JJiscurso do Sr. Nel-
son 'do Senna. —Declaracees do
voto. —Urgencia. —Pareceres o
rodaeçOes frnaes. —I." discusso
do projocto n. 117. —Discarsos
dos srs. Bias Fortes, Silva For-
tes e Modestino Goncalve& -
T)eclaracOes do voto. —Convoca-
çäo de sessao nocturna.

Ao melo Cia, foita a ehamada,
aeham-so prosenies os srs. Emibo
Jardim, Leopoldo Ce Luna, Paulo

Pinliciro, Moreir.a da Rocha, Gar!.
haldi Mello, Argemiro Ce Rezericbe
Silva Fortes, Viviano Caldas, }1.
ricjne Portugal, Basta Neves, Joj
Cistodio, Bernardo G-uimaraes,
Sousa Soares, Julio Meirei1e, Pe
rides do Mendonca, Frankfljj d
iastro, Getulbo. Ce Carvailso, Igri.
io Mu rta. Modestino Gonalves

.\Irniteir) de \heu, Retto Junior
.too Antonio, Josd Maria, Pedro
Ldhoinp. Jodo Lisboa, Nelson do
enna, Pinto do Moura, Norberto

Lage, Joii.o Mariiitho. Abides Gon.
Calves, Cicero Lopes, Costa Cruz,
Bias Fortes, Ednijundo Blum, De.
mosthenes Cesar e Castello Bran.

laltando, corn causa participa
da, o Sr. Simeão Styllcta e, sem el.
is, os mats senhores.

Abre-so a sessdo.

Lida a ada Ca antecedente e fin
havendo 911cm sobre ella faça oh-
servacOes o Sr. Prosidente d a
mesma per acpproyada.

EXPEDIENTE

Niio ha expediente sobre a mesa

Representacao

o Sr. Jose Custodio envia a Me-
sa urna representacao em quo o
cidaddo Francisco Januarlo do Ma-
cedo, contador, thstribuidor e par-
tidor Ca cornarca de Machado ma-
nifesta sua solidaniedade Corn 0 pe-
dido do seu coilega Luiz Pinto do
Mar do Hespanha, sabre a necessL
dade do sor reformado a regimen.
to do enstas. —A' conl!mjssão do
Legi'slaqao.

o Sr. Modestjno Goncalves, lazen-
do ver aeharse sobro a mesa e já
distrihuida 'impressa urna ernen-
Ca do Senado ao (projoeto n. 97 so-
hre licença C funcciorrarjios paM!-
ens o pede para quo seja a re-
fonda emenda submeftjda a Cbs-
ci tssdo immodiaf a.

Coin o assentimento Ca Camara
ontra em diScuo a referida
ornonda quo C sean debate appro-
'ada e val corn o projecto a corn-

missCo de Redaeçao.

Emenda o/'t'erecjda e approvada
pelo Senado ao projecto n. 97,
do Camara dos srs. Deputados,
cone edendo licença a funcciona.
p108 publicos.

Ao art. 1." aecrescento-se:
ii) Deocleebano JosC Bongos, eon-

tador, partlibor e distrthuidor do
termo do S. Sehastiä.o Co Parab-so,
em prorogaçCc;

V Cr Francisco Minoiro Ce La-
cerda, capitCo medico da Brigada
Policial, Para tratamento do sauCe.

Paço do Senado do Estado Ce
Minas Geraes, em Bello Horizonte,
tO do setombro do 1918. —0 pro-
sidente, Levindo Forreira Lopes-
0 1.0 secretarbo, JosC Pedro Drum-
mond. - 0 2." secreitario, Gabriel
Ce Oliveira Santos.

flndaccdo do projecto a que se re-
[ere a emenda supra

0 Congresso Legislativo do Esta..
do Co Minas Geraes deereta:

Art. 1. 1 Flea o governo do Es-
taCo auctorizado a conceder urn
anno Ce licena pars tratamento Cc
ii egocios, acs seguintes funeciona-
rbos:

a) Bacharel Jodo do Mello Fran-
ca, professor substitufo do psycho-
bogia, logica e historia ida phiiboso-
phia Co Externato de Gymnasbo
Mineiro.

h) Belmiro Braga, oscriväo do 2."
officio Co judicial e notas Ca co-
marca Ce Juiz do FOra.

c) Antonio de Canvalho Bhoring,
collector estadual do muniniplo Ce
Viçosa.

d Antonelhi Bihering, escniv.o Ca
colleetoria estadual do municiplo
cle Santa Rita 'Ce Cassia.

o) Alysbo de Mattos, collector es-
tadual Co znunicipio Co Paraeatu'.

f) C. Maria Rita Burnier Pessos
do Mello Coeiho, professora do se
guncbo grupo eseolar Ca cidado do
Juiz do FCra.

g) Pedro Ferreira Paihares, ama-
nuonso Ca Seeretaria Ca Agricuh
tura.

Art. 2.° Flea o goyerno do Esta.
do, egualmente, autorijzad a con-
ceder urn anne Ce ilcenQa, (para 'Ira-

tamento ide saude, aos seguinteg
funccionarjos•	 -

a) C. Maria Regina Mendes, pro.
fessora Co grupo eseolar "Dr. Cu-
pertino", Ca Villa Rio Casea.

h) id. Aizira G-omes Vergueiro,
professors Co grupo eseolas- "Fran-
cisco Braz" Ca Villa Braz.

c) C. Christina Carvaiho Vioira
Ca Costa, Irofcssora Co soxo rnas-
culino Ca cidade de Alto Rio Doee.

Art. .3. ' Flea, do mesmo mode,
auctorizado a governo do Estado
conceder Cobs annos Co 1icena, pa-
ra tratarnenito Ce negocios, aos se-
gicintes funccionarios:

a) Antonio de Andrade Botoiha,
engenheiro Co Estado.

h) JoCo Pedro do Amaral, esori-
vCo do paz effoc-tivo do distrieto
do Carmo 'Co Parnahyba.

c) Annibal Dias Ca Silva, eseri-
vii o do paz of feetivo do distnieto do
Livrumento, comarca Ce Barbacena.

C) Olympio Augusta do Maga..
lhCes, eserivCo do judicial o natas
cia cornarca do Pomba.

e) Herculano Ologarlo de Barros
Cobra, escrivão de orpho; do tor_
mo do Pouso Alegre.

f) Thcotonio Antonio Ce Sousa,
eserivCo effectivo 'Ce paz do disiri-
eta Co Sereno, eomarca Ce Catagua
Zel.

g) Baeharel Francisco do Barro
Lima Monte Raso, juiz 'ia diroito
do cornarca do Rio Clara.

ii) Antonio Ma'aihdea, collector
estadual Co numbeiplo de Cabo Ver-
de.

Art. 4.° 0 numero Ce aulas do
eurso dc boigica, psychologia e his-
tons da philosophia, nos gymna-
sios mineiros, cord o mosmo do
Colbegbo Pedro II, rovogando-se
nests pante, o paragrapho 'I.°, do
art. 9 Ca 'lei n. 857, Ce 11 do so-
tembro Ce 1915.

Art. 5° Revogam-se as diposi-
cOes em eontrario.

Apresentaçâo de pareceres das
conmmissCes

0 sr. Alcides Gonçalves pela
eonxrnissCo do Carnarag Muribeipae,
apresenta 0 seguinte



Parecer para 3. a discussâo do pro
jecto n. 116

A eommissdo do Caariaras Muni
eipaes ó do parecer quo 0 projot(
n. 116, seja dado para 3•a discus
são e apprnvad&.

Sala clas sessbes, 17 do setem.
bra do 1918. —Alcides Gonqalves
—Moreira da Roeha. ---Monteiro th
Abrou.

0 •orador requer .o obtem clispen-
sa das formalidades rogimejitae
Para quo o projeeto seja dado pa.
ra a ordem do dia seguinto.

Não ha 'proj estos, requerimentos
inclicacOes, •interpellaçdos o rnoçes
a ScreAm apresentados.

Passa..se ci

2. PARTE DA ORDEM DO PTA

3- a discussdo do pro jecto n. 100

Dispensada a leitura, a requeri-
mento do Sr. Moreira da Roeha,
entra cim 3. 1 diseussdo o projeeto
ii. 400, sobre Forqa Puijilea.

0 SR. VIVIANO (.1AI1)AS :cen'
revisão do orador) : - Sr. Pre-
sidemte, par parie da commissão
do Força Publica, e em name del-
la, venho apresenta.r no projecto,
ora subrnefttidAo ci 2. discunsão, as
seguintes emendas, quo ape'nas vbm
ampliar a idda contiida no art. 31
(Ld).

A prlmen-a, sr. PresideAnte, é no
seartido do so auetorizar o Presi-
denite do Estado a expedtr regula-
menlo para exoouão cia lei f ode-
ral ii. 3.351. do 3 do oitubro do
anno passado.

Como sabe a Casa, esta let d
aquella uue determina (fUd as poll-
cias militarizadas adoptern 0 Td-
gularnento do Exorcito, Para pull!-
ão dos seus membros, e tenido si-

do a nossa Força Publica ineorpo-
rada ci 4•1 linha, 6 logico, não ha
negar, quo nella so faça executer
as mesmos disposiitivos, cprAe To-
gem o Exeroito.

Estci, portarto, no easo do ser
aeneita.
A seg'unda emenjda auctriza o

nverno a darcipoilcia a organiza-
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(as que mais couveniente for
sua efficiencia.

0 simples enunoisdo cia emlencia
mostra a razão do ser della, moti
vo pcio cjual disfpensa qualq110
justlficaçdn da miriha parte.

São ostas as emendas que a oo..
missão do Forqa Publica juIlgou
conveni cute apreserit.ar ao
etivo projects e quo espera seja
aeceitas pole Case.

Ten ho dito.
(Muito bern; muito bern!)

P]mendas

N. 1

Acoresseate-se onde convior:
Art. Flea s Presidnnte do Esta-

do auetorizojdo a expedir o regu-
laniento para a exeeução cia let fe-
deral n. 3.351, do 3 do outubro do
anno passado.

N. 2

Art. Flea 0 Prosldente do Est:i-
do auntorizado a dar ci Fora Pu-
bilea a organizaão quo mais eon-
veniente for 6. sun efficiencia, co-
mo forqa do prirneira llnha.

Sala cias commissOes, 17 do so-
tembro do 1918. - Viviano CaAidaS.
-. Pedro Laborne. - Costa Cruz.

Postas coiijunctarnento em dis-
cussão, oneerra-se os'ta soul deba-
te. Procedendo-se 6. volaqSo, são
approvaclos o projects e as emen-
das. - A' cornrnisscio do Rcdacçao.

3.' discussdo do projecto n. 105

E' lido o posto cm 3. , discussäo
o projecto n. 105, regulando o ox-
ercicio da advocacia no Estado.

0 SR. GETULTO DE CARVALHO:
—Sr. PresidIente, jci puz bern en
relevo a minha posiqão hoslil no
projeeto em transito sobre o exer-
01010 da advocacia no Estado.

Sei quo a corrente veneedora ó
a de que .seja cue convertido em
id: mas, façarnos lei clara, sem
defeitos patentes e apta para at-
tender as neeessidade do povo. 0
projeeto qopo estci qoncebido tern

faltas quo rociarnarn reparos. A lei
elaborada corn cairna e ostudo do-ve prover todns as hypotheses pos-
sivelniente 000urrentes sabre a es-
pecialidacle do Sen contexlo. 0 sub-
stitutivo adoptado 6 lacunoso. Mo
venho colnljatol-o de novo, mas di-
" 1 9'r un-i appeflo a eommissão do
Justiça, on ao sell Para eor
rigir suas faltas, afim de que, con-
verttdo em 

lei, não traga emijara..
ços em sua execuçgo.

Ph o art. 4° (16)
"E' faeultada As partes a dole-

sa de sons dirojtos, proceclondo ii-
conqa do juiz. nos logares onde não
bouve advogado.s, on havondo no
acceitarem o patroeinio da causa,
on sejam impedidos."

• 'Como ye a Camara, dci este arti-
o a faculdade de sO a propHa par-

to do defender o sell direito, 1desdo
sue ndo haja advogados, all
 não aeneitarem o patrocjnjo da

cansa on sejam impedidog.

Pondo born nitido este ponsamon..
to, segue-so o paragrapho uniCo do
•mesmc art. (16)

"Nas scums cia eornpetencja do
juiz do paz e nas criminaes pode-
rdo as partes, par Si oU par qual-
cuer proeuradr, comparecer em
juizo e defender as seus diroitos".

E', 'portanto, evidente, corno v
a Camara, quo em easo do falta do
advogados sOrnerite as pastes po
derão defender o SCII diroito. Ora,
isso 6 entravar a boa maroha cia
justiça e impedir a de defesa.
A'drnWarnis, (Tne essa parte sel

uma milher. Em prirneiro lo,gar
de ver-se quo nem todos os juL

zes do Estado terão a mesmaASpI-
016.0. isto 6; tins admittjrão a mu-
lher advogando em mu juizo, on- c
Iros não. Os quo nSo admittirern
cleixarSo essa muiher indefesa, OU A
a obrigarão buscar advogado fOra,
encarecendoihe a justiqa; as quo
admjttirem collocarSo sea diroito
sob a imminencia do urn fracasso,
Porque urn par cern do sellsexo, I)
mdrrnjenfe no interim. não fern e-
Paeidade Para resistir o advegado
adverse.

Alcim disso. Sr. Presidente, no 6 r
lusto que so obrigue ama muiher, 1

tirnida )Par natureza, affecta a on-
oergos tao dives-sos, corn rnissão ta
0 .posta a ides forenses, a compa-
recer cis aud jencje;s dos juizes e&rno
acivogado, penetrar nos mealidros
d'urn pleito j udisiario o defender-
so rias argucias do adversarlo.

Par onitro iado, s!a parte quo
fern do defeder sells direitos 6 anaL
phabota, como poderci so defender
em julzo? A dposiqgo do artigo
do projecto, tal como estci, crea es-

I
to anornajia.

Como disse, Sr. Presidenlo,
6 elaro o Sell pensamento do obri-
gar as proprias partes a si defen-
(lerem ,pesscalmonte quo o p -
ragrapho unico, tratanto do causas
da conipeteneja do juiz do paz, dis-
pOe quo as partes podercio defen-
der as seas direitos par si ou pop
qua! quer procurador.

o Sr. Sousa Soares: —A objee.Ao
mais sdria do V. exe. contra 0 pro -
160M6 unleamonje no easo do anal_
phaheto.

o sr. Getulio de Carvaiho:
co, portanto, Sr. Presidente, urn
anpelo 6. commissão e espero quo
ella o tome,na dovida eonsiderao,
afim dc quo a lei quo vat ser vo
tada não fique as azar das inter-
nrrfa6. e o UB. fatalmente. re-
ddci em prejuizo cia justia, o0 au^ 

Serci mais lamentavel, dtffi-
cnitai-d a defesa individual, lesan_
do rolaçOos do direito que dovem
teT a proteccãs e o ainparo da
id. (Muito bern; muito bern!)

0 SR. PINTO DE MOURA (não
devolveu seu discurso).

0 SR. CASTELLO BRANCO: -
Sr. Prosidonte, tenho urn espirito
0 feitio muito liberal, mas iso
06.0 impede que rosonhea a neces-
idade, par parte dos poderos pa-

!)hcos, do exereer as medidas do
:)olicia e do fiscaiizaqão, porque
"tas obodocern rna u criteria de
)rdern geral, a urn eritorlo de in-
resse puhlieo.

Assirn estudando 0 projeeto em
[chicle, no tocante a rogulamenta-
ão cia profissão do advogado, pa-
eeemo quo die proenehe porfei-
arnente 0 objeotivo a 'quo so pro-
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pOe, a resolve as duvidas sucita- reer a guiar, verificada a faita
this pelo nobre deputactO, o sr. Ge- advogadO iegalmante hahiitado.
tulio de Carvaiho.

Muito apraciO tenh,	 a vardadeira	
RelatiVafflente a mulher, sr. Pr

a,drniraO por aste nosse coilaga, nclente, quando ella

	

	 ufor solteira 

pela franqueZa corn qua manifesta 	
uva, em plenO goso d

	

a	
de, sous

sua opi	 parceer am Ju1 O Para defasa d'niãO, pela habilidade corn reitoS, a fiver nacessidada de corn-

qua ella traz ao seio do Congrass0
as duvidas qua iho dorninam 0 - 

sc.us direitos, p0dB 1 ael-o,

pinto. E' qua s. axe. quer quo a uhum jiuz The fechara as ponttii)unaes.
obra legisiatiVa qua confaccioflar- 

(lOS 

mos, saj a urn trahalho qua ado tra-	 Si a Republica conferin a mu-
gs na pratica inaonVefliaflta5 na Sn	 llicr Otintas irnpOrtS'Ftcs, flue h

execUc dO a in.teTpretaa0.	 pOUCOS annos, no regimen molar-

IJuas objeccOeS prOpOZ S. exc.	 chico, ihe ararn nagados, qual o
Urnia concernante ao analphabeto cxerciciO do patrio podar, tie set
quotivar em juiZO causa Para a tutora nata dos seus filhos; si es
qual ella ndO encontro advogado tarnos sob o regimen da damocra.
lormado on provisionado, dc var cia a no dominic em qua a clviii-

j ecto, am haianOnia corn zacdo do mundo reconhece na muqua o pro o Cod. Civil Brasileiro, prohiieO lher capacidade agual ado homarn
XCrClClO 

da advocacia por pane do uua.r para 0 exercicio do funeOes

do 
estivar lagairnanta ha- puNicas, quer para tentar as mats

quam nihilita'do; outra relerente a mullion importantes c.onquistas scientificas,
qua, ao sen vOr, ndo .póde naque- rims 0 log apontar madame Cu-

rer em juizo, dada qua lao eneO	 na....continuando as investigaçOes

Ire qua the patrocifle a causa. 	
c descobertaS no dorninlO da ehimi-

o sr. GetutiO de CarvaihO: .—.Não ca	
sans aspin

iniciadoS P OT set'marido a tan-
dissa isso. Dissa qua as opiniOcS l's outras qua tOrn illusirado corn
sito iverganteS a respeito, ndo tra- o sen trabaiho a coin	 i-

tando de 'positivar a minha.	 lOS a litteratura dos paizeS tie sans

o sr. Castello Branco: - EntaO riiscirnentos, comO 0 qua 110 Bra
entendi mal; mas, Para qua duv1 sil haverd urn jniz qua negue a
das nOo maiS cc levantarn, darei da urna senhora, a quern a lei •dá o

irihunla 0 rnau juizO a naspaito.	 tireito de defender OS intaresses

o analphabeto, Sr. prasidente, no de SBuS filhios, do dirigir a adminis-

Brash, ndo estd absolutaiTFenta PTI- Irar a pessoa a barn dos seus Ii-
vado dc praticar actos juridleoS da ft 11 a i' cure dean-
mais grave nesponsabiiidadm As- "do obstacUlO possival mac pm-
sim como ella .pOda cornparacer en ptoVavel, de ndo sa encontrar

arante o tabellido a padir a urn Ovogadu qua tome 0 pairocinlO h
terceiro qua asSigne a sen rogo pain ens causa. Ira vedar a esSa sanhio-
o tim do realiZar contractOs da vs o diraito de so defender em
mais altas responsabi1idd corno juizo9
seiam: aiienaqdo de bailS, transa- 	 Nsen0rh	 n quo
cçOas divanSas obrigaOaS hype-	 I in carac(fue
thecarias a rnnumaros outnos con	 1 i1i	 atmir trar a suB eec
tractos do natureza civil on corn- 	

r
soa e seus pens a a pesSoa a os uBIL

mercial, esse hornern pude tam can de saus fillioS
m	

0550 regiment nãO

coParac.aT em ]l1Z0 corn sua uC	 pd	 dinda impe	 quo a rriulhan corn-
lesa escnipta assignada a nogo. 	 panepa em jui	 Para def eSa dos

rn uma	 \O5d0 noog r.
Si. Sn. Presi' en a, es a home	 dado na no baja

te	 pesSOa no logan, em con-
diS e idoneidade bastante paraçOé 
The preparar a defesa, ndo praciSa	

Crelo, sr. presidenta, qua dada
tine elle cornpareCa em juiZO cornO fOrms ida mais Sc suscitara duVl

procuradOr, porqua a dalasa sar 	 da corn relaçdo a este ponto. (MUI-

I oita pals mafleina qua ella escla- lb bern).

o sr. Getulio de Carvaiho: —Corn 3. dscussà0 do projecto n. UI

relacdo a muihar v. exa. discorreu ,
comPatentarneflta, mas quanto ao tiaspansada d laitura, a rocuarimess-

analph5t0 v. axe. foi contra a to do sr. Sousa Soares, submetti-
doutrina estabelecida pelo Godigo do a 3. 1 discussao 0 projeato fl.

Civil.	
iF!, sobre raforma constitucional.

o sr. Castello Branco :—Por cer- 0 SR. NELSON DE SENNA (?no-

to v. axe. astd laborando em sorio virnento de attenfao) : - Sr. Pre-
equiVoco. 0 LCod. Civil BrasileirO sidente, 0 notonio qua, polo rneu
permitte qua a anaiphebeto adqui- Rracario astado de saude, flquel tin-
Ta hen's, os a1aen;e, grave-olS coin pethdo ultimarnente do ser ass!-

a antiahresa ;eui- duo As sessOas dosta Camara, a
tim peranta o notanbo publico ella qital tenho a honra do perteneer
pOda nealizar 10dm OS contractos ha varias lagislaturas.
do ordern civil a commercial..sa ach .Por nes-ma na impossibi-

E a escriptnra pubhca sari assi- lidada physics do yin aqul exiter-
gnada a nogo.	 nan verbaimenta o qua en pudesso

A rogo sao assignados Os inter- pensar dcerca dos debates travatioS
rogatoriOs a depoirnentos em juh corn a maior elavaçdo nasta Casa,
o prestartos po:r analiphalbetos. Ce-	 ìa prasante sessao lagislativa, rin-
ithaca irnautilaros cacaos do dafesas cipaimenta cobra os magnos Pro—
cm procesm-arline assignisdias a	 ectes do numaros 102, refarente
aego, por car anaiphaboto a neu ao orqarnento do Estado; 105, re-
5preSes1tia	 gulan do o 'axercicbo da advocacia;

Como vOm ndo 0 ama novidade, Iii, sobre a reforms eonstituniO-
no nosso male juthciarbo, a assigns- nal; a 117, racantarnaiita apresailta-
tura a nogo, quando so trata do do, sobre o adiamento das elaiOes
analphabeto. Infelizmente t6 hem rnunieipaes, medida qua se me all-
iniste esta explorada, qua yam at- gura cheia do inconvanierctes, apre-
lestar quando pracisarnos traba- sentada agora, quando manes do
Ihar pela diffusdo do ensino pr!- irn trimestro nos s:e para do pie.-
mario. E you laminar.	 to municipal do novambro.

Quando, sr. Prasidente, hoanens Talvaz, sr. Presidente, nos an-
do valor de Nilo Peariha e Ray naes politicos do nossa terra poll.-
Barbosa, coin a responsabibdade cas sessOes legislativas tenharn co-
da mundadoras do regimen repuhui- giteslo dc assumptos dc tanta sale-
cane, corn applausos, posse dizer, vancia a poucas legislaturaS tenham
nnan!mas da impnensa brasileira, contado, corno a actual, a sorte tie
ontendanaiii qua se devia parmittir, vOr a urn so tempo agitados tantos
o do facto permittiu_sa, qua urns problemas qua thzern respeito a
distiricta Patricia conconrasse a ale- vida int!ma a constitucioflal do Es-
vado cargo na Sacratania das Bela- tado do Minas; a isto 6 tanto mais
çOes Exteriores, em Minas tambem verdadeiro quanto é carte qua 1105-
assim so lard, proalamando hem al- ses proectos astdo so veniila.ndo
to os meritos a as finas qualldadoS alias questdea qua, polo sen melin-
da aspirits das nossas patniciaS. dre a importancia caphtaes, devern

( (V	 .	 determiner .da parte do legislador

b
Tenho I	 u' 0 am. mui 0 a maior segurança a pondaraão no

em.	 ext ernar o san voto cobra taes me-

'H1r	
A t didas, qua, urns vez tnanslorma-

ci SR.-	 .	 das can leis irSo (qilam o sabe?)
(nao devolveu seu dascurso). 	 aflectar a vigenta organizacao po-

Ningnem mais padlindo a pala.. lilies a social do Estado, nas suas
vra, ancerra_sa a discucsao. 	 partes fnndaiuientaed a posSO inias-

Posto a votes, o o projecto ap- mo dizer vitaes.
prevmbo. - A' comnaissdo de Ha- 	 Ao comparacer lioo nesta Cama-
dacao.	 ra, a vando qua jd tinham transita-
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do em sous turnos regirneniacs mais
importantes tantos desses proj ectos
que, na presente legislatura, se o1a
boram para virem a so converter
em leis do Estado, eu senti, sr.
Presideute, quo tinha Obr!gaäo Ic
corno humem ipui1ieo, icomo repre.
sentanle do .povo mineiro e cemo
patriot.a quo me prezo de o ser, vir
aproveitar a phase derradeira des-
ta idiscussdo para me pronunciar
sobre o projeeto 111,

lNão pude ter a ventura de celia-
borar corn os meus illustrados coi-
legas na elaboração dessas.magnas
leis quo ora Se discutem no selo da
Camara, embora corn 0 uiais vivo
interesse haja acompanhado pelo
jornal da Casa a mareha dos deba-
teS.

E agora quero, polo mobs, ox-
ternar rapidanionte a minha opi_
nião, sobretudo em torno desse
importante projeeto que V. eXO.

acaba do annunciar cm terceiro
turno. : o da reforma constitucianal.
E vcnho fazelo corn •a minha ha-
bitual sincersdade de ropubilcano
e de cidadão livre. Sempre procu-
ro agir eomo homom que não vivo
agarrado as ephemeras posiçOeS
politicas, porquo estas quasi scm-
pro pasSam corn Os vondavaes e as
.paixöes dos homens derrubando
Was, si.tuaçOos e programmas...

Sr. Presidente, oil não passe do
urn modesto professor quo apenas
tern apogo ao name e a honra tra-
dicional da terra mincira; que vi-
ye, no rernanso de sea gabinete,
sempro dovotado ao estiado dos
nossos maioros o .procurando ce-
nhecer ta apprender a resolver as
questOes fundarnentaes que dizem
respeito ao ongrandecimento e ao
progresso do nosso Etado e da
nossa Patria.

So é uma verdade no .terreno sd-

entifico, hem como nas conquistas
do sociologia, que .natura non Tacit
saltus, tambern nas organizaOcs so-
ciae.s a 1ogislaäo no pOde day
saltos iniprevistos e bruscos, uue
abalem nos seus intimos fu'iada-
mentos o proprio organismo po1i
tico do Estado, affeetando-the OF

alicorces juridicos sobro quo elle
so affirusa e ropousa. (Apoaados.)

As suceessivas reformas Coptj.
liicionaes que, nestes ultimos
armos do regimen ropabieano,
Minas, se tern additado ao UOSSO
aicto lundaniontal, ii. nossa Cart.

politica do 15 de juiho do 1891, hao
como quo, em porte, desmentido o
tradicional espirito consorvador dos
mineiros, em face das nove aitora.
qOes ate agora jEt teitas na maxima
lei organica do Estado. Entretants,
quando so observa, ari-passu, eon
a evoiu9Eto dos factos sociaes, o ge
ral dosdobrarnonto / da actividade
hi ncsse Estado --que poOererno
dizer urn Estado—NaçEto, urn Esta-
do (Jo vasta superficie e jEt povoa-
rio, corn 5 milhOas do habitantes,
onde as leis devem ser condicjo-
riadas As varias ciroumstancias do
rneio physico e social, isto d, do cli-
ma, da populaqão, do territerbo, da
instrucqäo actual do pow, dos cos-
tumes, dos recursos e riquezas na.
turaes— vemos quo nbo desmonti-
mos o espirito do tradição conser-
vadora, quo nos legaram Os nossos
antepassados, quando fazemos e in.
corporamos, poriodicarnente, a Car-
la Poiltica e Fundamental do Es-
lado, algurnas leis addicionaes e
certas alteraçOos on retoques no
seu toxto, quo procuram sem.pre -
o assim dove ser encarado •o intui
to do legislador —o born publico, o
meihoramento social, visanclo asse-
gurar o meihor exercielo dos din.
tos e 0 mais perfoito funeciona-
monte do apparoiho politico e ad-
Inin.istratjvo do Ectado. (Muilo
bern!)

Mas, a despeito disso, e oxacta-
monte pela pmudencia do legisla-
dor, constituinto mineiro, essas re-
formas estão suixerdinadas a dois
periodos legislativos, cm annos di-
versos, para quo possarn se conver-
ter cm lei; do mancira quo, tendo
cahido a esta logislatura —que se
encontra ao apagar das luzos, 110

remate da sua tarot a quatrionnal-
a responsabilidade do agitar este
grando probloma da reforma eon-
siltucional do Estado, dumpTeflOS
o dover do proclamar, publica-
menlo, quo sobre tal roforma quom
irA dizer a ultimna pLlavra, solUclO
nando o assumpto, nao será o actual

ji Sim o futuro Congresso Legis..
latiVo do Minas Geraes, e1eto para
o proximo quatriennio do 1919 a
1922.

E nEto sord difficil vatielnar, sr.
presidento, quo no seio delle te-
rio do figurar elemenIos novo8,
acaso trazendo ao vindouro Con-
gresso diverso pensar do nosso;
pois do accordo corn os dictamos di
boa oducaqio ropublicana e corn as
exigenciaS do ama democracia hem
organizada, não devernos esperar
quo so repita nas tur- assem-
piCas essas mesma unanimidade de
roprosentaqao, quo ora no presen-
to Congresso tern assento, scm a de-
sojada discri:minaão cia malaria
o m:inoria.

Eu e tantos outros come cu esta-.
romos certamento desta Casa afas-
fados; alguns, porque seas interes-
sados privados os chamarão Et vi-
da particular; poucos, porque a boa
fortuna os elevarEt a outra posi.
çöos; 0 outros, porqile, polo rota-
tivismo politico —quo é uma neces-
sidado das democracias honesta..
monte organizadas, ondo não so do-
vem atarrachar nas posiqöes, em
vitaliciedades nocivas ao born pu_
blico...

Os srs. Getulio de Carvaiho a
Castello Branco: —Apoiado.

o Sr. Nelson de Senna... os ho-
mc's quo tern representaqão papa-
br —.terão fatalmente do ser sub-
stituidcs por concorrenfes, quo o
pnotorirão...

E' preciso quo o povo, or. Pm-
sidente, seloecion e, nas earn adas
politicas, designandoos nas urnas
conic expoentos da sua vontade, Os

quo devom ropresental-o, fazendo
mesmo, do quando em voz, elinii-
naqSes on sabstituiqOes dentre os
proprios dignos o capazes, para
quo assim nEto so radiquo no Bra-
sil 0 vicio quo infeeciona algurnas
desorga.nizadas republiquetas con-
tro-amoricanas, onde as dictaduras
ii as eligarehias so perpotuam, sern
jEtmais permittirom a valvula do
soguranqa da opinião do povo, ma-
nifestada pela niultipileada escoiha
do seus representantes em sueces-
sivas logislaturas. So per tal fOr-
ma ionciliaremos meihor os vitaes

irferesses da Patria repuhileana s
da nossa naeiona!idade, prolporcia-
nando ao povo froquentes opportu-
nidades c boas occasiOes, para quo
assim, no seio dos nossos paria-
mentos, nas cathedras e pastas da
nossa alta administraqão, nas Cu-

rues dos nossos Senados, coma nas
cadeiras das carnaras legislativas da
IlniEto e dos Estados, se rovozem OS
quo podem representar hem a oua
terra, e nEto so firme, coma urn
dogma nofasto Et dernoeracia, cor.
rosivo como urn cancro da Repu-
blica, esso regimen oligarchico quo
perpetua no poder os quo so deela-
ram, como taos e de uma vez para
seuipro, representantes ad vitam
da terra ondo naseerarn ou pela
qual conseginirarn sor eleitos. (Mui-
to bemi1

Do accordo, portanto, corn as
cautelas do legislador eonstituirtte;
do accordo corn a sabodoria dos
prohornens quo orgarnizaram o Es-
tado, no poriedo historiec do 4890 a
1891, nOs subosdinAmos a passa.
gem dos arnendas quo visam rotor.
inas 0 aiteraqOos eonstitueionaes, e a
votaqo do artigos c leis addicio-
taos C. ConstiiuiçAo, C necessidade
do uma experiencia dernorada, de
ma obsorvaqao moditacla; e, eon-

dicionando C. moditaqao o C. obser-
vaqEto a approvaqC.o dessas graves
medidas, que affectam o proprio
organismo viva do Estado, Os legis-
iacloreis mineiros rervelam 0 son
escrupulo e pruideneia.

-Ten-ho, portanto, certeza do quo
to diremos a ultima paiavra sa-
bre a proj ectada rofornia, inesmo
corn a approvaqo inicial do proje-
cro n. 141, mm duas Casas do Con-
gresso, na presente sossEto legisla-
tiva.

0 poder legislativo do Minas as-
hi, nesto assurnpto, corn o mesmo
empesiho do born consultar as al-
tos inferosses do Estado, do rnaos
dadas corn o poder exedutivo, nu-
ma harmonia intefligente e neces-
saria, harmoiiia ossa quo iião irn.
plica subservioncia e quo não dove
traduzir vassallagem e submissão
Eta parte dos reprsentarites do po.
vo para corn as governantes, nem
tampouco capriehos propotentes dos
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quo tern nas mäos as rodeas do p0-

der; mas urna oollaboraqao intalli-
gente, uma oollaborado harmoni-
ca dos 1dois, exocutivo e legislative,
pora quo as lois traduaam aquillo
quo devem sar, coriforme o disse
urn grande publicista franoez, Ma-
xirne Leroy, no prefacio de sou..li-
vro chamado "As transtorrnaqOas
do Pader Publico".

Falando da necossidado da ffi-
aaeia idas lets, assim so exprime
esse escriplor (lê) "é as leis pro-
mulgadas, a ellas sdmente, as suas
regaas preventivas, o aos sons dis-
positivos, quo compete organizar
as relaqOas sociaes; pois —aceres-
centa o publiaista francez —a lei
C o principio: tudo o quo so atas-
Ia ida lei é necossarlo ficar submet-
tido a ella, seja pela coacqo so-
•oial, seja per urna nova lei; toda
a irhfraeãG •a sons procoitos luape-
rativos C consideDada como illegi-
tima, é urn deliato, urna anormall-
dade. 0 direito C a 101; näo existe
diretto senäe pela lei".

Lagislarmos, afastando_nos th
lei escripta a dos principios sagra-
tios da justica a dos licçOes eter-
has do Direito, serd sornpre, entre
povos modornos, rnOrmente latinos,
o gran-de mal a evitar.

Esse publicista francez dizia quo
essa era a enfermidado quo, segun-
do os theoricos do jurisprudencia
protoriana, nais acommettia a nOs,
os representantes do poder logisla-
tivo, quo, em todos os paizos de
systerna representativo, padiecemos
da molestia quo esses thooricos do-
nominaram— la folie legislative.

Mas, barn hajam os destinos das
Camaras e parlarn.entos, srs. dopu-
tados, onda os representantos do
piovo, quo nos inesmos tivessem as-
santo, forem atacados •dessa outra
ndhre "loucura" —do respoito a
lei, da observancia a•o Diroito, do
aneor a tradião; porqu•o C na oh-
servancia sacramental da let e no
oulto sea ones earionos; é no res-
.peito permanante e constanto dos
dispositivos iegaes - o aonstituclo-
noes, quo está a substancia da or-
dern politico a a noqäe do born go_
verne; C na pratica do justia quo
eatd radicada, no sen caracter dis-

line tivo, a propria nacionafldad0
(apolaclos, muito bern).

Minas Geraes, Estado qunei Isa.
qão, do superficle ainda major quo
a terra franiceza e cinco vezes malor
cm. ipopulaqão do qua urna nacäo
uI-arnericana, qual saja 0 ViZiit1

Uruguay; Minas Goracs, quo, pela
sua ponderavel força poiltica,
taCo não C aquaie peso morto, (lit
qua so fala e corn quo nos tortu-
ra e aggrida urna critica ignorant5
appellidando "boiada mineira" a
sua numarosa bancada represeflia.
Dna nas Carnaras do paiz; mas sino
urn peso efficaz e intalligente, den.
tro da vida da fesleraqdo, oontnj-
buindo senipro para o ordern, pelo
seu espirito do saguranqa, polo seu
cspirito dc tradlqão e polo sea es-
pinto consarvad.or, para quo mm
saltos bruscos na organlzaqão macto.
nal, nOs no praparemos Para a
Republics dias porigosos; Minas,
qua se'nnpre quiz evoluir corn cal.
ma c sem abalos na orgardzaqto in-
terna do proprio Estado —procu.
rou sempre Car exempbos de ser
urn Estado born organizado pelo
esforço dos seus hornens pubilcos,
pela inclola cordota o prudenta do
sea povo a pela intelligoncia dos
scus estadi-stas. Fain, porém, srs.
deputacios, dos ostadistas dignos
ciesse nonia; não daquelles profis.
sionaes politicos a quem a lisonja
barata o do oncommenda costuma
rolular ar.radamente corn esse im-
mereciclo quahficativo; f ala dessa
nossa pleiade do homans de Esta-
do, quo a morte - quail aquella
parca ceifadora e lethifica dos my-
thos gregos —in-vcjando essas boil-
vidualidades fortes da intelligen-
cia minaira, tern no periodo ropu-
blicano innopiodosamento nos arre-
batado; fallo do urn Alvirn, do um
I'inheiro, do urn Porma, de urn
has, die urn Ouro Preto ' J8

urn Lafayette, do urn Pei
xoto, do urn Silviano, do 11111

Chaves - politicos preclaros o ho-
in-ens quo caractorizaralil situa-
(COO, CU no governn, ou na dircetto
des co.rreritce politicas dos part;-
,d os.

E, a-sisirn c digo, sr. Presidciite.
1 orquiie eases estaidis ia-s revelarltm

nina cap acidade do conlaocirnenlo
C-os homei-is veidade.irarnante ox-
troosidinaria, u.ma perfeita noça
do sentirnento pubbco, e urn tnt.-
mo a secreto condao, quasi prev-
dencial, para serern directories do
ia-omens; porque souberarn traclu-
zir corn vontacte firma a sua acçdn
no meio do neibanh.o social e poli-
tico, par eli-es dlirigido corn saL-c--
doria e dignidade, o!rientanido su is
niormas de aoqdo pm urna intelli-
glenicLa clariviclente e prudent-c:

• porque sou'heram exter.nar, nsa ho-
rns nieiceaoar.ias, cor-aj osamente, {]es -
tenildairniente, a ma op-inido, se',
aquellas tables rostricqOos men-
taos, quo caraictanizan os aseoi-ith-
rijos hyipocnitas do cantos alrnne;
o po-nque, afirral, souberarn pej-fat-
lamente trad-uzir a vontade dos
seas jurisdiccionados e dos se-us
coirpatricio, am qualquer eme
golda politica ou social.

Entretanto, Minas Germs, dtzLi
en, p-cia sna força poll-tics, polls
suns traidiqOes his'I-oricas e pci-a sia
riqueza, tern ama grave res-p-uiio.-
bilidiade ne-ste nio-riiento politic-
aeGn-crnico qua atiav-e-ssa o Brasil,
corn todcs os profundos ahaios Si-
cia-es proviocados rio mutido inteiri
o no nosse Con-tinente, por essa
ma-ifociacta e tao-mends confiagra-
do auropda, cuj-os affeitois toilo-,

ads sent-hnos, tanto no terrene coo-
ijoinico, como no terreno social, no
tern-cnn politico, coin-n no terreio
Ca evoi-nqSo das proprias iddas ni-
'aa e duo reformas da industra
Ca sciericia o da arte, quo ii se hi-
v-tam liicowjporacio C moderns 0-
gacnizadio d flus h-omens liv-res e das
naqCe's cut-las do gloho, an-leis Cease
universal oataclysma Ca grain. 0

guerra.
E C por isso. Sr. Presidente, quo

-clevernos marcliar corn passo me.
ditaido em qualquer inn-nv-acm ott
reforms, pars quo -de Mines ndu
pan-tarn e-xernploo p recipitados. 	 -

Si so trailasse do ultirno turn c
conistit-ucionial da pas-sa-geni da i-c--
forma, conidenisada neste proecti
em -dehahe, nuite havuria -en de d-
zer, ex-temando minha opiniCo s--
bre pon'Io-s do projacto n. 111, coin
a gonicrahildcaide dos quaes eu, si eTll
-them -astou die acconido-, doles Cis-
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eon-do, não obstante, em rn-altos
pontos a por elbos nCo votaria, no

- line-senile miomanto, par temer a
aua inmredtatai convorado em id.
- MaAs, corn-o a legisiatu pa a quo
porrbenco asiC a fi,nicl-ar-se, e co-inc
ella nab dint, ropito, a ulbima pa-
lavea soiara o assumpto, quo fiearC
constttaci-onalmente enitn-og-u-e - C
conipetencia, C saihedonda e C pm-
de-ncia C-as novas Oarnaras oloiti
i.ara o fu-tuiio penio-do legisiativo
des-to Congrosso; eu me lint-to, ape-
liSs,- a exteirnar inimhra opiniao so-
bre aiguns poe-too do projecto P.

-1 'It e die o-u-tros quo polo C-ma -estCo
transttaaido, salvando assim a in--
tenção do voto quo you Car.

Arn-irn, por exemplo, an. Prcs-
oen-te, cu ma reforirni C grave
qaastCo do exarcicio do advonacia,
do quo ogualrnen-te trata o p-rojecto
-in. 105, quo a-ca-ha do sco votado ten 
seu 3.' ins-no e a cuja discussdo
ado volbarci, per assirn m'o vedar
o Roginrento-, nCo me se-n do, entre-
tanto, pro-Libido quo axterne a m:-
nba opin-ido, do esa-avo -Ca lot, dc
dcvoiailo e-stuthrnte do Direito, so-
lire o vencido acorn projacto.

Pan-so, air. Presidente, quo o pro-
.jecto do reguiasnontoao Ca a-dye'-
oaoia pars os ndo for-maCos c-rn di-
celLo devia son coll-ocado nu-m te-
renjo hastanta liberal pars q-ue nos
ndo nos sentissernos mal corn as
traidiqOres do Minjais a as tsiaidiçbe
do En-sail republicano.

o sr. Demosthenes Cesar:
Apcdado.

O sr. Net-son de Senna: - E' jun-
to quo psocarem-os acabar coin a
estucia Ca chicano ignorante, oorn
a raiau-licic inipeniteiite, axpiomedi-
i-a dos patrimonios -dos p-olin-es nsa
conicancas do , interior. Castiguemos
no vino, corn o ferro am h-raza Ca
'ci, o ex-ercicto Ceshones-to do advo-
caeia pci-os leigos inrcapazes 0 Ide'
habulitad-os, leg-ainienFe; rnas ndo
p-onhamos coons harreinais e pri-v-
Leg-too Ca classe, no tcxto constitn -
cioniai n-espublioario, de mado quo
possarnos consul-tar, nu.ua eury-
this-Ca in-tenipretativ-a mats irid-ul -
genie, as dicta-moo coniatitucionacs
relatt-nos C li-ben-dade dais pro-na-.
sCes denstr-o cia lot, corn exige.neia



do dnteiiesso puiblioo, mas sem odie
sas r tricçe. (Apoiados).

Jiulgo que fecharmos a porta a
dci esa dos direltog patrirnoirijae,
em cams quo não são genericos,
imais quo corn filoquencia o000rrerii
em muitas cornancas do interior,
ord urn ctassorvço US prnpTios In

tenosses do poo, quo pain aqul mu
man]tiou legislar e defender us di-
reitos cia ool'l'ectiv.jdn.d&.

o sr. Ignacio Murta: - Apolado.
o sr. Nelson tie Senna: - Quer1

ainda herr outro ponto, Sr. Presi-
cente, o em quo a rafca-rna dispOe
sohre o fancelonalismo puhlicc de
Minus, sohre ease excrcito de cinee
mil servidors do Estaido, compra-
hendeinido todas as classes e tods
as diepartarnenjos do nosso Servip
puthilco —na mdministração, na In 1-

 nan Seorotarias de Esla-
do, na segurana publica, na hy

-giene, no mugiisloi4o pr]Tmario, so-
oUillkiario o superior, na inspcce...
molar, no scrvo do t&rras e
obra,s pablicas, no corpo do fisoae
da Eazenda e dos exactores em go-
ral. Ernilirn, sob tudos us aspocto
cm quo so eaicaro o grainde corpo
cie fanocionarios do Estado, - quo
cncarnam o guardam as inelhors
tiadiOeis die honra da rio'sa terra
o quo ora Se acharn sob a premencia
do uma situação 000nomica bern
angustiosa, quo lh.es assalta os là-
res—, penso quo não deveriamos,
prineipalmonto nOs, actuaes legis-
ladores 0 OS 1105505 Suceossores nan-
ta Casa, a toimo-nos ci noçcio estreL
ta da oscola rogalista, quo absorve
todos os direitos individuaes nas
mãos e arbitrio do Estado, princi,
pairnento cuarido so trata dc duel-
tos dos empregados publicos.

Scm major exame e scm urn amai
durocido criterio, é p erigosissima,
essa interpretaçcio dos diretos ad-
quiridos", reduzidos a simples ox-
pectativas dei direitos, segundo en-
tcndern os quo quererem fesalvar,
quanto possivol, as veihas proro
gativas do livie arbitrio do Estacln,
vestiglo do diroo realenho, quo são
a rnou ver, udiosas tradiçOes do
partidarismo do outr'ora, quando
o Estado fuzia oxercer a sua Yenta-.
do ua selocção do sons servidores,

corn a pessihilidade da clisponsa 
cia.

quellos que a sou belloprazer qj,
zesse demittir on dispensar.

Si ha, exerescencias no corpo do
nosso funecionalismo, cortemo1-as a
supprimam-se desdo logo cargos
inutois da burocracia; has quo tu€10
isto seja foito, sern ferirmos direj
tos daquelles quo encaneceram no
sorviqo pubilco, que, ao terme de
30 a 35 annos do aetivo exerejcjo
nosso mesmo sorviqo, reclamam a
jubllaçcio on a aposentadoria, 0 dos.
cano, ornfim, como uma justa re
muneração ao sou trabaiho, e corn
todas as vantagons a quo fizera
j Us.

Corniprehendo os altos intuitos cia
reforma, em que, so procura tirar
da Constituição Mineira uma am-
plitude do vantagons em favor do5
nossos brasioiros empregados ptj-
blicos, e quo nos Estados talvez sO-
monte nOs possuainos, entro as ou
tras unidaclos da Foderaão; coin.
prehendendo, per exemplo, a dlvi-
são dos voncimentos dos funcejo.
narios, para os effoitos da alposen-
tadoria, em tres partes, constituin-
do duas o ordeinaido c a torceira, a
gratifieação pro labore, porque usia,
a propria palavra o diz, sO dcverã
sor concedida ernquaato o fanecio.
narie trabaiha, emquanto exerco a
sua activiclade; comprehendo a con-
cesscio do llcenças para tratarnonto
do suade, corn a percepçcio tao so-

monte dos dois terços, on dos qua_
tro quintos dos vencimentos, coma
estabelecem outras logislaçSos, in-
clusivd a ljegisiacão franceza, a lo-
gislaccio ingleza e muitas logislaçoes
hrasileiras, corno, po p excmplo, a
da Unicio e a do Estado do S. Pau-
lo, segundo me par000.

Tambem, poe' outro lade, longo
estavarn, sr. Proslidente, aiguns es-
pirilos pessimisias, que nesta Ca-
mara votaiiiaen contra a instituiçao
cia Caixa Renoficento, ide irnaginar
tedos as beinoficio's, bides os mc-
corros quo essa caixa jci tern dis-
pensado ao corpo do funocionarios
do Estadju, nell as voluntariam ente
iinscrlptos.

Niada menos do 1.200 eientUS
em peiculioei j a se paganarn as ía-
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mijias, aos herdeiros e succossores a satisfacçau dc ineorporar A S leisdo fallocidos funecionai'jo.s mmci- do Estado o instituto da Caixa Be-
ros, depois da creaçcio da Caixa Be' neficente.
noficento! E fel tao somente corn o - Passando a outro ponto, direi,
podnuone diosconto merisal do urn sr. Presidonte, quo de quatro 

em
dia dos Venc4mentos demos mes- quatro annos, ao iniciar-se urnS
mos funecionarios, que esses P0 nova situaçao administrativa, 

Osculios, no valor do I . 200 contos, annacs cIa poltiica mineica so re-
foram eIIXugar lagrirnas, apagar vestern do galas o do esporanças noiniscrias, Consolar viuvas 0 or- iiose POW-, corn essa mothiffidadephcioS, e trazer-ihes urn certo con- 

tao freqnearto cia alma latiraforto na hera em que o. chofo do-	 , em-
balacia sempre die faguetras esp-

scrtava para o Atom, nu con- ranças ao deahroihar do novos go-cia fatal da merle, ahandonando	 facto ontco nOn somuitas vezes suas f'arnilias em pre- vornos; o esite
dá sempro quo, obeidocond	 aoscarias cenidicOes do subsistoncia. 	 oreaeifos coinstituetonaes, so rievesa

Tanto so falou no "deficit" dessa o PaderExecutive na sacccssão
Caixa quo, poe' isso, hamianitaria- presideacial do 

1105550 Estado, mi-monte consagrou o projecto ii. 102 dada nan urnas do 7 do marqo a
do orpainenito urna disposiçAo ealu- ipois, a '7
tar, no sea art. 36, no sontido do oufectivada seis miezes do

de soteimbro, na soloirnnidajiio of fi-so roforqar o funcI pea'manonte cia 
cml da posse do reeve Chefe do Es-

mosma Caina corn 10 % cia rond tado, no urn de eada quatrieinnio.annual oe'camentania proveniante 	 Exactamente, a importancia des-das cobranças do rnu]tas e da dlvi- 	 oveicto docorre, ontre duas ra-cia activa do Estado, ate quo a Cal- 
/0cS cia inpertanca eda influe p -xa so cquillbre.	

quo Minas exeree andeciqCva 
Entrotanto, esse "deficit" 6 no- vida pelitica do Brasil, sendo in-

presentado apenas por 120 contos nogavel o facto do enitereissu- a to-
do peculios ainida ncio pages e a cia a Ecderacao a rnadança perco-
cuja liguidaçao era so procedo; dica cia aita adminastraçao da nes-
quer dizor, esso 'deficit' coiTus- sa terra.
pondo a 10 % da somum total do 	 mdos us othos dos outros Esta-podulios paga aid agora as finccio- dos so voitam para Minas Genies,nalisino por sinistros verificados	 Estado quo pela sua paz interior,
o si elle assim avultou, ncio 6' por- pele mu grainde eleiteraicto, pela
que o COofficjonto da mortajiciade mama dc seas represontanfes pela
crescesne, miss porque a morte tern cohesão do sou apelo ii causa da
iso ferir j

ustameirife as classes ole- ordern nacional, pelo algarismo cia-vadas do funccionalisrno : desem- niograiphico die sita onorene pupa-
hargadores, directores do Socreta- lação, pela vantidäe do recursos doties, chef os do secçto, etc. ; 0 quo scu territorlo, pella iniluerioja deoii-fac avultar a somma dos pcoulios a siva quo tenios tido an evolução da
pagar, pox ser ella mnito superior vida ropubiloana no Braisil, 6, ro-le "quantum" arrocadado.	 cenhecidamento o Estad& - centro

Não so dOra, porquio osso facto 	 ' eixo cia nossa Piatria.
toci& accidental da mortalidade tenì 

NOS não aspiramos hogemonlas,colhido altos funccionarios cujos quo não deve .rão existir jamails noPectilios são born matures do que conceete harmonino do parteis tote-
iqueiles da mddia goral da bui-&- grailtes da mesma naçcio 

(apoia-eracia, quo isso importa na fallen- (/08) ; entroanfe, a despeite do näocia ou linutilidaide dosse appiarelho ilisputarmos sapeeimacjas, Mines
humanitarie quo sabiamerite 0 tern para si voitadas as attonçOes
Congrosso Mineiro votou, e pelo do todas as unidaides da Fedora-.qual as bençaes do fimceionaflsn10 ção.agradtocdo torn dhuVkIo sobre us re-	 Dahl, euitro facto die ineontesta-presentantes die Mini-as, quo tiverain vel netonjediucie historica: Os exee'-
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plo piniciosoa ou benefico.s invo-
cairn-se ceanpre, nouliros pointoc do
paiz, crno partidos dc Minas, dos
scuc goi'icersios, dos sons homens
politicos, juaado crrairn eu acer-
tarn.

Dicta-se a limha de conduoitia pa-
ra us palidos on correnlies p0111.1-
cas do Brash, sesr1pre corn as oiho
voItadois patra Minas.

Todois as olhos dos outros Esta-
dos se volvern para Minus &eraea;
e dcscle çuasiiclo comeQámos a exor-
ocr influeneha. ileetsisna na potitica
nacional antes rnesmo dc passa-
ida a phase dc dominabo mtiitui
do Brasil, sub FLORIANO, e, depots
diso, jd quanido o paiiz entiraa-a no
pe.rioido do rcvesamrenjto conatitu-
choniai dos presicleaiites civis da Re-
publics, a datar do PRUDENTE DE

- qua tai facto se observa.
na nossa historia republicans.

De modo qua, ao desabrochar cie
eada poriodo administrative na Pie-
sidencia do nosso Estado, voltapi-
Se olharcs esparanados de deaitro c
de fOra de Minas, para as reformas
novas que cada adrninistraão mind-
ra traz como silas, incluindo-as em
seus progirammas de governo, de-
pots de maduro reflectir.

Ora, neste memento, cr. Presi-
dente, nos achamos psychologica-
monte coilocados numa phase scm
ugual de nossa vida politico interna,

• em face deste e dc outros projecios
• e programmas do actual governo,
qua, corn essas reformas radicacs,

• asplira dar a Minas outros rumos,
pelos cjuaes ella precisa so nortoar,
pars malor grandeza do Estado.

o povo, na sua rushes e sincera
analyse dos homens e dos factm,

• gosta das situaçoes definidas, frau-
cas e corajosas, hem corno dos esta-
distas dc fibra e intemeratos de
animo.

Nada seduz maic aun povos la-
tinos—e no Brad, prir1cipalmenie,
a nOs mineiros e aos nossos irmaos
paulistas, hem coimo sos pernambu-
cmos e gadchos, por exemplo,—d

• que as situaçbcs dofinicas c claras,
do que os administradores in-
telligentes, honestos e dectemi
dos qua timbram em sustea-

tar, cern hypocrisia, corn fir.
me coragem civica, Os Ponto5
pitaes do saus ,programmas do
ministração. E' assirn quo os
vernantes qua proclarnarn a
cessidade de, novas medidas e
fccrrnas, ideinti.ficando-so corn ei1
o procurando pautar sells solos p jrcssas reformas, por des procla
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m
as, acabarn sempre per tniumphar

na opinib,o pulylica. (Muito ben1'
—Ninas nos apresenia dois peri.

dos adminectrativos qua deixarn11
relevo e sulcos profundos na
vida politica. Incontestavelmente
uma obra de, justiça historica o
ver, do reconhecer_so C Proclaninr
so vine as administratnOes de Sllvj
no .Brandio e d Joäo Pinhiciro mar
caram outra rOta na politics be Mi.
rias, corn o traço de personalismo
ferle e impressivo do sons guj
assignalaram na admi nistraçgo p.
reira urna proftuuda irans.formaç
corn uma s6rie de reformas intelli.
gentemente empniehenthdas, tenjj
ambos tide urns identificaçao p .-
soal absuluta corn os programmaj
be qua cram portadores e que ci
a fatalidade da rnorte prematura
irapedlu dc levar 0. final execnião.

Portanto, Sr. Presidonte, desèj
em conclusão dizer cfuc do conheci.
mento pessoal clue do novo Chele
de nosso Estado on ton'hc, ha ?
annos, desde os sauclosos dias d i
nossa vicla academica, come be an-
tes ao comecar dos nossos estude
do humanidades, na velha Capital
niineira, e ao fazermos juntos on
primeiros preparatorios, no Rio,
fiquei corn a segura convicçho 41

quo podemos born confiar no sL

criterio, no son preparo, na sm
envorgadura moral, pars beau dirt-
gir Os destinos do nosso Estado.

Dessa longa convivencia (que nic
invoco por favor), pude trazer
sr. presidente Arthur Bernardes
mais elevadcu conceito, pots vi neii•
marcados esses trailed do uma to:
to persrnialidade, desde o prmflcqC-
de sua vida publics.

Como Mineiro, corn ,) hoinem P 11
blico, dou-lhe o rneu opoio des-iii,
teressado, dentre on f bra da pobti
ca militanite; e face votes para q1i

irn energia, corn decisilo, coragam,
,atriontism0 e d'esprondimento in-
ti lligente__attrihutos que ninguen
it-c pbde negar—o actual Chafe do
gstadu, Us airada terra, mineira,
c onsigna levar avante programma

cjue se entrega. Formulo tambern
votes para qua S. exc., ligando_so
o nosso passado historico e its tra-

dicbes liheraes do nosso regimen,
ts liçOes e its experiencias dos nos-
nOS malores,. empre'henda son vaste
svstema do roformas politicas, OCu-
jnjcas, tributairias ci e onstitucion aes,
corn essa clarivideneLl dos verde
del homens de Estado, respeitando
a lei e a vontade do povo, rodeeri-
do-se do auxhiares capazes e intel.
lingentes, quer no campo da adrni
uistracito do Poller Executive, quer,
no seho baa Camaras Legislativns,
parS clue Minas possa cada vez mais,
rilhar na Fedoraç5o Brasileara pc

Jos Seas exomplos do tolerancia, do
Itherdade, be amor a le e be horn-
bridado, na gestito be cousni publi-
cc. (Muito bern).

Nada de pelor soffreriam os nos-
sos brios do qua vermos empalhi!"-
cer cssa "brilhantre estrella be Mi-
nas" de qua falou urn dia, nirm
rasgo do eloquencia, Francisco Octa-
riano•

Não queriamos jOmais ver o nos-
so Estado envolvido para sempre
nas dobras hypocrites be nina po-
litics sum com-agem, quo apenas tern
cobble resolver, dentro dos basiL.
dares, mesquinhas soiuçOes politi-
cas, e so sente inicapaz do, no icr-
rrno elevado dos negocios publlccc,
smtisfazer as justas aspirailOes do
nosso povo que clama, grits e sup
plies por qua lhe dhrn liberdade e
rovornos inteiligontes, honiestos e
livrus, pars quo assim possa mar-
char a noses terra na rota gloriosa
do futuro, illuminanlo-so serno cc
corn as irradiavOcs do sea passajo
do inquelirantavel civismo.

(.11uito bent: muito bern; muito
fern! 0 oraclor C muito curnprinieu-
lade.).

Ninguom mais pedindo a pala-
rca, encerra-se a discusso.

Posfo a votes b approvado o pro..
jecto. —A' comrniss0 ide, Reda-
cçbo.

o Sr. Cicero Lopes, peta orclein,
bbs que, fiol corn or prinrcipios is
manifestados, votou 'contra o pro-
jecto n. Ill sobre reforms Cont1-
tijjiüfll o quo Si esttrecise preron-
to no recbq-uto por o0C5S1O do so vo-
tar o be n. 105 teria tambem ihe
nogado 0 seu veto.

o sr. Jobo Mart inho faz iidentiea
declaraqito, ConfOrme a sua opiniao
jib manifestada us Casa.

Votaram tambem contra, os srs.
Paulo Pinheiro e Demosthenes Ce-
saf.

O sr. Presidente diz qua constará
da acts as doelaracOes dos senho_
rus deputados.

Urgencia

o Sr. Silva Fortes, pela orde.rx',
ohteiido urgencia, apresenta os se..
gnintes pareceres

Parecer n. 246

A commissito de Representac
Roquerimentos c Petiçöes, a que
foi presente a be alguns juradog
-do Villa Nova be Lima, duja pelt-
vito so acha protocollada sob n.
693, pedindo serem alliviados dais
multas em quo incorreram em ex-
orcicios anteriores:

Considerando quo os peticiona-
cbs Osorio Martins Pereira, Josb
Iluciano Pereira, Vicente Sanceve_
ro e Ovidio be Araujo Gouvêa, pe-
ticionararn, rnas 11cm uma prova
do aliegado apreserrtaram;

Considerando quo as multag im_
postas jib so acham inoor.poradus cc-
inn bbviba activa, a quo clararnente
evidencia quo os requerenites nAo
so serviram dos redursos legaes pa..
ra então carom alliviados;

Consiberando quo o assuinpito b
mais da computencia be outros p0-
dares do quo do Legislative.

Gonisiderando finalmonte que o
Legislativo devo inlervir nostes
assumptos quando dos meisnO5 re-
sults evidonte injustiça, hypothe-
so em quo sua acqão mo4eradora
seria legitima o digna do acata-
mento, 0 be parecer e requer:
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One .a potição dos srs. Osorlo
Martins Pereira e ontros se.ja ar-
chivada.

Sala das commissOes, 17 de so-
tern1bro do 1918. —Dr. Silva For-
tes, relator. —Nelson de Senna. -
Joi,o Lisboa, •presidente.. —Pinto do
Moura.

Parecer n. 217,

commissilo de Oramento e
Contas fol presente a petião do
J us At.nto Evan gelico dc Lavras, pe-
dindo a auxilio do trinta contos
para eonstrucAo e equipamento de
suas insta]laçOes.

A eornmissão não deixa de reco-,
nhecer a utilidade do desenvolvi_
mento da educação t.echnica e agri-
cola no Estado e em •mcmento op
portuno, o qne não se 4á agora quo
a crise mundial nos afTecta;

•Considerando quo ao legislador
assiste a dover de ser previdente e
cauteloso quando tenha do contri-
huir corn o executivo no desenro-
lar dos multiplos 'factos do nosso
desenvolvirnento economico finan-
ceiro;
Con sideraredo fin airreente quo. no

momento actual, 0 riosr orqarnen-
to, que em breve será lei basica da
adrninistraqão do Estado, não póde
•comportar o auxilio quo pede, é
do .narecer:

One so archive a peticão do -
institute Evangelico do Lavras, po-
dindo o auxillo do trinta contos pa-
-a eonstrucçãe e equipamento (h
suas installaçi3es

Sala . das sesses, 17 de setembro
'I.e 1918. —Silva Fortes, relator. -
Nelson de Senna. - João Lisboa,
presidente. —Pinto de Moura.

Parecer n. 218

A commissdo de Orçamento e
(.onIas, d (ual foi prosente a cerrn•
rineento do Josd Ignacio dos San-
tos, peclindo equiparaço do seus
venctmeritos aos dos demais do-
corites do Gymnaslo Mineiro:

c'onsitierando quo. a oquipararii'
do vencirnentes, so justa quando os
esforqos dos prefessores são ecpn-
vaIen,re, em muitos casos no so
justiYlc'a;

considerando quo mem.
naterias dos nossos estabeleci,njeIR
Ins, demandarn o meslno trajah'
intellectual, mais ponderavei
quo o material;

'.)I1SiIiPli1()	 c liP	 OS	 mnn.
11110 (lependem do acto i0gis1aj'
quo dove ser l'egnlamentado mci'
tern dc prefcrdn,cia na cempeteneja
do oxccittivo, e em direito adminis
trativo a iiivasdo do competeneL
Soria sompre prejudicial no intere'
so puhlico;

(nrnrnr1]o entu'tii
cia legitimo quo & assumpto iran.
sitarse do preferencia polo _
cutivo —ao qual não fallecern mejos
para reparar quaosquer lnju.sfj

a parecer e requer:
Que o recjuerimento do profes-

sor Josd Ignacio dos Santos, bole
de desonho no Gymnasbo Mineiro,
seja rernettido ao governo do Es-
tado.

Sala das commissOos, 17 de Sc.
embro do 1918. —Silva Fortes, re-

lator. —Nelson do Senn.a. —JOiM
IAsboa, presidente. - Pinto de
Moura. —Väo a imprimir.

0 sr. Modestino Gon calves, pela
ordem, obtendo urgencia, apreser-
Ia o seguinlo

Parecer para 3. 1 discus são do pro-
jecto 'n. 30, do Senado

A comrnissdo do Petiç6es e Re
prosentaçOes, a quo foi prcseiete a
projeclo n. 30, do Senado, come-
tondo licença a diversos fuacaio_
riarios publicos, id approvado em
2." discussão, d do parecer que eDo
seja submettido a 3. a e approvado
corn as seguintes emiendas, quo The
foram offerecidas em occaslão op-
portuna.

A

Ao dr. Honorio Hermeto Corrêa
de Castro, 'director de Industria o
Cornmercio da Secretaria da Agri.
cultura, dois annoy do licenqa, sem
veneimentos, para tratamento de
negocios.

B

A 1. Juanita Ercilia Ferreira do
Mesquita, professora do grupo OS-

colar do Marilanna, urn anno de II-
cenca, em prorOgaão, scm vend-
inentOS, para tratarnento do saude.

C

A l d. Maria da Paz Pinheiro,
profesSora do districAo do Mattosi-
nhOS, munieipio do Santa Luzia,
urn anno de licenqa, para trata-
rnen'to do saudo.

II

A d. Arlinda ida Conceição Mar-
queS Campos, professora da cadet-
ra miista da cidade do Bemfisn, urn
ajino do ilcenqa, para tratamento do
saude.

E

A ii. Corina B:arreties. nro:fra
sara do grupo escelar do Barbace-
na, urn anne do licenqa para tra-
tamentO do negoelos -

11

A d. Anna Virginia Cordeiro Ma-
ciel, profossora do grupo escolar
do Burity do Estrada, urn anno de
]iconQa, SOffi vencimentos, para
lratamcflto do saude.

C

A d. Marianna da Silva Olivei-
ra, professora da cidade dc Sacra-
mento, urn anna do liconça, corn
vencirneñtos, para tratamento de
saudo,

H

A d. Maria Carlota Monteiro do
Castro, professora da ciclade do
Tiradentes, urn anno do licenca scm
voncirnentos, para tratamcnto do
saude.

to sr. Jo,O FePane do rtnn 1vrl 1

eserivão do judicial e notes do for-
Too do Carmo do Parnahyba, dois
annos do licenta par tratarnento
(IC negocios.

A' 1, Maria Josapina do Mara.
}häes Castro, prefessora effective
do sexo feminine do Garmo do Ca-
uru', urn anrio ide licenqa para tra.

tamento do sauae.

A' ci. Maria Magidalenia Novae
Corrda, professora do igrupo esco-
bar do Queluz, nove mezes do ii-
cença para tratamonto do saude.

Saba das commissos, 17 de ce-
tepebro do 1918. —Modestino Gon-
calves. - Alcides Goseqalves. -
Silva Fortes.

0 orador requer e obtem dis-
pensa das formalidades regimen-
taes para quo as emendas figurem
na ordern do dia seguinte.
0 sr. Sousa Soares, obtendo eguaL

mente urgencia, apresenta as so-
guintes redacqdos finaes:

Parecer e redacç(to final sobre o
projecto n. 97, de accordo corn
a emenda of ferecida pelo Sena-
do e acceita pela Camara.

(Sotirna Legtslatura)

A eornmissdo do Redacqäo da
qual foi presento o projeeto n. 97,
corn urna ernenda do Senado accei-
tic pela Camara, apredènta come
final a seguinte redacqão, do ac-
cordo corn o veneido.

o Congresso Legislativo do Es
tado do Minas Geraes doereta:

Art. 1.0 Flea o governo do Es-
ado auctorizado a conceder urn

aflflO do licenqa para tratamento do
negoeios, aos seguintes funeciona-
rios:

a) Bacharel Jeão do Mello Fran-
ca, professor substitute do psycho

-log-ia. logica e historia da phiioso-
phia do Externato do GymnasiO
Mineiro.

h) Belmiro Braga, eserivão do
2. 1 officio do judicial e notas da
comarca do Juiz do Fóra.

e) Antonio de Carvaiho Bhering,
collector estadual do municipio dc
Vicosa.

(1) Antonei]i Bhering, escrivãe da
eollectoria estadual do rnunieipio
'Ic Santa Rita ide Cassia.

c) Alysio do Mattes, collector
estadual do rnunieipio do Para-
catu'.

1) ci. Maria Rita Burnier Pessoa
d  Mello Coelho, professora do se-
gundo grupo escolar cia cidado do
Juiz do FOra.
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g) Pedro Ferreira Paihares,
amanuense cia Secretarja da Agri-
cultura.

Art. 2.° Flea a governo do Esta_
do, egrialmenf, auctorizado a con-
ceder urn anno do licença Para
tratamonto de saudo, aos seguin-
tes funcclonarjos:

a) ci. Maria Regina Mendes, pro-
fessora do grupo escolar "Dr. Cu-
pertino", da Villa Rio Casca.

h) d. Aizira Games Vorgueiro,
prefessora do grupo eseolar "Fran-
cisco Braz cia Villa Briaz.

c) d. Chrstna Carvaiho VFeira
cia Costa, professor-a do soxo mas-
culino cia cidade do Alto Rio bee.

Art. 3. 1 Flea, do mosmo modo,
aIIc-tarizado o governo do Estado a
conceder dais annos do licença, pa-
i-a tratamento do negocios, aos Se-
guintes funecionar-jos:

a) Antonio do Andrade Boteiho,
ecigdnhejro do Estado.

b) Jodo Pedro do Amaral, escri-
V5Q do Paz effectivo do districto
de Carmo 4o Parnahyba.

C) Annibal Dias cia Silva, eserL
vão dc Paz offortivo do districto di
Livramenfo, comarca do Barba-
cond.

(i) Olymuio Augusta do Maga
lhãe.s, escrivão do judicial e notas
da eamarca do Pomija.

(,.) Hercijiano 01r-.ri- (1
Cobra, escrivão de orphSos Jo ler-
mo de Pouso Alegre.

f) Theotonjo Antonio de Sousa,
escrivdo effectivo do Paz do dis_
I rict.o do Serena, cornarca do Cata-
guazes.

T) Bacharol Francisco do Barros
Lima- Monte Base, •juiz de direito
da comarca do Rh Clara.

11) Antonio MagalhSes, collector
"stadual do municiplo do Cabo
Verde.

R Dooc1ecjan José Borges, con-
fader, nartidor e distrihuidor do
fermo. de S. Sebastijie do Paraiso,
em nrorogaao.

I) Dr. Francisco Mirieiro do La-
eer4a, eapif.ão medico cia Brigada
Poiiciai, Para tratamonto do saude.

Art;. 4." Rovogam-se as dispo•sL
çöes em contrario.

Parecer c redaccao final, sabre o
projecto n. 118, resultante do
art. 4.°, destacado do pro jecto
n. 97, sabre COflCeSscio de licen-
cc a funccionarios publico.

A cornrnisso do Radacco apre
enta coma final a do projecto n.

118, resultante do art. 4.° destaca-
la do projecto n. 97, sabre con-

c. essao rio liconqa a funocionariog
puhleos.

0 Congresso Legislativo do Es-
tado de Minas Geraes decreta:

Art. I .' 0 nurnero die aulas do
eurso do logica, psychojogja e his_
tar-ia cia Philosophia, nos Gymna.-
ios Mineiras, send a mesmo do

C ollegie Pedro II, revogando_se,
iesta parte, a paragrapho 1." do
art. 9,0 da lei n. 657, de 11 do se-
temnbno do 1915.

Art. 2.1 Revogan-i_seas disposi-
çbes em cantrarlo.

Sala das commissOes, 17 do se-
t.emhro do 1918. —Cicero Lopes.

(letulio dc Carvaiho. - Sousa
Soar-es.

o orador J}ode c obtem dispensa
Jas formalidades rogimen-t;05 pa-rs quo as reforidas redaccoes so-
jam discutinias e Votadas irnmeclia_
fain-ontO.

Lidas e Suhrrrettidas a diseuasão
são approvadas as referidas reda_cçoes.

o Sr. President0 manda quo soreriiotta a Sancqdo a dos Proj ectos
97 e 118 e ao Sena.do a dos as.

lOd e 111.

1." discussdo do projecto n. 117
E' lido o submetti.rio a 1." dig-cussão a prajoeto D. 117, sabrenitidanqa do cipoca das eieiçoe mu-

nicip ace.

O SR. BIAS FORTES: - Sr.
Presidenfo, ainda PerduI'am no es-
pinto dos de'1ega45 do Povo 

cornassento nesta Casa as Dalavras pro
Icridas brllhantemente polo distin_
eta cobega restdente nesta Ca,pitai.
Este ernirrente parlarnentar apre-guou, de modo elaqun-0 e repu-blican-a, o princjpia do quo nao so
dove perpetuar nos car-gas eieetLv.05.

Essa affirmativa tel-ta, sr. Pro-
sidento, corn convle0ão, deante do
repulrljcanos e no 

Incio die absolu-te siioncio, silensia que impontouem aJpplaascs o apajo Ur-1anirn
do representaetes ne Mhias, iron-
ic ao mcii espirito mats unia vuz,
a perauag aO do quo a proecto erdebate ndio - podia 

tran&*,tarnes-';Camara, scm quo urna vez so le-
vatntasse contra eJie, em defeSa da
instituicbes dernncj'0005

A sua canversão em let, srs. do-putados significa a car.rupcao dore gimen, a Perpotubdade no podor
das actuaes administraqOes munjel-
paes e a dominia die allgarohiascorn a manto legal e cam as nos_
sas responsabilidades

Sign ifica, sr. President0 asphy_A larem-se as OPposicOes que ostão
mc levantando nos different05 mu-fllelpios do Estado 

ern defesa dohem p tthlieo, contra adrnjnjstra_iSes quo nãa sciio rno.ralizadas
E' mais do que tn-do isto. E' nogar-se ao povo, em urn regimen

corn a rotulo do dOn-iocrae4a par-
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ticipar do urn dir-site quo ihe ó
privativo, qual seja a da escoiha
dos sous dedegados.

Nern so invoque, sr. Presid-ente,
nesta Casa a precedents do leis
ardor-lanes, porq-uanto n tostemu-
'iho the abuscis praticados polo Con-
gresso, sO serve par-a dimniruir a
legislativo mineJro no solo da opi-
nião publica.

Srs. deputados, par-a gloria nos-
sa, precisamo g relegar para as pa-
ginas do osquocimonto, a invoca-
ção do abusos antoriores, no intui_
to die justificarmos a pratica do
enAs doiitr-inas.

Sr. Presiden-te, eu não cornpro
honda qual a assumpta die ordem
eublica quo possa trazer no espini-
to e canvicçao da Camara dos Do-
putados, a necessidado do so adia-
rem as oleiçOes municipacs.

Nba encontro nos fundarneatos
eon stantos do projecta, tum. so ar-
sumento do or-diem constitutional
quo poSSa trazer em men espirito
a certeza quo 'deva sanecionar corn
o mou voto a proj outo em debate.

a contrania, sr. Presidonte, olho
Para a passado do Minas; olho pa-
ra a car-ta quo iuo'e o institutn po1-
tieo do Estado, olho Para a Consti_
tuiç-ão die 24 do feveroiro e todos
elles trazem ao rn-eu espirito a con_
clusão do quo o projeeto, alcim dc
ifleonstitucianal , ci inopportuno.

Sr. Presidento, ci justamento nes-
ta bora em quo no meio do uma
eacificaçdo absoluta so transmit-
tern as redoas do governo 'do Es-
[ado ao nova clothe, ci nesta hora em
quo so iniela a programma ida no-
va adrninistraqão, quo a Congrosso
quer, surprehendendo o povo corn
o adiamento das ebeiçOes rnunici
paes, collar-aLa em pasiqão do 10-
vanto e resistencia.

Impatniotica seri a obra do Can-
gresso, porcirn, legitimo o direito
do pa-va.
\. one. sabe, sr. Presi'donto, e a

Crmar,a nba isnora, adiarem-se as
eloiqbcs münbctpaes ci mantor_se,
nor mais algurn tempo, n-rn vulcão
a pertunbar a ordern publica do
Minas Geraes; ci concarrer Para a
lesorganizaqba dos nosses munied-
trios; 6 permittir a processo die su-

Sala das commiss&s, 17 de Se-
ftmbro do 1918. —Cicero Lopes—
'ietuIio do Carvaiho. —Sousa Sm-res.

Parecep e redaccao final do pro
jecto n. 105

A eommisgo do Redaccan a qual
tel presnnte a projecto R. 105,ne parecer ue	 mso adopte coo fi-
nal a mesma con-i quo transitiju em
3.° turno.

Sala das cornrnisscios, 17 do se_
tcmjjro do- 1918. —Sousa Soares.
—Cicero Lopes. —Getullo do Car-
vaiho.

Parecer e redaccao final sabre o
pro jecto n. 141

A cornrnissão do Redacção apr.e
enta como final a mesma rodaccao
orri quo foi approvado em 3." dis-

1ATSSdO a projeeto n. 111, sabre re
Corma con.stitucj.onal.

Sala das commissOos, 17 do so-
embro de 1918. —Cicero Lopes. -

Sousa Soares. - Getuijo do Car-
vaiho.
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borno no eteitorado; d, emfim,
rnanterern.so no p0 cler municipal
aquelles quo ndo restão corn a opi-
adão do isous municipeis. (Apoi(r-
dos; muito bern).

Sr. P.residente, tanto ii inais re-
voltante o projecto, quanto as dis-
posiçOes •positivas da Constituiqao
Mineira estabe4ec6rn do inoide elo-
quente e robuste o seguinte: (Id)

Art. 72 —1paragrapho 2.0 - A
adniinistraqäo municipal, inteira_
monte livre o ndependonte, em
tuclo quanto respeita ao son pecif-
liar interesse, serd exerctda em ca-
da rnunicipio [per urn conselho
oleito pelo povo corn a denomina-
çäo dc Camara Municipal".

Pela ConsWuição do Estado, o
rnunicipio entre nOs re.presenta 0
mesmo papel quo o Estado repro-
serita na fcderaçiio.

Mo ha, asseguro a Camara, au
ctor do direito constitucional quo
conteste esta mirtha affirmativa.

Nas democracias, jd disse cmi-
nente parlamontar, "os municipios
SIO escolas primarias da lther1a-
de", entretanto, Sr. Presidente, so.
mos nOs os ropresentantes direotos
'do povo, na sua maioria represen.
tantes tambem do poder municipal
como vereadores e presidentes do
Carnaras, que. vamos ferir, corn o
nosso voto, a base da nossa organi-
zação, a li.berdade municipal.

0 proj ecto cm debate si fOr con-
vertido cm lei, mesmo contra a
Ccnstituiçlo, d o pelor precodente
que se pdde implantar entre nOs,

E não se surprehonda a Camara
si, para prorogar 0 inandato dos
srs. senaderes e Doputados, for in-
vocado, arnanh., o precodente dc
hoj e.

Sr. Presidente, o projecto em
debate vein collocar a maioria da
Casa em situaço cmbaraqosa; co-
mo cu, inereador da Camara Muni-
cipal do Barbacena, posso coin
mcii veto prorogar 0 meu man-
dato?

Projeetos ccirno este são- recebi-
dos corn o clamor do povo mineiro
o trazem tambom ao Coiigresso o
despreso e o opprobio desse mes-
mo povo.

E' do :tal importaneja 0 assunipj0
de uc nos occupamos quo eu on-
terido quo tocios nOs, quo ropresen,
tamos ncta Casa uma parcella do
poder municipal, não podemos
neni d'evemos sancionar corn o flOg
so veto o proj ecto cm debate e di.
vernos nos rctirar do recinte qua.
do o Sr. Presidonto annunciar a
votação do tal medida.

Isso per urn principio de moral
porqrranto, do oontrario, varnos, nO
irteressados, corn Os flOOSOC Voto
proroigar cc nusscc mandato.

Os que pleitciam o adiamento da
eleiçOe.s e a proirugaçdo do manda.
to das actuacs Camaras ruornici.
paes, procuram, para justificar as
suas attitudes, invocar o n. 5 do
art. 73 da Const tie Estado, corn
a declaraqdo do que eats diSposL
çdo so so refero ao periodo ordi-
nario e quo ista nOn impede quo
haj a urn perido extraordinario, pro-
rogado .pelo Congresco.

Pcrmitti, senhores, quo nOn con-
corde corn esta doutrina quo con.
sidero dissolvente da autonomia do
rnunicipio p erfeitarnento garantida
nelo iparagraphio 2. 1 do mesmo art.
73.

Notai, enhores daputados, quo
si so pOde dizer quo urn podor ó
livre, independente e autonorno
quando cUe tso eonstitue por si e
delibora sobre tudo quanto so re-
t-i-e so seu peculiar iiitercsse,
alheio a .influencias extranhas.

Sr. Presidente, Carlos Maximi-
liano no commentario a ConstituL
[io Federal nos a ffirma cam a an-

cloridade tie mestre e tie publicis-
Ia, nos diz corn a auetoridadn do
advogado o conetitucionalista, quo
o mandato sendo conferido pelo p0.

uo sO per cue pOde ser prorogado.
Si temo, alguinas vexes, pratica-

do actos contrarios ao regimen re-
puhilcano 'dovornos, para. bonra TIOS-

sa. nunca invocal-os nesto recinto.
Dovemos afastal-os dos nossos an-
n aes, TJrrncipalmente das nossas
disoussOes, par.a quo nOn so diga
qire o Congrenso Mineiro vem legiS-
lando, do ha muito, corn precoden-
tes e abuses, abandunando a Con-
stituição e as leis.

Si assirn 4 ipara quo a roforma
da Constituição?

Si ella fol feita para ser violada,
j ella nOn existe para o Gongresso

M!neiro, quo a fez e quo 0 obrigado
a pespeital-a, pura quo so reforma,
ijitroduzindo a sappressdo das apo-
sentadorias, acabando corn a vita.
liciedade dos funceionarios publi-
cur e corn a Jiberdade profissional,
pars que tanto trabaiho ci o Con.
grosso Minoiro pOdo, depois, invo-
t'ando o precedcnte, ci abuse, legis-
lar contra tudo isso?

0 quo acho doloroso, sr. Presi-
dente. 0 imporse a noasa consci-
Oncia, nds que trues eargus elecC-
vos nos nossas anunicipios, a obri-
gacão do sanccionar corn o nosso
a cith im pro,eoto quo nrorog:
os flosses proprios mandatos.

]lntendo, e estou certo quo corn-
migo todos us incus coilegas cjue
rixerCem caTgos electives nos seus
naunicirpios, quo nito podemcis per-
manecer no recinto na hora da vo-
tação do projecto em debate, por-
quo si o fixes-mos varnos concorror
para a prorogaçda dos nccsos man-
dates o que seri'a, perdoc-me a Ca-
mara a exprossOo, praticarmos urn
ado contra a moral politica. (Mui-
to bern; apoiados) -

Urn notavel jurisconcuito mine!-
ro, professor tie uma das Faculda-
des do noissa Capital, o sr. sonador
Virgllio dc Meith Franco, falanda
em legislatura anterior sobre urn
proi :eoto iclentico, teve op p ortuni-
dado do, corn mais proficiencia e
brilh antismo, corn mais eloquen-
cia e arguanontos juridaces, demon-
strar a inconstitucionalbiade do
mesmo e a stia. inopiportnnidaibo,
em face da ConstJ:tuicOa Mineira.

Sr. Presiderite, votar o proj ecto
em debate 0 consentir quo ci lIsts-
do permaneça por mais tempo nes-
so agitaçOo clue perturba os muni-
cipios; 0 praticar aebo impairiotico:
0 trazer difficuidaides ao actual ad-'
rninistra:dor; 0, em sumnia, Sr.
Presidente, faxeir corn quo urn go-
Verne quo entra, entre cu appian-
sos do pevo minoiro, nOo teriha
tempo do administrar e arroste
corn Os porigos de uma lue.ta eujar
consoquoncias não podemos prover.

Dow., poic, decianar a Casa, aorn
a ftaiicjueza corn quo eston habi-
fuado a disrutir or ascusraptos nes-
ia assernhlOo, que ci projecto n.
117 nOn reecho, em absolute, o mien
apoici, ci men veto, porque crib ire-
presenta ci aisph-xiameaito da op-
oosicSo em M inas Germs. E en, cc.
Presidente, si lenho a ventura tie
reprosen lair nesta Cara urn partido
conalituido, desejo que ao men la-
dii tambern compareqam oritror,
quo, nOn podendo reprereritar a
vontad e e ci pensamento da mate-
na do Estado, ac menos nos des-
pertem corn as suas presenças o in-
terosse do trabalhar polo hem do
polio.

Proj ecto dersta ordem, sr. Pro-
siclento, em outro Estado quo nOo
ci do Minas, podia provocar ama
reacqão, alias justissirn:a, poirque
ella sepresonia a perpetuidode das
administraçO Os municipaes, muitas
das quacs não tOrn, alasolutaniento,
a força precisa para pleitear nies
aenas livres a derrota do sour ad-
versarios. (Muito bent).

E net, que desejamos a Repu-
bliea praticada; net, quo ndo faze-
MOB do nosso regimen demoerati-
co urna ficqão, nOo devemos, Sr.
Presidente, come republicancas, co-
mci icgislaidos'os, auctores 0 respei-
tscthres cia Gcinstiiuiçdci Minreiira,
eonsontir quo urn projecto moon-
stiiuciQnal, quo urn projecto preju-
dicial ao interosse social do Esta-
do, transLte por esta Gasa corn o
nosso apoio, corn a nossa soiu'darie-
dade.

Dirijo-me dresta tribrrna, corn es-
peeiralidaide ass mens distinetos ccii-
legar quo reprecentam nos sous
mionicinios ci potter municipal, cjuer
no Legislativo, quer no exocutivo,
para nOn permanererom no rocin-
Iii per occasião da votaçIo da mate-
ma em debate, afirn de quo nOn

sanecionem corn or sells votes me
clida desta natureza.

E' o proprio regirnento da Cara
rue laoS dita onto prooe4irnento
(ii')

"Projeetos do interessen doe do-
putados não dovem icr offerecidos
por ellen".



lelizmonle posse affirmar a Ca
mara quo 0 auctor do projeto, re-
pubfleano do lonigo passaide e quo
muite honra as traxliOes demo-
cratioas do Minas, cuj a permanen-
cia eritre nOs tern side profi.oua,
proveitosa o util aos interesses do
Estado, não representa, no actual
momerrto, pajrcella nenhuma do
podor municipal.

Mas nOs outros. sr . Prosidonto
que sornos delogados do poder le-
gislat.ivo rntrnicipail, que somoS re-
presentantes do executive dos nos-
sos manicipios, rião podomos san-
ecionar corn 0 nosso veto este pro-
jeeto, sern seirmos apontados hi fO-
Ta, pela opiniäo publica, ceino sus-
peitos ou como auctores dc lets a-
ra nos perpetuar no poder, em urn
regimen proclamado para evitar
essa piesma perpotuLdado e, como
disse o orador quo me precedeu,
pruelamado Para gairaotir a respel-
to do veto e a liberdade individual,
proclamado, emfim, sr. Presiden-
to, para quo no scie da rnpresenla-

o popular pudiessom 000perar to-
dais as classes cern distincção.

E tanto é verdade o quo digo,
tanto is-so impressionOU so auctor
do projecto, que, nelle, adiando as
eleiqôes municipaeS não• .falou em
1jrorogaco do mardat.o des Canra-
ras Munioipaes. (LO)

11 0 Congreaso Legislativo do Es-
tado do Minas Geracs decrta:

Art. 1 . 0 Fisarn adiadas as del-
des dais Cameras Municipacs, do

juizos de paz e dos menthro,s dos
conseiho s delib crativos. cpie dove-
riam for logar em primeiro do no-
vemblo do cerrenfo anno, para a
anno do 1919, olin dia quo for desi-
gnado polo Poder Executive.

Art. 2.° RcvogamHse as disposi-
çes em eontrario."

Ora, sr Presidente. el 0 auctor
do projecto ainda tivesse, do ma-
do elaro, determinado quo ficam
prorogadus os mandiatos das ac.tuaes
Carnaras Municipacs, - dos agentes
exocutivos e dos presidenfes do
consoihos, o puzesse logo, ein so-
guida, ficarn adia as as . eleiçbes
murlicipaes para a proxme anno

do 1919, a Casa podia tolerar come
rrojeCf0, por nae sor caipsiesa a
r.od!aCcao, Si hem quo meemno assim
so feiriss'e do frente a Conch.
n etra.

Nada disso, pordm, se fez P aol-
ma do tado isso, ao laido die tiid
isso, so outorga ao oxecutivo ml-
noiro o poider do marc-ar a dia papa
a eieiçãO.

E' preniSo, po.rdm, sr. Pre,sidon-
te, quo sr attends quo prorog
mandato die Carnaras Muinieipaes
no momen mto e quo so devta of fe-
ct.uiar a eubcti.tuicão dos mans pa-
tois bons,. des minoriaS pielais male-
rias d praticar-Se urn abuso quo a
sd mural vepeile.

Nie d possivel. sr Presidonte.
pasia decoire do Mines, Para gloria
dais nossas tradicdeis do porn livre,
do pore honrade o, mats ainida,
polo respeito ao nhsse passaido quo
a Camara vote mn projecto desta
natureza.

Não d possiuei quo nos, ors. de-
Pu kilo S. peprosesitanfes dos nossos
rnu.nfcipio s, membros do logislati-
vu o exocutiVo munbcfpaos (atten-
ds horn a Casa a situacdo em quo
nos aebjarnos), possamos sancciormar
corn e 110550 voto, corn o no.550
snob, coin a nosssa solidariodlaide,
urn projactie quo importa em nessa
porpotuidedo na administraciio mu-
nicipal.

Ndo, srs. deputadc. -Não san-
c'oiouemos este proteoto (mostran-
do) porefue Si taT fizormes, o povo
flue diM quo temealios a mets do
aurianha; quo temen us quo as mis-
sis situaçeS sejairn derrotaudas e
quo p nr isso votamos uma let de-
terminaindo a unssa permaffierleut1
no poder, contra a vontade livre do
eleitoraido, contra a voritaide livre
dim leis eteiitoraec e contra, priuici-
puirnerite, as tradiiçOos gloriosas do
nosso Estaido.

'l.enho coneluido.
(Macito bern; muito bern!)

Ninguem mats podindo a piala-
' , en cc cpa -se a discussao.

F' annuneiaida a voitaçae.

0 so. Bias Fortes (pela erdem
pede quo so coinsigaic na acia qua
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retilia-se do recisito para não tomair rurnero para quo esta Casa possa
paTIO na votaçdo do projiento, par iLlflCciollar, corn 9 intuito do perce-
er vauieador ml Camaira Municipal ber as minguaclos vencimentos quo

do Barbacena. - ScM atteaadida a a lea estadual n. 373, estabeleceil
nobre depntaclo.	 Para as agonIes execiitivos munica-

pads.
0 SR. S1LYA FORTES (scm re-	 Vozes:—Ninguem suppord isso do

vi'sao do orador) : Sr. Presiden- v cxc. todos The fazem jusfia-
to, quande lol apresentado ii. Case (Apoiados geraes).
o protecto ii. 117, mudando a dpo-
ca dais eloicOes municipars, tine es-	 0 so. Modestino Gonçalves :—Nmlo

pciiso, Sr. Prosidente, qupulas em apo-ial-o-, come do fa-	 tie o pro e-
c-to, nab a apoioJ, fonda- amluda die eta seja inconstitucional em virtualo
votar contra a mesaiia, attondenda do quo dispOe a n. V, do art. 73
a situaçdo

 especial em quo me en- d Constituiçdo do Estado; julgo.

conra fiesta questdo.	 pordm, que OSSO projocto torn defei-

Effoativamenhte, son' presidien-to los clue devem or corrigidos na co-

de Lima dais mats imporlaaites mu- gunda discussda; o naturalnionte, a
iiicipalldad;es do Estauda, quail a ito eomrnissmla do LegislaQdo e Justiça,
Barbaee1a, sendo tambem vereador estudando a materia, daM a set'
Pow urn dais dItriictos niais impor- parcuer estahelecenda, par .oxoinplo,
tarries do rnuuicipio: 0 

districte do o dia certo em que as eloiçOes mu-

Bias Fortes.	 uicipaes -dovem sor realizadas; pro-

Enthmtanto-, flab obedoqo a 	
raganda a mnandato das rospoativas

gestde do men illustrado, colega	 Camaras e detorminando o juiz do
amigo, camipainhieiro de reprososata- Paz conapef crate Para funccionar du-

rante cssa mesma prarogaqmlo.
cue, quo aconselhou a nassa rotira-
da do recinto, poirq'uo isso, acarro- 	 Penso, portainto, sr. Presidente,

taudo a falta die nunuoro, farçaria Tt' nab commetto urn acto digno
a inimara a nmlo so pranuneinir so- do censura, pormanerendo no reCa einto Para quo a Carnara dos srboo a projecto, doinando do gobTO
cite manaf:estar a sou veredictum. D epufados passa funccionar rogu-

Peirimanoca, pals, no iiocinto, coin larmente.
a intuita die pecuittir que a Ganra-	

(Macito bern; muito bern!)

au dos sirs. Deputadas, quo repro- 0 so. Moreira da Roche (pete cr
senta a opinido do- pova mineira, dem), faz suas as peiavras do ora-
o manifesto livrenuen1a sobs esso dor precedente.

rnesmo projooto, contra o qual ou 0 Si. . Pinto de Moore, apesar de
votaroi, na crua'lid.ade ndo sO dc ye- voreador ml Camara do Juiz -do FOre,
reader, coma do c-hot c execudivo do declara amparar corn 0 seu veto 0
rnlrnrcbpao do Barhacona. 	 proj ceta.

Assam agiiindo, porno eurniprir o 0 so. Demosthenes Cesar, presi-
men dower, comb roiprosentanto do dcnto o agente exeeuhvo do mural-
Estado, sonitirade dinargir do modo cipie do Minas Novas, faz identica
die pemisar do rneu illustrado colic- deelaraçmlo.
ga e amigo.	 0 sr. Norberto Laqe, diz quo ye-

(Muito bern; muito beni!) 	 reador da Camara Municipal die
Sant'Anna do Ferros u tendo e-xer-

0 SR. MODESTINO C0NALVES cido por vezes 0 cargo do sea pro-
(pea ordern) :—Preaidente do una sidente, ndo estava die accordo corn
Camara unallirle no inmoicipia mi a opiuñmla ernittida polo Sr. Bias
quo resido, nab me julgo obrigado Fortes o quo votava polo proecto,
a retirar-me do recinto, no mornon- vista nab julgal-o inea'nstituci&flal.
to em que so vai votar a projecto Procedendo-so ml votaibo, 6 o pro-
ii. 117, p.arcjue nab acredito quo jocto approvado.
ringuom me faça a injusliça do su-p_	 0 sr. Fran/din de Gwtro roquer
Or quo permaneci aqul, daub	 verificaçdo da vcitaçäo.
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o sr. Bias Fortes ( pia ordein'
deciara voltar ao reeinto para, rio
rectificaçlio da votaçao, votar con-
Ira o Proj ecto.

S ubrnuttido novamente a votos,
o proj ecto approvade.
o Sr. Viviano Calcias, (pela or

dem) deolara tar votaclo contra a
projecto nao par ser presidente do
Camara, mas por não vet razão para
a adopçdo do projeoto.

O Sr. Leopoldo de Luna declara
tar votado a favor do projecto afim
do quo a cornrnissão do Legisla.ão
so pronuncie sabre alie escoimancio-
o do suas lacunas

o Sr. Bias Fortes, pede quo so
consigne na acta ter votado contro
o proj eato por occasido da v•erii-
caqão da votacdo.

o Sr. Cicero Lopes, declara tar
votado contra o projto.

o sr. Franklin de Costro, na qua-
lidade do presidonte do Conseiho
Doliherativo do Araxd, 1ieclara CUO

votou contra o projecto.
o Sr. Paulo Pinheiro, apesar do

presidente da Camara Municipal do
Caetd, declara rio tar-so reurari(
do recinto, tondo ontretanto so at'
stido do tamar parto na votaço.

C&nstardo da acta a. declaraçöN
dos not res deputados.

Val o projocto a commissão do
Lcgislação.

Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Presidente convoca Para is 7
horas da noite uma sossão extraor.
din aria, designando para a mesni
a seguinte

ORDEM DOS TRABALHOS

Primeira porte

AW 9 horas da folIo:

Leitura a approvaäo da acta.
Expediente.
A'preaentaão do pareceres dos

commissOoS.
Apresentaçiio do projectos, reqire-

rirnentos, indicaçOes, hitorpeJ1ades
a moçOos.

Discussito do roquerlrnentos, ind-
eades, intorpellac6os a moçöes.

Appr&vação do redaç6os finaos.

dlscussão do projecto n.
concedendo pordao ao reu E1ysjai4'
Joaquim da Silva.

3.a disaussäo do projecto Ii. 116
mudando a danominaão de di
trictos.

Segunda pane

Atd 10 lioras do noito:

3.1 discussão do projecto n. ia.'
sr,bre orçamento.

Continuaçio da 2.' discussäo do
projecto p . 119, c1- 19I, consideran.
do comb reveraão a Brigada Poll.
cial 0 acto quo nornoon toflante d
2.° hat alhdo o cidaddo Antonio Car-
los Carneiro Viriato Catão Junior.

3.1 discussão do projeeto n. 30,
do Senado, sobre Concessäo do 11-
cença a diversos funecionarios
Estado.

Levanta-so a sessão

i. SESSAO EXTRAORD1NARR
(NOCTURNA), AOS 17 DE SE-
TEMBRO DE 1918.

Presidencia do sr. EoCiio Jar1i rn

SUMMABIO: - ACta.--Expodien1?.
----Emendas do Senado. - Dec]-
raäo do Sr. Bias Fortes—Dim-
cursos dos srs. Cicero Lopes, Pan-
lo Pinheiro, Nelson do Senna e
Getuiio do Carvalho.—Aprcsoo-
tacão do paroceres.—Discurso do
Sr. Julio Moirelles--indioacão.--
Redaeçdo final do projecto n.
10O . 2 . 0 íiiscussão do projecto 0.
114.3.0 do do n. 116 . _3 .0 do do
102.---lJiscurso a ernondas do Sr.
João Lisboa. Discurso do sr.
Silva Fortes.—DiSCurSOS e cme;1-
das dos srs. Castello Branco e
Nelson do Senna. - Votacao. -
DeciaraçbeS de voto —Ordem do

dia.

A's 7 hc'ras, Icita a chamada,
acham-se prosentes os ars. Emilio
Jardim, Paulo Pinheiru, João Mar-
tinho, Moreira da Rocha, Garibaldi
Mello, Argemiro de Resende, Silva
Fortes, Viviano Caidas, HenriqUe
Portugal, Baeta Neves, .Josb Cust0-
010, Bernardo GuirnarãeS, Sousa
Soares, Julio Meirelles, Pericles do

110ndofllQa, Franklin rIo Castro, Ge-
1io de Carvaiho, Igxacia Murta,
jodestmb Gonçalves, Monteiro do
breU, Retto Junior, JosO Maria.

'pedro Laborne, Jodo Lisboa, Nelson
do senna, Pinto do Moura, Norberto
cage, Jodo Antonio, Alcides Gonai-
es, Cicero Lopes, Costa Cruz, Bia:

porteS, Castello Branco, Edmund)
jium e Demosthenes Cesar, faltar-
rio, corn causa participada, o Sr.
sirn000 Slyilta, e, sam ella, os mais
seiihOres

Nab so achando presente o sr
Leopoldo de Luna, 1.0 sceretaria,
ocw pa esse logar o SI , . Paulo Pi-
uheiro, 2. 1 secretario, sendo cmivi -
cladlo ipara 0 logar deste o Sr. João
ilartinho, supplente do secretarlo.

Abre-Se a sessdo.
Lida a acta da antecedente o nib

havendo quern sribre Lila faça ob_
lervacOes, o Sr. Presidente dá a
mesma por approvada.

0 Sr. 1.0 secretario dá conta do

seguinto
EXPEDIENTE

Of ficios

Dois do sr: 1. 1 secretario do Se-
nado, devoivenclo aco.mpanhado do
ama ernenda, 0 projecto n. 91-e
communicando tar subido rI sancibo
a de n. 28, do Senado, sobre mu-
dana do s:dlde do dlvorsos districtos,
do aecordo corn as eniendas desta
Casa.—Irnprirna-So a ernenda, Ii-
candO a Camaro inteirada quanta
me objecto do comrnunica9ibo.

j?menda off erecida e approvada
pelo Senaclo ao projecto n. 91,
cia Camara dos sr,-,. Deputados
considerando de utoidade publi-
Ca a Bibliotheca Caldense e e
Club dc Leitura Arassuayense.

Art... E' deciarado do utilidadc
publtca o Instituto Commercial Mi-
neiro, asrnexo ao Gollegio Lucintic
Filho, do Juiz do FOra.

Paçro do Senado do Estado de, Mi-
rims Geracs, em Bello horizonte, E
do setembro de 1918.—O presidente
Lovhado Ferreira Loipes.—Q 1." so
cretarlo, JOSé Pedro Drummond.-
0 2.0 secrotario, Francisco Ribeir'
do Oliveira.

o sr. Bias Fortes, obtendo a pata-
'ra, faz diversas consideraOes ox-
ulicando os motivos quo levaram S.
xc. a retirar-se do recinto hoja
or oecasido de se volar a projecro

a. 117, sobre adiarnonto dos altO-
Oos municipacis.
O orador ao retirarse sujppoz ser

acompanhado riesse sou procedi-
menlo por todos us SOUS collegas
presidentes de Camara,, nrIo haven-
do assim numero para approvado
do projecto. Nab tendo, pordlm,
iro acoritecide voltou para votar
contra o projecto.

Faa essa deejaraqrio para constar
da acta o nrio se dar interpretaçAo
dubia a sua attitude.

O SR. CICERO LOPES: - Sr.
Presidente, peril a pobavra pam-a re-
clamar de v. oxc, urnaproaideucia,
aIim de quo consfn do lornol da
Casa a declaraçrIo do vo to quo liz
contra o projecto n. III.

o orgao 0fflCjOI. publicando a no-
ticia da sessão do drmiiigo, onmittlu
essa circumstancia, qime para mini
dl capital, pois, I aqo questão quo o
eleitorado, que me delegou podo
res para represental-o nosta Cama-
ra, eonheça a attitude corn quo de-
fondi os inleresses a principios re-
public abs.

o Sr. Paulo Pinheiro Iaz identica
reclamaçdlo quanto it deelaraçito do
voto quo fez contra o mesmo pro-
jecto.—Seribo attendidos as nobrcs
deputados.

O SR. NELSON DE SENNA:—Sr.
Prosidente, quero crer quo no ha-
vend intuito do menoscabo a pes-
soa do urn representanta do Esta-
do ide Minas Geraes, na radacçao do
aeta quo acaba de sen lida. Entre-
tanto, attendendo-se it nainucia corn
quo a acta loS redigicia em relaqibo
aos debates aqui travados sobre on-
tros projectos quo correram os tra-
mites rcgimentres na sessrIo diurna,
a ornissdo quo se las a respeito do
unico deputa'do quo sabre a proj a-
cto n. 111, hoje so manifeutou, pa.
recendo aoto proiposital ou lamenta-
vel esquecimento, obriga-me a vir
it tnibuna fazer uma reclarnaqibo
formal a Mesa, qua constitue a cout-
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rniSSacJ dc Poicia da Casa, no senti-
do de quo essa lacuna seja prcc-
chida, citando-se o none do mesmo
dioputado, quo ë o oraclor que neste
momento dirige a palavra a v. cxc.

A1iá, Sr. Prestdente, a acta
tamLbenl mveridiea, porque affirms
que so1bre o projecto ii. Fll travou
se longo debate, quaado, entretan-
to, sobre cue- occLipou a attençdo di
Casa urn unico orador, clue toi cxc-
ctamente quoin ora las a Mesa estc
reclamação.

Nan invoco prerogativas imlivi-
duaes; mas, na defesa das prero-
gativas dc representarite do povo
nesta Casa, on terei a major ener-
gia e fir.meza, pugnmido por cjue a
aeta dos nossos trabaihos deva sec
a expressdo'fiei do quo aqui se pm--
Sc, ucla não so devendo omittir o
nome de urn deputado (quando näo
houvo ornissão em re1ado aos de-
rnai's), emibora esse deputado s-cia
o ultimo de seus pares. (Não apou.
dos geracs)

Ouvindo a leitura da acta, prom-
dida -pelo sr. 2.° Seoretarie, ndlla
noted corno quo urn proposital des-
caso, quando diz: "Dispensada a
leitura, a requcrimento do Sr. Sm-
Sc Soares, d submettida a 3. die-
cussdo o proj ecto n. H 1, sobre re-
torma constitucional.

Encerrada a disaussdo depois
do longo debate (o quo nao b ver-
--dade, porque nenhum debate so
travou sobre o projeeto), b ap-pro--
vado o projecto que vat a eomrnis-
são de Rcdacção."

Nan d licito, sr. Prcsidente, quo
urn deputado a quem grave incorn-
modo do saude abalou quasi a exis-
tencia, prohibido pelos sons medi-
cos de comparecer ii Camara, por
não poder falar, e que compercea
quando a sua saude ihe permit.-
to vir cumprir aqui o seu dover de
representante do povo; não b licit(),
repito, quo esse deputado Se conser-
ve agora silencioso, deixan-do do
fazer urn protesto formal contra o
des-caso corn que foi redigida a acta
da sessão do hoje a na qual ye
ornittido o sea nomo i' alterada a
noticia dos trabaihos da Casa, pal
uma fOrma surprehendcn te e in-
dita nesta Camara.

E' esta a reclarnação quo faço .
Mesa, pcdindo a Camara exdusas
dessas minhas palavras.

Mas, aproveito o erisejo para mats
ama yes dizcr quo o Poder Lcgis.
lativo anda nos alti.mos tempos mul-
to apagado e abatido no conceiti
do povo e O prbisO que nOs, dez1t
legislatura, C os quonos vierern
substituir ou para aqui voltarern
no futuro qua'Dricnnio, rcivindiquc
mos Os fOros do liberdadc e altivea
corn quo o Podor Legislativo di
Minas em todas as bpocas, desde a
Provincia, defendenda sempre os
interesses pub-licos, enfrcntando as
situaçOes mais perigosas e diffieei5
o desempenhando o mandato corn
a maior elevação e hombridade.
(Apoiados).

Esta-mos promptos a trabaihar
parc o bern publico, em marcha
harmonica corn o Executivo, hy_
pothecando-lhc o nos.so apoio den-
tro do uina disciplina cornpativel

- coni a dignidade pessoal e l politica:
a subserviencias devorn ser exdith-
las, para honra da nossa geracão,
dos doltheraçbos do Podcr Legi-
[at' vo; e quanto ma-is pi-ocurarmos
os apagar por urna disciplina

exagge-rada, tanto mats porielitarzio
as iriteresseS politicos dii Terra Mi.
nc-ira, em prejuizo dos nossas ye-
Ihas tradiçbcs cc oivisrno, quo cum-

-pre aos trcs -poderes constitu-cionac-s
do Esta-do zclar o guarbar corn 0

rnaior docoro e elcvaçbO de vistas

(Muifo bern; muilo bern!)

o sr. Presidente (lesla-ra quo sen
attendida a justa reelamação do 110-

re deputado.

o SR. JOAO MARTINHO (nCo
devotveu seu d-iscurso)

O SR. GETULTO J)T CARVALIIO:
—Sr. Prcsidcnte, por motiVOS
aiheins a nilnha ri. utado d-eixei b
laser. na sessão d,iulna, nina I-s-cia
rado do voto.

o projento apresentado a Casa,
sohrc -O adiarnento das eleiçOes flu-

nicipaes, teve parc mirn cju-vidaS,
quo maiifestei logo, a divoroS inI.
legas.

SuPmoitido a 1 8souns5jo, o ti-
lentoso o distincto dep-utado re:si_
cicn!e em Barhacena, vohemente-
-incnte lovantou a sua palavra con-
tra a constitucio-na-lidade do rn-es-
mo, do cert-o jnodo provocando os
jul05 dos srs. doputados quo ocdu
pam cargos municipaes.

Scado tarn-bern eu pneside!ntc do
Camara, ostava no dover Is ex-
plicar a minha pnsiäo-.

Votci polo proje-eto em I. , dis-
oussdo, sr. Presiclente, não sO pm
uma doforennia ao sou aprcsentan
to, coma porque esperava, sobre
olin, a pa-lav-ra da illustrada corn-
missdo, sobre a sua constitucinna-
lidade o coriveniorscia.

Como pOdo ser que -O SOil pro
nunciamenito me determine votar
por cue em L° e 2.0 turno, de-vo
cieclarar quo, assim seado, t-enho
commigo a -d-e1iberaçio e firmo p.ro_
poisito do, conivcetid-o iem lei oslo
projocto suffraga-do co-rn o mcii
apoio, dcipOr, no ultimo dia eleste
anno,- nas - rnãos dos mous coll-egas
Ic Camara quc me houraram corn
a eleiqao, o man-data do Presiden-
to Ia Cafuara Municipal do Gua-
nhbe.

E' o quo quoro, Sr. Prcsidento,
quo v. exc. mando constar da
acta.

(Muito bern!)
0 sr. Presidente diz que o pedi-

(10 do niobre depulado serb. atten-
(lidO.

Apresenta cOo de pareceres das
commissOes	 -

0 sr. Sousa Soares, em nomo da
cominissdo do Redacçbo, apresdn-ta
a seguinte

RedacçOo final do projecto n. 100

A eoninissão do Redacsão, a - quo
foi presente o proj ecto n. 100, já
approvado em 3. 1 diseussdo-, é do
parocer quo para die soja adoipita-
da a -scgui-nte reidacçao final:

0 Congresso Legisla-tjyo do Esta..
d-o do Minas Geraes d-ecreta:

Art. 1.° Co-nsliard Is 2.500 pra-
ças, inc-lusivb 109 off-ieiaes, distri-
buidos conformo a tabella annexa
n. 1, a Forqa PuMice do Estado do
Minas Germs, no exorciclo de 1919.

Art. 2.° Para a manubenqbo da
Forqa Publica noose ox-ercieio, lice
o govorno auctorizado a doapeuder
a quantia do 3.753:553$000 •(tres
Wit setecentos e cincoenta e tres
contos, qu-inhontos e cincoon-ta e
tres mil rOis), do conformidado
corn a tabeJia junta sob n. 2.

Art. 3.° Poderd o governo elovar
° effoetivo da Forqa Publica a 4.000
Jraçns do pret c rospoctiva oflicia_
lidade, dando-lh-c a organização
quo meihor parecer, abrinclo Os

creditos nocessarios ds reSpectivas
depesas.

Art. 4.° Fica o Presidente do Es-
tado auctorizad-o a expedir o re-
gulamento para a exe-euqão da lei
te deral n. 3.351, de 3 de nu-tubro
do 1017.

Art. 5.° Fica o Presidente do
Estarlo aueto-rizado a dar a Força
Publi-ca a organizaqão quo mais
con-renicinte fOr a sua eflicieneta
csmo fora do prirnoira li-nha.

Art. 6 . 0 R-evogamse as d-1spoi-
c6os em contrarlo.	 -

A. DA C.-29
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Tabella n. 2

Fiaço da Força Publica para o exerciclo de 1919

Vencimentos

Classif1caco	 Total

Por dia	 Por anno
0
z

a) Pessoal

4 Tenentes-coroneis................................
6 Majores, sendo urn assistente e 1 aggregado....
I Major-medico director do hospital militar.......
6 Capitaes-medicos, sendo 1 aggregado .......... ...
1 Capit.o auditor .................................

23 Capit.es, sendo 1 quartel mestre geral o I secre-
tario da secço militar........................

23 Primeiros tenentes, sendo 1 cirurgiao dentista
e I pharmaceutico.......................

42 Segundos tenentes, inclusivé 2 aggregados......
1 Director de musica.............................
4 Sargentos ajudantes .............................
4 Sargentos quarteis-mestres......................

16 Primeiros sargentos amanuenses................
16 Segundos sargentos amanuenses.................
4 Corn eteiros-móres ....... . ............ ............
4 Cabos corneteiros................................
4 Cabos tambores..................................
1 Mestre de musica.................................
1 Contra-mestre de musica........................

10 Musicos de.1. classe ............................
10 Musicos de 2. classe ............................
10 Musicos de 3. classe.............................
17. Primeiros sargentos..............................
71 Segundos sargentos .............................
20 Terceiros sargentos...............................

213 Cabos de esquadra ................. .............
216Anspessadas...... ...... ..........................
16 Corneteiros e clarins.............................
16 Tambores ........................................

1.720 Soldados...........................................
b) Etapa uixa de 1$200 para 2.394 praças
c) Fardamento e calçado . ....... ........ ...
d) Gratiflcaçoes a reengajados, a200 réis...
e) Forragem, ferragem e medicarnentos para

os animaes a forragem para os dos offi-
ciaes montados............................

1) Ajuda de custo a officiaes em diligencia.
g) Remonta dos aiimaes do esquadro de

cavallaria e dos dos officiaes montados...
h) Compra e concerto de armamento, muni

ço e equipamento .............. .........
i) Aquartelamento, enterramento, expedi-

ente, luz e 1:000$000 para conservacao
da aLinha de Tirox'......................

j) Bombeiros ...............................

Somma ......................................

S. das CommissOes, 44-8-918.—Costa Cruz, Viviano Caldas.—A imprimir.
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o mesmo senhor, reiqasr e oitorn
dispen'Sa das formaihiades regimen-
taps Para quo soja diseutida e vote-
hi na actual sessdo a redacç.5,o final
que acaba do apresenfar.

Fica s0bre a mesa para a ordem
dos trabaihos.

o sr. Baeta Neves, poia commis-
5o de Logislaao, aprosonta 0 Sc.

gufltO

parecer para segunda discussdo so-
bre o pro jecto i.. 85

A commissão de Constituiçao, Le.
gisiaqdo 0 Justiqa, a quo foi presen-
t ,,,, o projecto n. 85, já approvado
em primoira discussã, d de pare-
ocr que seja dado para a segunda,
reservando-so a coninussdo o di-
reif 0 de apresentar as emenclas quo
jutgar convenientos.

Sala das commissOes, 17 de Se-
tcmbro de
Costa Cruz.—Cicero lopes.

Projecto a que se ref ere 0 parec-i
Supra

O Congressu Legislafivo do Es-
tado dc Minas Geracs iecreta:

Art. 1.0 0 official rn praqa qile,
em inspeccão do saude, fOr julgail,
iiacapaz para o sorvio militar e flo
reqiterer reforrpa dentro do prazo
do 90 dias, findo este prazo so'
reformado nos termos da legisli_
cOo em vigor, acm a condiçOo, po-
rm, do comocar a rierceber as van -
tagens do reforma depois da apre-
serltacOo dos document os exigidos
por id.

Art. 2.° Revogamse as disposi-
cOos em contrario. —A imprimir.

tpresentacdo do pro j"etos, reque,-i-
mentos, indicaçdes, interpellaçOe.c
o mOcdes.

0 SR. JULIO MEIRELLES (sen
revisOo do orador) Achamo-no,
Sr. Presidente, o ainda hoje ouvi_
mos no soio da Camara esta affir-
macgo , em pieno estado do guerra;
o Si rlOo estamos ainida derramando
o flosso sanguo nos campos delia-
tal!ha, em dofesa do nossos ldOaes
de eiviizaçOo e do itherdade, jã sell-
timos, ontretanto, Os effeitos rio-

fastos dessa mosma guerra relic-
ctirern-so sobro o nosso povo, polo
augmento do proqo dos viveres e
dos artigos do primeira necessida-
do, asiim corno pelas difficuldades
do toda a ordem quo enaiaraçam
riosto momento a vida dos nossos
concidadgos

Representanie de urna zona es.
soflcialmesicte pastoril; agora, quo
a Tres Coraqos do Rio Verde t,in
sido enviados intermedjarios do
governo aIim de fixarens o preço
do gado, do acoordo corn o Conimis-
sriado da Alimentaçao PuJbioa; e
quo na mesma cidade so reuiiem
diversos criadores e invernistas,
formando urna colligaçgo em prol
di, defesa do seus direitos, deithe-
rarido por sua voz, enviar tambern
urn ernissario para ontender-se coni

oxecutivo, no sentido do soreni
imparadas as suas justas reclarna-

R Oes; julgo opporluno apresentar ó.
Camara •dos srs. Doputados urns
hdicaçOo quo proeurarei j ustificar
ligeiramcnte.

Sr. Presidente, deta mosma tn-
huna, eu já live occasido do bradar
contra a taxaçOo quo so quoria ía-
zer do preqo da came verde, quo,
em Opocas noi-maos, .10 torn tido
voriclida, como dociaroi tambern
acjui, a 15$000 a arroba.

Pois bern; agora qie a situaçOo
anorrnai, aggravand')s 0 dia a dia;

agora quo todas as difficuldades são
crescentes e quo o preço on 0 eus-
teio da vida ostO auginentajado 'le
"ent por cento, on vonho, sr. Poe-
sidente, amparando os legitimos in-
teresses dos criadoros C: invornistas
de Tres Coracoes do Rio Verde, pe-
dir quo, por intermedi g do governo
do Estado, ,se faça chegar ao Coat-
missariado da AlirnentaqOo, na Ca-
pital Federal, a seguirto delthera
i.o tornad.a pela maioria des4es

mcsrnos eriadores e inverniistas:
dies sujeitam-se, abnogadamente, a
vender a came verde a 5$000 a ar-
roba, a 1$000 o kilo, nesta dpoea
arormaiissima, uma VeZ quo o sea
gado seja abatido no Rio do Janei-
ro, scm a intervenqOo de intorme-
diarios.	 -
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O sr. Sousa Soares :—Parece quo'
a houve requisiçiio desse gado por

parte do Commissariado.
O Sr. Julio Meirelles :—Diversos

agentes do.govorno jd foram a Tres
C.oraçOes, e segundo estou lnforrria-
do por urn senhor invornista quo
actuaimento so aeha nesta Capita),
elles taxaam para o gaclo o pre
de. 15$000 a arroba, devenclo, pc-
rrn, esse mesmo gal) ser abali101
por intermodio de umi pessoa ii-
ignada polo Commissariado da Au
mentaço Publics.

E' contra essa medida qua jusLa-
monte so levantam as criaclores e
irivornistas, quo já lactarn cosn tan-
las difuinuidades pars ievar o sou
gado a Santa Cruz, perdendo, mul-
las vezes, 2$000, 3$000 e 4$000 em
arroia porque contra dies appa-
rece a oligarchia dos marcihautes.

Ora, si Os invernistas puderein
abater o gado por sua conta, scm
a intorvenção do inter.rnediarioS, a
erise está sanada e eRos sumoi-
tern-se do boa vonado ao preo ta-
asdo do 1$000 a arro'na.

Envio, pois, a Mesa a seguinto in-
dicaQo que visa proplignar to 10-
gitirnos e justos interesSeS e quo,
ospoo, rnerocerá 'a approvacão da
Camara dos srs. Doputados: (Id)

(Muito bern; muito bern!)

Inclieacâo n. 20

Indinamos quo a Mesa, per inter-
medlo do exmo. sr . Presidente do
Estado se dirija ao Coinmissariado
d's Alirneiltacão no Rio do Janeiro,
no sentido do so garantir sos iriver-
nistas do gado do taiho 0 prep quo
fOr taxado officialmento. urns vez
qua eUos queiram, por sua cont,
abater o mesmo gado, independen

t
o

do tnterventãO do intermediarios.

Sala daS sessOes, 17 do soterrthrj
dc 1918. —Julio McircileS . —Cisc 0

Lopes.—J050 Maria—José Custo-
dio.—JoãO Lisboa.—Sous a Soares.
---A' cornrnissão do Agricultura e
LudustriaS.

Redaccdo final do prolecto n. 100

Lids o posta em discus50, 0 3an,
dbat ap1rovada 'a redaão final

2.' PARTE

3.' cliscussdo do pro jecto n. 102

Dispensada a loitura, a roqueri-
menlo do Sr. Joao Lisboa, entr.
em 3.' discussäo o projocto n. 102,
sibro orçarnontO.

0 SR. JOAO -LISBOA:—Sr. Pros!-
dente, venho, por parto da commil-
são do Orçarnento, of ferocor algu-
mas emendas ao projocto em de-
bate.

A primeira 0 assim redigida: (!d)

Parecorá a primeira vista, ocioso
quo a cornmissão venha offerecer
ama emends sobre materia do quo
C) Congrosso Mineiro jd traiou e
resolvou exactamonto do accordo
0cm os termes agora offerecidos;
ertrotaflt0, corno osta disposiçãO foi
ir 'roduzida na lei orçamerlaria de
1515, art. 17, e ndo ropreduzida
postoriorinente nas dos oxercicios
seguhite'S, pensam alguos roprosoll-
taiites do uisco quo ella não tinha
earactor pormanento e voltaram a
fazor a cobran0a pola lei anterior,
então rovogada, o quo estabelecera
o impesto do 10 010.

' lrnpOo-so, per isso, a reproducc40,
pois o ponsamento do legislador foi
o do dar caractor pormanonte a
medida, ontendondo e born, não ser
justo nem rasoavol qua o Estatlo

Come ye a Camara. man45 esta
ernonda supprirnir o art. 6. do pr(,
jectO, quo dispOe sobre o impost0
xportacã0 do madeiras
A legisiacdo actual, Sr. Prosjde.

to. ostaboleoc o tributo do 7 1 1 2 par
cento sobro 0 valor da madoira
1-ilds do Estado, 5OJ11 entreltani),
fazer distincciio entre a bruta e a
preparada.

Por osso motivo, a pants envolvja
a madeira em quaesquer coridicOes
cobrando urns unica iiXS Sobre a
proqo per tonolada, preco variavel
conformo a qualidade. isto e, ic
aecordo corn as tres classes em quo
estd a madira dividida ioTa Os effei-
los do imposto.

Este artigo, a quo so rofere a
emonda, Sr. Presidento figura no
projecto em discussão, porque a Ca-
mara, a000itando bonovolarnente c
parecor verbal do orador, no mo
menlo em quo foi ella aprosen+aifn
o brilhantdm onto justifloada pof
nosso distinto colloga, residonto on
Caran gola, houve por horn appro
val-a, louvando-se na ('Pinião, entii,
por mim oxtornada, do quo a corn
rniSsao a acceitava s it et in anon
turn. Nessa 000asião, poe se, trata
do materia importanto, quo dornan
dava urn ostudo comparatevo eiitr

a iei em vigor e a altora5o propO-
Ia, compronietti-me a trazer neste
turno o juizo definitivo da corn-
rnissão do Orqarnento e oslo juizo,
sr. Presidente, é do quo dove ser
supprimido o artigo, polas razöes
quo you expender.

Estou convoneido do quo a thedi-
da proposta não aproveitaria aos
industriaos quo expioram o bone-
fioiamento do madoiras em nosso
Estado, poequanto, elevando ella a
3 o0 ad valorem o imposto sobre
a madoira bruta e reduzindo a 4 OjO

o da rnadoira appareihada como
censoquoncia natural, o Estado lo-
ris do fazer na pants a distincqo
ontre o valor da tonelada do urns
o o valor da tonolada do outra.

Exemplil'iqu€fmoS o caso: Actual-
monte, a madeira bruti on appare
Ihada, do primeira ciasse, ,std ava-
linda por toiieiada em 'llO$OOO. So-
bra ossa quantia cobra o fisco a ii-
xa do 7 112 por conto. Revogada,
quo fosso, a lei actual, isto 0, auppli-
cada a isposiçd0 do artigo quo
oossa ornenda rnanda supprirnir c
feita a necessaria distincqfto na pan-
to. 0 que olovaria so dobro 0 valor
da madeira boneficiada, seria 0 cx-
pertador obrigado a pagar 8 ojo s o-
bra  110$000, valor da tonelada do
nkadeira bruta do prirnoira classe
o 4 0 1 0 sobre 220$000, valor provavel
da tonelada do madeira auppere-
ihada. Portanto, fieariam ambas
mais onoraudas do quo o são actual-
monte.

Por outro lado, teriamos, corn a
oonsorvaqão do artigo do autori
do nobre doputa'do residento em
Carangola a rodulccan da remits
pablica, porque difficultaria, pela
elevacão da taxa, a sahida da ma-
doira bruta o ate mosmo da appa-
relhada, ciue, alids, jd 0 dirninuta.

0 sr. Baeta Neves:—Ahi v. axe.
estd inoohorento corn cis Sons argu-
montos.

0 Sr. Jodo Lisboa:—Perddo; na
) forca dos algarismOs cão pOde ha-

ver incohoroncia e en argumento
corn ella.

r	 V. exc. tens razão Si, consorvadi
0 artigo, a pauta oonservasse o mes-

a mo valor para a madeira em urn

continuasse a exigir 10 OjO 
de queen

5judoli a formar o patrimonio do
casal, polo simples facto do so tor-
oar dono do hens sobro os
j tinha jurisdicção do co-propri
tariO.

Sr. Presidente, a posqao do con-
ugo sobrovirnento acaba do ser —
finida por urn altospirito do ju-
Uc a. 0 Codigo Civil Brasileir0 veiu
coliowai-o em torceiro logar na
nba recta do suocossao logo dep-ss
dos 4escentes 0 ascenileiites e anis
dos successoros da linha collator
portanto, 0 imiposto do transmissio
causam0Tti3 dove sor egual
tdos Os suocossoreS da linha recf

Em taos eorrdiçOes e para quo If-
quo firmado o principio, entrego a
menda a consideraca? da Caca,

certo do quo sera accoita e appr-
\r da.

Outra omenda: (Id)

do projocto n. 100, sobra Fora P1k_
lica.—Remetta-so ao Senado.

2.' discussão do pro jacto n. 114

Sam debate 0 approvado em 2'
cliscussiio 0 proj ecto fl 114, 0011cc-
dendo perdão ao ran Elysiarlo Jos-
quim da Silva.—iA' eomrniSsão de
Lcgisdacdo.

0 sr. Paulo Pinheiro (pela or-
ciern), pede quo so consigno na sofa
for vot.ado contra esse projecto.--_
Serd attondido 0 nobr3 deputado.

3.' discussdo do projecto n. 116

Sam debate 0 approvado em 3.'
discussao 0 projecto n. 116, mudan-
do a donorninaOdo do districtos.—A'
comrni'ssdo, do Rodacção.
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u em outro estado. Fella, pordrn,
a 'distincção de taxas, o valor tam
bern soffrerd dstincç53 e, come to-
(los sabem, a macleira pparelha
Vale o dobro cia bruta.

Por todas estas consideracOes, 0
nobre collega ha de (Iar razä.o a
ccmmissäo em poder concor.-
dar corn a medida pYoposta por
S. exc.

Outra emenda: (ld)

E' uma ern&nda interpretativa, si
assirn me posso expriinir.

Come a Casa não ignora, existo
na nossa legislaçao fiscal art. 29, cia
lei n. 705, do anno passado, o im-
pesto de-300 rdis sobre cada metr3
cubicj de leriha.

A redacçao do dispositj yo quo
creou esso tributo fcou, porcirn,
obseura, havendo duvidas si a cc-
hrança do imposto deveria ser feta
cis estradas de ferro on aos forne-
cedores e tambem so recahia o onus
sobre, a lenha fornecicLi Para as no-
cessjdades domostjcas. De taes dui
vidas resoltou a não arrecadaçao
do linposto atci o presente, corn gra-
ve damno Para as renua do Esta-
do. A ernonda esciaresse perfeita-
mente 0 caso, determinando quo o
imposto d devido exelusivamonte
pelos fornecedores de lenha as es-
tradas de ferro.

Corn effeito, seria do rosultad a
negativo e sem o criterio da eqw-
dade si o tributo rocanisse sobre a
estradas dc ferro, pois que, sende
ostas, em sua maioria,portencente
a União e vedando-nos o art,. 10, da
Constituição da Republica tribuar
os servi9os fede.raes, poucas teriam
de pagal-o e o Estado näi ioerari.a
ver compensados os preiuizos do-
correntos cia devastaç5o do suas
florestas.

Estabelece eg'iialmerite a ernenda
ue os fornecedores de lenha as es-

tradas de ferro ficarn equiparados
aos fornecedoros scm estabelec'-
menlo, para os effeios do impost)
de industrias e proI'issOes, isto ci,
icentos deste ultimo impost.o:, de vez
quo terão de pagar 300 rciis por me-
tro cubico do lenha fornecida. A Ic-
uha, para as necessidades dornesti-

easncio soffre o trihuto, quo,
ca e do mais repetir, a1cana sOmen.
to a fornecicia cis ostradas de ferri
Nessas condiçOes, aIim do ser Ov1.
t,-,:do quo os interesses mineiros con
tinnem Proj udicados, a cornrnjs0
apresenta a emenda e Para ella Ped
a attonçdo da Casa.

Onde conviei:
"Flea o governo auetorizado a ro-

ver as instruoçöes expodidas pare a
ccbrança cia taxa do diversOos e quo
haixararn corn o decreto n. 4.906
de 15 do dezembro dc 1917."

Sr. Prosidente, fui auctor cia
ernenda quo so tornnou em lei, esto-
bolecendo a taxa do cilversOes, cub
producto vein servir lara a ma-
nutenqão do grancte nurnoro do h';s
pitae:s quo prestarn relevantos 5cr-
viços ii populaqSo pobre do Estana
do Minas. E' nocossarlo, porcim, ro-
ver o Regularnonto.

No correr do debate aqui travado
o anno passado em tomb da medicia
poi mirn proposta, lot offorecid,i
por urn dos nossos distinotos coDe-
gas urna emepda, quo on cornball
o que a Casa não sanrcionou coin
sou vote, ostabelecendo isenqdes
Para os espectaculos quo so reaL-
zassom em beneficio do instituiqoes
do earidade.

Dizia en na occasião, sr. Prosi-
dento, quo, a)herto o precedente das
isençOes, nile havoria mais uma fur.-
,(5o publica dc ontrada paga, quo
nSo fosse attribuida a bonoficios,
soul quo, entrotanto, d'ahi pudesse
advir o menor provoita as institu-
cOos beneuiciadas, porquanto o sollo
ci coliocado sobre os lilihetes do in-
grosso e ci Pago por aqueiles quo us
adquirom, nada influindo no re-
sultando total da renda quo ci pro-
duzida poles ospoctaculos.

0 Begulamonto tambem ci defici-
onto em relacilo ci cobran9a des.,'
imposto, tornando-se necossariO 3

adopcão de outro criterio, do mode
quo soja mais efficaz a sua arreca-
dação.

Actualmente são utiliaadas pars C)

sello das ontradas do divorsOes pa-
gas, as ostampillias do Estado, CS-

taniipllhas communs, do 100 rdis, do
sorte pie não tern side possivel aoS

olloctores discrirninar separada-
monte, o quantum proveniente cia
venda das estampiias destinadas •
essoS bllhetes do ingrosso, a quo,
alias, tamibom so dci corn rolaçilo ci

taxa do viacão, cujo pr000sso do co-
branca ci identico.

Estou bern certo, Sr. Presidorite,
do quo, modifies do a Regulamen-
to, ci imposto arrecaclado dessa on-
gem, attingirci ci uma cifra conside-
jave1, vindo augmontar o nosso or-
çamento da receita, coiloeando_o
em eondiçOes do poder espaihar as
beneficios a quo so destina a taxa
creada.

Infolizrnonte, pordi , isso não so
cia no actual momenta.

Do facto, solicitoi dados cia Scene-
taria clas Finanças e vcrifiquei corn
assombro, quo a receDe proveniente
dessa taxa, fol, no primeiro sernes-
tro do corronte anne, apenas do 118
contos.

Ora, nds sabemos quo, sórnente
costa Capital, mil possoas so diver-
tern diariamente nos esectaculos
publicos, prodizindo 100$000 do irn-
posta, ou sejam 36 codas or anne.

Ao apresontar a modida o anna
passade, Sr. Presider to, eu harm
feito o calculo, tornando per base
a existencia, apenas, do uma case
do diversOes em cada municiplo do
gstado, funcelonando diariamente,
corn 50 cap octadoros; quando, en-
tretanto, corno v. exc. scobo, ha mu-
nicipios que tOrn grande numero
do districtos e cada urn desses dis-
trictos possuo sempro a sua case
do diversOos.

Ora, por osse men alculo, evidc'u-
tdmente modesto, aronda dese:j
taxa deveria attingir a 300 contos,
no minimo.

Vorificou_so depois, quo o numa-
ro do casas do diversbes exislentes
no Estado era muito rnaior; cause
assornibro, portanto, quo a ronda
desso imposto, devendo scr, polo
menos do 200 contos no prirneiro
sernostre do corronte anna, tenha
attirigido aponas a 118 contos.

Assim, auctorizado o govorno a
rover as instrucçOes quo baixaram
corn o docreto respective, tonho cer-
teza de quo essa reels produzirá

no segundo somestre uma sornrn
maior 0 quo os nossos suibstitutos,
na futura lcgisiatura, poderão So

utilizar do augmento cia receita des
sa origem Para subvenciona.r eases
estabelecianentos do caridade quo,
corn o eoraqcio sangranda, tivenios
de retirar da nossa led orqamenta-
na.

Onde conior:
"Todos os traslados do auto g on

papeis civeis dovem ir ci colloctonia,
afirn do quo o sello do foiha e o do
taxa do viação sojarn pages por
verba, transcrevendo o escrivdo, no
firn do traslado, o tear do respecti-
ve talão.

Paragrapho unico. Depois do
tormo do cncerramento, laviado
polo osenivão, devem ser, os autos,
em traslado, conclusos ao juiz, pare
nelles lançar o soil vista.

Artigo. Sorá multado em 100$000,
o no dobro, nas reincidcncias, alcirn
das demais penas em quo incorrer,
o escrivcio quo deixar de cumpnir o
thsposto no artigo precedentc, son-
do a multa imposta polo Secrctario
des Finanqas, niodiante roprosen-
taqcio do collector do rnurueijdo ou
do fiscal cia cire,usiicnipção."

Esta moidida, sr. Presidente, nil')
exige quo cu a justiflrue pois quo
ostão claros os sons tormos, o ella
collirna ovitar urn abuse quo em
varies pontos do Estado se tern dado
ropotidarnente.

Ondo convier:
"São approvcedos Os solos do P0-

der Executivo, referenles ci liquida
çSo realizada per aceordo do 30 do
agosto do corrento anne, do debito
do Estado Para corn o Thcsouro Fe-
deral, ficando assim alterado o des-
tine dos titulos cia divida publica, a
quo so refere o art. 44, cia lei n.
682, do 16 do setombro do 1916."

Sr. Presidente, o Congrosso Mi-
noiro, então approhonsivo polo
grandc volume cia divida fluctuaii-
to do Estado, queTelido attenual-o
do mode a quo ficasse amortizada
dma grando partc desso dobite, an-
ctorizou o geverno a fazer urna
omissão do 5 mil apolices, ompru-
gandoas no resgato de pane des--,j

 fluctuante.
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o patriotico governo passad.o le-
You a calo essa transacçäo; e coruo
o Congresso havia dotorminado quo
depois de resgatadas essas apolicu,
então emittidas para t1 fim, o Ex(,-
cutivo seria obrigado a ineineral-a;
o como o horirado goveno quo dei-
xou o poder a 7 do setombro, liou-
vesse dado outro destino a essa
emissão, fazenclo uma transa'cção do
grandes vantagens Para o Estad i,
chegando a quasi liquidar po
conipicto a nossa volumosa divida
fluctuante, torna-se do mister a an-
provação dessa medida pela Camo-
ra dos srs. Depatados, para quo
seja sanccionado esse acto quo to!
revest.ido •do major patriotismo e d
grande dedicaçao pelos interess s
mineiros, patriotismo £ dedicaço
iue foram sempre revelados peli
administração passada. 	 (Muif a
hem!)

Aprcveito a opporunidade, Sr.
Presidente, para repetir algumi
consideraqOes quo onset fazer flesh
Casa, quando justifiquel em seguri--
da discussão o capitulo da recoils
do projecto deoramonto.

Sou inteiramente solidario corn o
riothre relator de algumas emendas
da eomrnissão ao capitulo da cle
pesa, Sr. deputado Pinto de MouLa,
quo fez, nesta Casa, varias con.si-
deraçOes, sotre as quaes foram ti_
radas erroneas conclusOes do quo
o nosso Estado se encontrava em
ama situaçio de falloncia.

A comrnissão de Oramento, pela
voz do qualquer do sous orgãos, rlão
disse e não poderia dizer semelhan_
to cousa; o quo ella fez foi cumprir
o sea dover do trazer do verdaclo,
A Camara dos srs. Deputados e aa
publico, as condiqOes reaes em quo
se encontra o Estado do Minas.

A administraço passada, d cci--
to, produziu, durante 3 exerc.icos,
saldos no orçanaent.o; 0 porquo, sr.
Presidente? Porque soibo applica r
corn rostricção as leis orçamonta-
rias; soube impulsionar e fomn_
tar a vida economica do Estadu;
perque o Congresso Mineiro foi pTa-
dente nas suas rosoluci$es; 0 essos
saldos, aldrn do evidenciarem essa
prudenci'a do Legislalivo e a es.

Iricta ohservanciaria applica0 (Ia
lei orçnmeiitaria por jiarte do E0..
CUlivo; esses saldos fiveram tan_
hem razão do ser, porqno durait
3 arnios estivorarn suspensos Os
sos pagamentos do exterior em jj
nheiro, em consequencia do fun.cling, 0 OS orçamontos flãO COrij
gnavam, portarito, verha para esses
Irsesmos pagarnentos, quo cram fe
to em titulos.

Ora, Sr. Presidente, Si reenceta-
mos agora 0 pagarnento total dos
juros e amortização da nossa thvj-
cia em dinheiro, nan sabendo aincia
a que eambio vamos effectual-0
porcjue nenhum dc nds (I capaz de
prover o quo vai acontecer no d 
do amanha.; Si por outro lado o
Estado tern necessidado de novas
dosposas para continuaçdo do mere-
nionto da sua vida economica, come
havenios, nós, sobretudo, mem
bros da comrnissão do Orqamento,
dizer quo o Congresso devo abari-
donar o ospirito do pradoncia quo
patrioticarnonte torn prosidido is
suas resoluç(Ies? Cada voz mats se
irnpde essa prudencia c 0 legisla-
dor dove tor parcirnonia na elaho
raQ(Io das lets oroamen arias.

o sr. Nelson de Senna:—O pro.
cedimento da commissdo do Orija-
mento (I muito louvavol, mas penso
quo não deveriamos ratinhar a
miseria do 1 ou 2 contni, desthiados
a instituiçdes do caridade.

o Sr. Jodo Lisboa:—Jsso (I ama
questão quo so pren'Je no producto
da taxa do diversOos, croada pare
ecso fim, e quo, infelizmente, coma
id expliquoi, não produziu a verha
nocessaria.

V. exc. sabe coma é doloroso
rotirar do orqamonto suxiios quo
são destinados aos nossos hospitacs
de caridade.

Em 11114 osses auxilios ji estive-
ram suspensos.

o Sr. Nelson de Senna:—Com 0

eimgodo das lotorias.
o sr. Jodo Lisboa... o para qite

na.o mats so re.produzisso ease ti
cto tao doioroso, en, ndo como ithia
original, mas aprovettando-me di
opportunidade quo so inc offercria,

1pmbrei a convciiiencia do so croar
ccs0 pcqsieiio imp-ost) sic 100 rOis
obrC Os blihetes do igresso no

easas do diversOes, pare corn o sin
proclli-CtO subvcncioiar as iiossas
1istituic6cs do caridade

Infelirmente, porOrn, corno jd fiz
"or a. Camara esso irnpcsto não pro-
luzia a somifia nocessaria, deixan-
do do corresponder as previsdes do
cgisJ.ador.

Sr. Presidonto, reatando o uio
las minhas consideraqOes, venho
pondorar a v. exc. quo a commis-
ao nan tot pessirnista quando opi-
IICU para quc q orqamento da re-
cotta do Estado não fugiisso das im-
mediacOes da cifra do........

Essa opinião alto desconsiderou
a deenvoivotvlinnto foliz quo
1,äo tondo as nossas industrias o to-
des as outras tonics economleas
rni.neiras na actuadidado, ruin fol
ernittida em obediencia a urna jus-
ta apprehonsdo polo futuro, por-
quanto nos encontramo;s em nina
(Ipoca do iristabilidade.

Ia accentuel, na segunda discus-
sdo desto projecto, quo todos nOs,
brasileiros e amigos da liberdade,
desejamos arderitemente a celebra-
edo do pacto da paz, scm quebra
dos priancipios de direito, defend!-
dos nos campos dii Europa; entire-
tanto, não so pódo contes.tar quo
esse aicoatecimento auspFctoso ha do
trazor o decrescimento das aendas
da IJnião o dos Estados.

o sr. Nelson de Senna: —Penso
do modo diverso. Factos eeonomi-
cos asscveram 0 coaTitrarlo.

o sr. Jodo Lisboa: —Crd, e.ntdo
v. exc. quo depots da guorra, scm
necessidado para suas industrias,
continuem os Estados Unidos a vir
huscar aqui o nosso manganez, per
exemplo, deixando ao abandoric as
suas minas? Acredilta v. cxc. quo
a Russia nan reencotari immedia-
temente a expiloracão dosse mine-
i-jo, do custo extractivo mats razoa-
vol c do transporto mats tacit?

IS r. Presiciente, a oommissdo
mantdm o see eriterin. mas dara
-rap  a. Dens so verificar dc fu
litri quo não tinha razão. Fells
(10 Minas so a previsão do legisla-
clor fOr hem oxcedida e tiver em

viz do 35.000:000$000 a sua arre-
cadação elevada a 50.000:000$, por-
quarito, do tal medo, teromos a
ventura (Ic vor ci Estado cada yes
mats prospero e adeantado. (Mui-
to bern; muito hem! 0 orador é
vivamente curnprimentado)

Em endas

On-de convier:

Art... 0 iimpoisto do trarismis-
São causa mortis ontre conjuges é
do tres por cento.

N.2

Oncie convier:	 -

Ao art. 6. 1 do capitulo 1.*-
Supprima-se.

N.3

Onde convier:

Art. ...0 inaposto de 300 r(Ii* por
metro cubico de lonha a quo Se, re-
fore a Jet n. 705 do 17 do sotembro
do 1917 art. 26, será cobrado dos
fornecedoros do lonha as estradas
do ferro e per quaesquer quanti-
dades fornecidas, fie,ando equipa-
rados para os offeutos do imposto
de industrias o profisshes acts mor-
cadores do lonha sem estabeleci-
monte.

N. 4

Onde convier:
Art... Flea o geverno auctoriza

do a rover as instrucqOes expedi-
das para cohraiica da taxa do di-
versOes e juo baixaram corn o do-
croto n. -h906 do 15 do dozeni-
bro do 1917.

N. 5

Oisde oonvior:

Art... Tcidos cys traslados do au-
tos ou papeis civeis devem ir a.
lectoria afim do que o solo do ía-
lhas c a dci taxa do vino sejarn
pagos por verba, transcrevcnio o
escrivão no tim do traslado o teor
do reispectivo talão.

Paragrapho nmico. D el) ois do
termo do encerrarnento, lavrwdo
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polo eseriväo, 'devem ser as autos
em traslaclo coneJusos an jui.z para
nelles lançar 0 sea visto.

Art... Serd multado em cern
mil réls e no dobro nas reinciden-
cias, aldm das dernais penas em
quo inorrer, o e'scrivão quo deixar
do cuimprir a di,sp'osto no artigo
precedente, sendo a multa impos-
ta pelo Seeretario das Finanas
mediante representação do colle-
ctor do municipio ou do fiscal da
circuiuscripçcio.

N. 6

Onclo convier:

Art. :. São approvados as aetos
do poder executivo refermtes a II-
quicIaão realizada par aecordo do
30 de agosto do corrente anno, de
debito do Estado para corn o The-
souro Federal, ficando a.ssirn alto-
rado o dostino des titulos da di-
vicla puldica, a quo so refere o art.
el cia lei n. 682, do 16 do sotem-
bro do 1916.

,Sala das sessOos, 17 do setemlro
de 1918. —João Lisboa, presiden-
to. —Silva Fortes. - Pinto do
Moura. —Nelsen do Senna. —Cas-
tello Branco.

São ipostas eonjumeta.mnnte em
discussão.

o SR. BIAS FORTES (não dc.
volveu scu discurso):

Emenda n. 7

AD art. 28. rnpprima-so depots
da palavra —Estaclo— ate final.

Sala das sessOes. 17 do setembro
do 1918. —Bias Fortes. —Cicero
Lopes. —Viviano Caldas. - Mon-
teiro' do Abreu. —Costa Cruz.

Estarido apoiada, eritra em dis_
c.ussão eonj unctalmente.

(I SR. SILVA FORTES (sem ro-
i'iswi do oradr) : —Sr. Prosiden-
i, oivi attentamento as hrilhani,es
eonsideraees quo aeaba do fazor
sohre o p•rcdecto n. 102, o meu iI_
lusti'aclo companheiro do represen-
lactic, cujo name, poqo licença para
doclinar, o Sr. Bias FUho.

Analyzando idiversos ponto
projocito,. ci. exc. roferlu-se longa..
monte ci rneillda quo determina atrans'lorrnaqcio do Externato do Gy-
mnasia Mineiro do Belle Horjzo11_
Ic em internato e a possivel trans.
brenda do Externato do Barbace.
cia tiara esta Capital, para effeito5
cia convenstio.

Sobre esto ponto, Sr. Prosjde.
I-, tambern five opportunidad0 d
manifestar-me cm 2. diseuscio
corn a fr.anqueza e lealdade que
me caractcrizam.

Educado no escola antiga, ten..
do tido a honra do fazer parte cia
assembida provincial, no tempo cia
monarchia, quande a lucia dos par.
tidos so feria intensa ci as quests
cue so agitavam :larruella asselfl_
1lda intereissavam 110 major ane
opinitio puhijea, appreud muito
redo a ter a coragem civics do ma.
ci testar meu mode do pensar corn
sinceridade e franqueza, embora
nuntas vezes pocisa incidir em or.
ros. Entretanto, sr. Presidente
nunca liz do minhas opinlOes urn
corpo do doutrinas que protendes-
se impOr ci conviccio do outrern;
e, ao contrario disso, sempre eon-
fossel_me dispocito , ci apprencler
a tim do quo m'elhor pudecicie acer.
tar em meus actos.

Fui eleito para fazer ipiarte cia
assembida provincial, pleiteando a
cleiçti.o ao lado do vultos erninon-
ti's. o tenho a eonseieneia tranquil-
la par ter sabido sompro cumpr1
o men dever, inspirando-me ni
sontimentos do mats puro patrio-
tismo (apoiados).

Sr. Presidente, a men nobre col-
lega e amigo insurghLso egualmen.
to contra a praxe, contra aquillo
quo poderemos chamar a direito

o onsu ctudinario, do logisla-Uvo eon-
fenir ao executivo aitribuiOcis quo,
ci primeira vista podercio parecel
delegaO p s, nias que, entrotanto, no
9f11 fun do. constituem apenas, ma-
lena do ordem regulamentar. -

Por occasitio cia 2." diseussao,
cn,ando apresentei ao projecto urna
"rn rilda addifira. modificando al-
uilmas disposiçcias cia Caixa Bene-
ficente dos Funec-lonarios PublicoS,
on salientei ci Casa quo a commis-

,cio assim pi'ocedia, attendendo
premencia do tempo e consideran-
cia que materias quo vOm sati'af a-
zen am interesses publicos fiea-
riam ainda pendentes do soluqäo e

scrkcm convortidas em lei cii Li-
vessetni do transitar sob a fOrma
do projectos, passando par tros tur-
n05 rcgimentaes aqui ci no Setia-
do, sendo preferivel o desidobra-
nionto do sons artigoci em ernendas
additivas.

Has, do par corn isso, eu af fir-
mci tambem quo essas matenias p0.
deriam dcpois sea destaeadas do
proecto para constituirern propo-
siccieci disfinctas, deixando, portan-
to, do figurar na caucla cia lei or-
cam entaria.

0 inca joven amigo o ecallega ox..
franhou qcie no proj cc-to so c-on-
fcrissem ao poder executivo diver-
as auctorizaçees.
Mas. sr. Presidente, ncio ci ossa a

, formula do quo o Congresso lanqa
sompro mao na redaccio do sum
leis. para quo as mosmas sejam re-
mettidas an executive o saneciona-
das, produzinde todos as seus of-
feitos?

Effeetivarnente, cm quasi todas
as nOssas leis ncia so vêm as pala-
vraci: "Flea a poder exeeutivo au-
otorizado", au "E' a poder execu
tivo auctorizado" on ainda "0 go-
verno poderci praticar taes e taos
actos...

o Sr. Sousa Soares: —IT. cixo.
permitie urn pasta?

o sr. Silva Fortes: —Tenho a di-
aer ao illustrado colloga quo neste
momenta ncio preciso do quaes-
quier oscla,recirnentos do S. cixe.
(risos)

o sr. Sousa Soards: —Ntio quero
eselarcoor: eu quero C receber IL
ni p s de V. exc.

o sr. Silva Fortes. . . e quo o
seus apartes apenas concieguirianh
rcrhirbar as iminbas consideraqôes,
sendo, portanto, aparteci imperti.
nentes e inoppontunas.

la es dizendo, isr. Presidente,
ruie a Cengresso confero ciempre so
executivo auctorizactics regularnen-
fares pars quo as leis par mis vo.
ladas prorluzam todos as seas edfci-
los; e que, no caso actual, hem so

ustiftcava o precodimonto cia coim-
inisstio, attemcicincia C. premencia do
tempo.

Sendo assim, ncio teriam, talvez,
razcie de, ser, as eonsuraS tao acres
o tao severas, foitaci C. cornrnissão...

o sr. Bias Fortes: —Perdão; an
ricio cercsurei. Si C consura invocar
o preceito ccrnstitucionai, eu não sei
entcio como discutir.

o sr. Silva Fortes: —Accoitando
a explicaçtio do men nobre coliega,
o reconhecendo quo as paiavr'as de-
s. exc. ncio tiveram a intuito do
censurar a cornmissao e sun abrir
ampla discusscio sabre o assum-
pto, peqo lueença pars ref cirir-me
ainda ci ama questcio quo, para
mim, tern a maxima importancia
no presento debate: eu me rofiro C.

transfcnimaqão do Extornata do G y-
mnasio do Barbacena em Internato
o ci sua pessivol transforoncia para
esta Capital. Quanta a prirneira
pane, sonia 0 ideal corn nina remo-
dolactia o quanto C. 2., cons fe..
rir a caraqtio dosta horoicia, nobre
e tradicional cidade.

Quando so agitou eta qnestio
no solo cia commiscicie de Orqarnen_
to, Sr. Presidente, eu, desde logo
me insurgi contra cilia, synthe.tizan-
do perante os meus dignos colitegaci
tcccla a argnnnentaçtio quo ac-aba do
sen aqui brilhanternente expendiida
pelo nobro deputacla resiclente em
Barbaeena.

Postoriormento, eu rnanifestoi-
mo sabre o assumpto peranto a Ca-
mars dos' cr5. Deputades, per 00-
casitio cia 2." discusstio do projo-
eto, não entrando no histoi-ico mL
nucioso e detalhado cia fundaqão do
Gymnasia do Barbacena porcjuanto
on nia queria allogar quo as cm-
zas do mortos do minha familia re-
presentarn granclo pane ciaquelles
cue eontribuiram para a aecjuisi-
otto do pnedio respectivo, offero-
'endo-o so governo do Estado para
manufenqtto do urn Intoruato na 10-
caildado o quo, este per sua voz,
ti-anciferiva so cia Unitio pars o
f ccci onamento do Collegio WE-
tar. cam disvirtuamonto dos fins,
r1110 ttveram as fundadores do In-
tomato do Gymnasia Mineiro.



A os mous nobros collegas do e,orn-
missão quo ma pergunavam Si
Barhacena teri.a urn prodi.o para a
ftansformaqão do Extemato do Gy-
mnasio em Internato, on tiz vor quo
essa questo era seeun4aria, por-
cine,, asstm come os patrioticos fi-
Ihos dacuel1ia cidade adquirilrarn
em oatros tempos o predio jue of-
fereceram ao Estado, facil ihes so-
na hje a apiisiqão do urn ou-
tro, e o rnunictpbo não pouparia
saerifinios Para osso him, uma ve
quo fosse aJJi consorvado o ostabe-
lecilmonto, eujo corpo docente hen-
ra Minas Goraes.

Fiz vbr, sr. Presidente, quo so
tratava do urn patrimonio a quo
Barbacena so jubga corn direito, em-
pregando todos 0's esforqos no soil-
t.ido do justificar as minhas alloga-
roes. Ful, porbm, vencido. Canso-
la-me, entriabanto, a osperanqa do
quo, sendo urna medida do cara-
eter facuitativo, 0 governo podorá
udo offeatuar a transforoncia do
ctstabele;cimento Para Bello Hori-
zonte, remodeilarulo_o sórnonto, on
'onverte1-o attn Internato ma pro
pria locaildade, homenageando a
rrbemoria die muitos o muitos.

Muito eonfio, sr. Prositdento, na
2.cç.5,o patrtotiioa do goinorno e as-
ton seguro do quo elle, insipirando-
so no barn publico, p.roferird sobre
o assumpto a deeisão quo for mais
ncertada, justa a loompativel corn
os i'iiteresses' da coblectividade.

Agi corn lealdado no solo da corn-
missdo e peranto a Canmra, procu-
rando cumprir o meu dover.

Sinto-me. pois, corn a conscien-
ia tranquilba, e requeiro a V. axe.

sr . Presidente, consuitar a Casa
si concede proroga95o da sosAo
por mais uma hora, alum do quo
so prosiga na dtscussão do proje_
rIo de orcanierito.

(Muito bern; rnuito bern!)
Coinsultada a Casa, 0 doferido 0

requorimonto.

o SR. CASTE.LLO BRANCO: --
Sr. Presidente, apreoentante die iii-
rias emieindas ao pro) ectto do ore 1-
monte, quiando em 2 . 1 disicussbo,
venho, depots do atnrofiindado ex-
ama soJire as lets 325, de 6 do so-
tm'bro de 1902, e 375, do 1903,

oo,incineiido do quo a enienda q,0
viiva hem interpretar as
tias leis na porte cotnoernonte
proniodo dots jutizres die dtiretti
meretcdm onto, eistd porfetittamoMe
co,nsn•hsitauei aid a e re gulaidia Pela
iris citadas, passar as rnãos de V.

exc., poir panic da cornmistsão de
Orqarneamto, a seguinie emeotida sup-
pressira: (10)

"Supprirna-se o art. 35".
\proveito a oip,pontuniidaido d

achar-me na trIi)uJta Para fazeir a j
-guirnas coolsidetraqbes sobre a nota.

vel oracle profeinlida polo a; di-
putlado Bias Mho, die quern soil
grainidie a sincere a,&rnii'aider.

Meimbro la cotmrnistslo do Qrca
mento, em lerrreno dou.triiniatrio, cu
snlxscr eve, inoondieio,naffanente, as
huiiliaantets conisidietraqbtes feitais pe-
bo or. deputaido Bias Fortes, em
torrro do disposiilivo da Constilui.
do do Entaido e do regimiento d
Casa per die citaldos e retferenbes
a attirihuiqOs quo são proprias do
Congresso c ao proctesso do omen-
dais quo eanie'rra,m materia d.iv'erso
dots pirojectos em discussão e que
0 rogiTritento não preirmitte siflão em
projeteto dtitJ0tcto.

S. one., corn muttio tabenito a
muito hrilho...

o sr. Bias Fortes: - Muito ohm-
gado.

o s. Castello Branco... fez var
a noreissidaide quo totdcos temos de
zebtar peto exacto cumprimento do
nossa let batsicia.

Si muitosi outiros titubos ndo re-
comrneairdtatsstem a Gamma dots Be-
putbados an Etsta pdo do Minas, no al-
to coametito dc quo ella 0 mereca-
dora, hasGeria a otraqdo proferida
polo distincto cotlega Para demon-
sirar quo aicini não passa sUenelo-
samteaite, sam a miats larga e a
naais ampla thtscussdo, os assum-
pIes quo joglairn coon os elevadoa
interesses do Estaido. Muito bern).

Sr. Presidente, 0 digno do 'iota
quo em uma Camara, constituida
de elernonitos do urn unico parti-
do, qual sej'a o. Purtido Republica-
no Mtnteiro, se tenlia tOn hella corn-
prehenusão do quo set atm os de-vexes
(10 paintidarasmo.
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E 0 ascdri, sr . Preistdiente; quo em ma niatoria, oonfeiru ae Podar

nOsta Caisa, outdo ha S anions tenho Exiciit1VO, Pow melo do auicttlortza-
a,ssentO, veo quo ots projeotois do cites, aittritbaicOets quo sO coanipe-
let seffrern a mats anap]ia discus- tern ao Coomgiresiso. Tambtom eu, sir.

5ão 
acjui ha ithendatde do acçdo, Preisiclente, corn a propinia Goaisti-

na lucIa, aiim do born sarvir o tuitiOn, qiueee mtostbrar a s. axe. quo
Estado; aclui nan se csppriilTio1J a commissie aindnu miii aceirtada-
cotniscienotaS.	 monte.

Parace ate tab 0 o ardor dos tie- VeJarnos st ease diroito do roigu-
bates, qute aqui so detglathaafl dots lamoattar e ou mao eXIPreSSO nia
paaitidos quando toidos são mom- nossa lei bamea e a quent compe-
bros do un untie partido. E' quo te: (Ic)

em Minas se tern a nititda compro	 "Art. 57. Compete ao Prim-

Iieissão do verdadeiro regimen do death:
liherdade em quo viremos. 1.1, saitcabontar, promoilgar e ta-

Sr. PireiIdjeute, 0 poissiveb quo a zer publicar as lei 's e retsobucOes
lot de maios qute disoutirnos não do CooigretStao, expediau10 decretos,
sejta nan tratbaliho complete 0 p0T instruccOes e regularnentos para a
letto, rraas posso asseVerar (1 110 110 sua fall executiOn."
solo dat oornmfissão ella soffreu 0 Ora, neinhuma lei 0 promultglattla
egttude mais dleltaJhDJdo cue erj acm lesar em seu aeio o diapotsiti-
possivei, dados Os redursoS 0 05 ye - Rita e governo auctorizado a
metbos do quo dispornos Para Iii eXIpetdir n iegubanieaito Para a sua

Bin .	 exedutilo.
prolurnu-Se acaulelar os direl- Si ots rogubamaititOis exipedidos

too do fiseto; procurou-ste zolar porn Para a executiOn die uima liii o são
quo os services publicos ntatda sot- em virituide diei auctorizatiãe cools-
from; procurOn-Se, tanto quanto bonito na mesma lei, pasta quo nova
petssivtei, cortar-se nas desjpasas regubamiemte so expeqa, no sentiido
publicas athaveis ou super fluas. do ccarrigiir o anterior, por rile tar

No ditseurso prcrfertido polo nobre etsite produzido Os retsuttados cape-
deputado able nan eritrou no eslu- vadois on potr so tar veriuicaido, em
do detaltiado dais rubiricas da re- suta piratica, tiiocmvenfrenteS, 0 ne-
cotta ou despesta, excep tiOn do urna cessarbo quo nova auotorizatiã& 58
auetoriZatião refeaieintte so Externa- fatia per panic do Petdor Lagisbati-

to. do Gyninasto do Barbacena.	 vo. A expeditiOn do regul'amentoiS
Seirhoros, an sos declare, corn- par paste do Peidor Enecuttivo 0

bati essa auetoaiizão no seti do ma— cma cenatitucionial; a aucitori-
commisslO, liz decbaratião de 10tO zaçãe per patite do Congresiso ao
nesta Cas, perqae, em )rineipio, Poder Enecutivo 0, pots, legiltirna,
soil conitrarin 0 rnamiteflção desse. die vex quo set irata die reigubamen-
institutos plo Estado.	 tar. As erneudas da commiistsãe Vi-

Estou, pots, do accurdo corn S . sani case objective.
exc. a ease respe.ito, polo quo man-	 Passernos, agotila, a idisipo lsiqIG re-
tenho tudo o quo Pow occasiOn da gimental a quo so reieriu S. cxc.

2. disse sobro essa matotria. 	 E' vordade,. não ha duvldia, quo
Itiso dornonstra, sir. Piresidente, as emenidias conitOm m'at&ta extra-

corno nOs somots ciosots dais nossas nha an orçamento; per iso vieja-
prerogatives do 1iber'dadle e do in- mos, examineinos si ella fob en-
dtegttenttiencia, come nOs zJebarnoS catixacia no orlamioaTuto dc aceordo
por ella outbr'era conic hodte.	 corn o regirniento dat Gasa.

Doc	 nitarnu, potrO, s. exc. quo ha- Nor justoS teirnos do art. 148,
via do ler a Contstituitião patra do- dat nosse lei intorna, han 0 facto,
moneitrar qute a comanitssão do Or- a Mesa nan podia receber a omeil-
qamietnite, aptresontanido ernetidas da, porcine alila, afieetivailiieiile,
neota Casa, per occasiOn dat 2.1 dlis- constitute malaria extrantia ao pro'

oussão do proecto do ortiatinjento,	 jecto.	 -
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Mm, sir. Pres4den4e, por quo ra
zo so pra4ica constantemente. essia
ciolbação ?

Par qure se cornrneteu hontern
esse eiro, hore se iaciirdie no meismo
cairo ? E' porcue a rergin]Jena da
Casa onceirra em seu bojo disposi-
çbes oosiitraidilctoriars. Yejalmos.

Driz a art. 149: (Id)

"Quancth na dlsuussão die urn
projeeto forem approvacFas erneu-
dials contenido assumipto e onisiliantie
do o'utro projecto pendente die de-
1theraçao cia Camara, serão ineor-
poraid'os diquielle toidors as docu-
miersijois do preojeeto prirnitivo, qua
serd aaicJiivaldio1, hsdiepemdienite the
qLlalbqureir aeto da Garnarea, si n,o
eiriieerrar outro assumpth.

Pairagraipho uutco. Si eneerrar
outro assurnpto, serão estes sepa-
radas ito projecito prilrnlittvo, e con-
tiinuiará asslm a dlseassão, seguin-
do as tramiters legaee."

Ora, Si 0 regmhlento ardimitte a
exisfienrcia die erniendas, em urn pro-
LeCto, contendo maiber.ias distinctas,
esld elaro qure die tolerra e per-
mitte quje se aipresentem enienjdas
em projectors que nan tern relação
corn elite.

o Sr. Bias Fortes: - V. exc.
airguirnenta corn diuposiçOes gleraers,
cFuai]Jdo eu arguimerito coim dis yo -
slitivos ersp'eciaies, r;ejaitivois ao or-

o Sr. Castello Branco: - Não,
rneu ciolloga; 0 regirnento C bib
para caos glea-aes.

o Sr. Bias Fortes: - V. cxc.
teim mud-to, tailenta, mm nan mu
cnnsegiuirã e onivrencer da constlt.u-
ciiornalidjakte d iars auetoirisaçOers c-on-
siianites do projeeto do orçaimeaito.

o Sr. Castello Branco: - Coma
disse, a boa douti-irca ë a proitcs-
saidia par V. exc., mas, coma jb
rnjoStrei, a regimento C canfusj
fiesta panto.
o s. Nelson die Senna: - E'

tim chaois. a regimento nesta mate-
na. As disposicOcs aiontiadia;s par
V. cxc. - cites se hurlent dc se
trouver ensemble.

o sr. Bias Fortes (ao oradoir)
V. exc. deve conv .ia' quo, no ca-

so , quo a1pontei, o iioginiiento so re -
fore C led do moms.

o sr. Castello Branco: - Bern
diz a nossa taleniboso e iliasitrailo
collega sir. Nelson do Serninia: no
nosso reergirnenrto ha disposiqOes
quo "...se hurlent tie se trouver
ensemble".

o Sr. Bias Filho: —o rneu ealle
ga cieve convir que, para a materia
orcarnentaria, ha, no rogimeuto,
Lima dirsposiçCo especial assim re-
digicta (IC)

Como ye, C disposiçao especial
'jue rogula a easo dos orçamen-
tos.

o sr Sousa Soares: —Bern ou
mal a canstitacionaljdade do pro
eeto flea provada em 1. dic'us

são.
o Sr. Bias Fortes: - Appello

pana a orador Si eu podia dis-
cutir a ceinstituc rionalida do do urn
proj ecto cm 1. discussao, si ta]
mcdida appareceu no segundo tur-
:io regimental do Orçamento!

o Sr. Castello Branco: —Mm, Sr.
Presidnnte, eu confessei no inicia a
ia correr da minha oraCo quo a

sa doutrina. C a sustentada polo
nosso collega residonte em Barba-
cena. 0 mal resulta das disposiçdes
contradictorrias do regirnento.

Devemos antes reforemar o regi-
menlo da Casa, esitabelecendo dis-
p osicOes ciaras, precisas inilludiveis,
no sentido do firniar-se •ujma doe-
Irma invariavel para as turnos re-
gimentaes 0 para o pronosso idas
emendas, sean a qua terernos con.
stantemeinte divergericias graves
liars praticas regimentaes.

0 sr. Bias Fortes: - NCo levei
censuras a ninguem.

o sr. Costello Branco: - Estou
balando doutrinariamente. E seria
ineapaz do attrihuir a V. exe., quo
(lisoute loom muita elovacao e bern-
pçSn do ani:ma as assumpbos em
debate, urn pensamenta errado.

i\Co C sOmente lo art. 149 e a seu
paragraipha quo toleram a pemilt-
tern a apresontaçCa do emendas
contendo materia distineta da do
prajeeto, C ainda mais claro a art.
158 do regirnonto, quo rege 0 FO-

cesso das ernendas em 3a discus-
sao.

Si qurtzerrno5, do faeto, appiear
o artigo 448, isolado, sern ne-
nhurna ligaçgo ou conflexão corn
eutrors disiprositivos do regimento,
nan ha ituvinda, a Mesa andau ma]
can receber a omenida, porque ella
antC.in, inquesbio .navelm0, ma-

laria diversa, muito difforonte da
quella qua C trabad.a no prajeeto;
mm si quizermos attender, tambom,
ao quo discpOe a art. 149 e sea pa-
ragra'pho, quo manda d'astacar do
projecto emendas quo são difle-
renbes del-le; si quizerrnos attender
a que a regim onto, em absoluto,
taCo C contra seanelhante praxe, C
força confessar quo a regimonto
tolera a permitte a aprosentaçCo
do eme.ndas a qualq'uer ¶prrojecto,
pr diversol a distineto que seja,
tanito assim C quo dispOe sorem as
ernendars destacadas para consti-
tuir proj oslo em sop arado.

N50 ha sluviita quo prefoiiivel
soria qua nan fossem reoobidas pe
Ia Mesa emendas conbendo maleria
extranha ao projecto a quo são of-
fereeidas; entretanitto, nCo bean €1-
do esta a praxe seguida nesta Ca-
sa inyariavelmente

Eu creio, Sr. Piresidenbe, quo a solu_
çCo quo so irropSe no momcinbo C V.

axe., •depois die votada o projeoto
do orCamento, mandar destaciar es
sas ernendas cpara quo ellas sigaan
para o Seln.ado como proposiçôes
distinctais.

,CreiO quo assirn a Camara dos
515. Doputadios terra dado prov&s die
solo peas interesses do Erstado, e
die muito solo na fbi execuqaol das
leis a do sen regimento.

Podol p als, votar o projeeto
em discussCo, corn a eanselencia
Iranquilla die haver dumprido cairn
a nossa clever, cortos do pie a Con-
gressa Mineira nunca desrnereeeu
o nom de.smerecerC do dondeiho e
da consbderaCo do que C cigna,
emquanto nellie existirean ropresen.
taritos do valor, ontre OS quaes a
Sr. Bias Fortes, quo sahe henrar
o name quo C exempla e tradiqCo
no Estada do Minas. (Muito bern;
fliuito bern!)

Emenda n. 8

Supprirna-se, a art. 35.

Sala das sossbes, 17 die setenibro
de 1918. —Castello Branco. —Joan
Lisboa. —Nelson die Sesma. —Pm-
to die Moura. —Silva Fortes.

E' pasta con j unntam0 eon dis-
cussCo.

0 SR. PINTO DE MOURA (não
devolveu seu cliscurso)

0 SR. NELSON BE SENNA: -
Sr. Presidente são breves as pen-
deracoes quo vreniho snhnitt@r C
Casa e, princip almoUte. aos meus
dignos compranheiros da coimmis-
são cia 0ramento, der cujo solo an-.
do afastada pelos motivos quo jC
expiicpjej C Camara, não teindo,
portanta, assignado a paPerer quo
Inarndou C terceira discuasCo a pro-
jecto ri. 402.

Rojo, duranto as debates da ter_
ceirra diseusscio, surgiram aigumas
emeniclas, entre as quacs uma, die
iriateria fiscal, quo C relovante, pa-
l-a nós llomenjS do fOro er cjue eanihe-
cemos as dirfficuidades da vita fo-
rense do interior.

Essa emoncia deteirmina quo to
dos as traslados dovom ir C cofle
ctoria, aim die qua o selflo, do fo
iha seja pago par verba, transcire-
vendo a ciSeTIVCO, no tim do trasla..
do, a tear do resipectjyo taião, p0-
den do-so assian eonsbaLa.r a realidra_
do da applieaqao tla quanitba paga
pela parte, para qua a esorivão eião
a desrvie, abuso esse quo so ver.iuica
Jul vezesi, no interior, pois 0
traslado flea no cartoria, sam ne-
nhnma vigillaneja par parte do
fisico.

A emenda C, portanto, malta sa-
lutar nesta par-fe. Entretanto, ella
nCo so reborn sórneiite aos treasla-
dos: externde ta.rnliam a sua dispo-
sicCa a taidos Os pape-is civeis, pie
pa diem ser certidOes, publicas-Mr
ems, etc., pie dovem tambem ir a
colleretoria, aiim de qua a salle die
boiha seja pago par verba.

Ora, sr. Presidente, estaheleeon_
do essa medida, nOs varnos dar urn
golpe famdo a vita foronse no in-
terior, a ontharaqar a diefesa dos
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direitos patrimoniaes dos mossos
eoncidadã.os, sem moftivo ponderoso
para a nova •exigerioia, ,o.ojs quo
nehunin oerdão, nonhum docu-
mento sac do tOrn on dos cartorios
para as maos das partes, scm o pre-
vio pre-
vi 

'pagamento do seilo on ostam.
pllhas do Estado, quo so collam ac
documento, fbcando assim ovidori
dada a Jnutii•dade da exigesicta do
sedlo do vorba, por talão.

E' prodiso quo a Camara madi-
to o pondere born sobro isso, autos
de votar; 0 o que eu quero 0 cia-
mar a attenção da eornmissão do
Orçarnonto afim do quo ollinine-
mos do piiojecto essa parte boson-
vonleoto da referida emenda.

You citar urn exempto frisainte:
extrahe-so uma certidão no carto-
rio 'do paz do urn distrieto, em urna
cornarca nude as distan'cias são
graindeis e as com.munieaçOes dit-
ficois, corno por exempiio, e you
conorotiaar ain:da, em miinha cir-
cumsicrLpção oloitoral, onde ha Co..

marcas, como a do Arassuahy, quo
abrango ainda o tormo do Joquiti-
11horlha, quo tern 'districtos situa-
dos a dozenas o dozonas do le,
guas; pois hem, essa cortidão tern
do ir a colioctoria da sOde para quo
Soja extrahido o talão do soRe do
verba, em vez de pagar, como ate
agora, o sello sommurn adhesivo ao
documento o inutilizado polo escri-
vOo, sello esso errconftrado facilrnen_
to.

o Sr. Jodo Lisboa: —V. axe. p6.
do mandar uma sub-omenda.

o Sr. Nelson de Senna: —Quoro
mandal-a eintão, corn a sancão da
C ornrnissão.

() sr. Jodo Lisboa: - Porfeita-
rnen.to.	 .-M

1o sr. Nelson de Senna: —Tome
aincla a Ithordado do tazer sobro ou-
tro ponto do projecto, urn reparo
quo é antes urn prantoar scm valor
o scm of ficacia, deauto da inoxoira-
vol attitude da maioria da commis-
são do Orçaimento.

Sr. Presidente, an osporava quo
o nosso digno companheiro quo
chefia a eornimissão do Orqarnento
o cuj.o nome declino, sr. doputado
João Lisboa, trouxesse uma omen-

ia em torcoira discussão, 4esã0
brando, por exomplo, a verba
contos, consignada ao Hospital de
Lazaros do Sabard, e quo flão tern
mais razão €Ie Ser, visto como, PC_
centemeunte, o Estado, num. WOV
menfo humanilario, creou na mes.
ma visinha cidade uima Loprosaria
urna cobonia do moirphoticos, que
easteada poles cofres publisos e
nara a qual ha urna veirba especial
na Directoria do Hygiene, em des.
uesa a cargo da Secrotaria do in-
tenor, corn saude e soceorros p
blicos.

Ora, desdobando a vorba quo era
coucedilda ao Hospital do Lazarcs
do Sabard. nos iriarnos rparar
nmas verdade-iras inicjuidade.s de
fue foi victima, ontre outras, a ca-
nital politica do men ditniot& lej-
tonal —a cithide do Diamanlina,
uio C nossa athenas do Nor-to de
\11inas.

Alli existe ha mais do dez annos,
iundado peba iniciativa particular
urn Asylo cia Veihico Desamparada,
onde so rcicolhdrn os majcrohios, os
valetudianasios, os pobros voihi.
ihos indigontes, a quern a adade a
o ostado isenil não permittem mais
ganhar o 'pao em trabalho quoti.
diano.
E' tun do carida-

do situado em urn dos mats oncan-
tadores bairros do Diamantina, cha
niado por antonomasia, Rio Graii-
do. tub so acham siftuadas as aceia-
th s casinhas pertencontes a insti-
tuição, p erfeitarnonte tratadas e
ajardinadas, existindo tanabem urna
capella do cuRo do Santo Antonio,
padrooiro da assodiação.

Pots hem; a commissão suppri-
n-Cu a minguada verba do dots son.
tots, quo era de.stinada aquollo es-
tabelecimonto, e asirn vail talvez
matar a utilissima obra do assis-
tencia alit prestada a veihos des-
validos.

A nossa assistencia sr. Presiden-
to, não dove, so limitar sOmeinte ans
hcs:pilaes do aearidade oude são tra.
tados os out ermos; ella deve abran-
ger tarniom os orphãos dosampa-
rados, os niendigos misoravois, OS

alionados, os invalidos C OS vale-
tudinanios, a exeirplo do quo se

pratica em toidos os paizos 0111.

W.
A verba dostrnada ao Hospital do

LazarOs do Sahara, quo agora 45 inu-
til ja dernonstrei a Camara,
poderia portanto, sor desdobrada,
i,etirafldo-SO del-la ft conto quo fos-
c, para auxiiar a rnanutonção do
Asyl° fda Veihico Desainparada,
mantido em Diarnantina pela asso.
5iaç•ão do "PCo do Santo Antonio",

repart.indo lo resto corn outras
bustituicO es inij ujstarnento excluidas
dos I avoreLs nrçamontarios.

Assim, urna outra instituição quo
podenia tambem - sen bonoficiada
per essa vorba, é a Associação das
parnas de Caridade do Bob Ho-
rizonte. associação quo C constitui-
la por seathoras do escol da socie-
dade dc Capital mineira, quo, lar-
ran do suas occupaqOes. domosti-cas,
niuitas vezes so sacrifisarn em dias
tenapestuosos, para irern accudir C
CsSa pobreza envergonhada, qua
abbe extende a mOo nas ruas, pars
iniplorar a caridado publica, mas
dave ser discretarnente -soccorrida
no dmneoiitortado tugunio onde ha--
bitt.
o sr. Judo Martinho:	 ,')ão os.

qnoçamos lo Asylo do Oliveira.
o Sr. Sousa Scares: —Nern o

Uberaba.
o Sr. Nelson de Senna: - Essa

\ssocnaeao -consti'uiu no 'bairro da
"Serra", na parto lCsto cia cidade,
uma sOnic do casinhas nude estão
intern ad as p esso as p obres, Iamb-
has hojo roduzidas 0 mendicidade,
mas cjue tOrn vergonha do yin mi
pborar ilas ruas, a caridado dos
transeimte.s; e ainda lova roupas,
alirncnb.os, remedios a outras Iamb-
has paceperrunas o a doentes ml-
seraveis. no Barro Preto, Barroca
O outros suburbios dada Capital.

o sr. Julio Meirelles: —E' o mes-
mo quo se di corn a Associaqão dos
Dpmas do Caridade de Poqos do
Caldas, quo presta os mosmos ho-
cefiebos e so acha exactaucente nas
mesmas condiOes.

o sr. Nelson de Senna: —Eu ap
p elle-i pa a illustrada cornmissão
tie Orcamento Costa Casa papa quo
bbesdolirasso a venba a quo me rote-
ci, dando a mesma essas appilea-

A. DA C-30

.c O es; Os mans rogois não foram p0-
c6rn, attondidos. Irel, portante, ha-
for as portais do Senado onde, 00-

raç6cs taiVoz mats hurnanitaa1os,
eodam a essas bojunoOes, deSdo-
brando-se a verba, sent quo- isso in-
Qua no resultado final do o rca-
mento, p0-is sera apenas uma quos.
tOo do appl-icaçOo da despesa jO
consign-ada na 1-el do moios, quo era
estamos votando.

o sr. Getulio de Carvalho: -
A pioveitancto a Opportunidade, au
pediria a V. oxc. expliicaçdes a-re-
speito cia omonda quo ha pouso tel
ipresentada pela eosnmissOe do Or-
çamento, ipois nOn me aehava no
recinto e nOn sob do quo so trata.

o Sr. Nelson de Senna :—A iinoiL
Ca determhia quo os tra;slados do
an Ins dev-e-m in 0 coliectoria, aIim
Cie quo o sello do foiha Isoja page
or verha.
o Sr. G"tuljo de Carvalho:

\Tas so retere sOmente aos trasla.
los?

0 si-Xe/son c/c Senna: - Aos
C a todos os pap-els -civois.

Quanto - aos traslados, transect;
nas. cxigir o sello do verha para
bodes OS P aPeis quo transitarn no
[Oro me pareccu domasiado e mu-
fit rigor.	 .	 -

o Sr. Getnijo de Carvaiho: -
'[as anal 0 o tim da e-menda? -

o Sr. Nelson de Senna: —o tim
f. a effeetiva arrecadaqão do sob,
la irnportancia do qual alguns es-
erivins improbos se apropriam
actuaimente, na's comancas do in-
terior, corno C sahido per todos nOs
wi' Jidanacs no fOro.

Eu, entOo, apresentoi urna sub-
enienda, manciaaido suppnirnir as
paiavras —on pope-is c-iveis —poIos
m-otivos quo ja live a honra do ox.
nOr a Casa. (Muito bern; muito
bern!)

Em enda

N. 9

Sub-emenda 0 emend-a n. 5: -
Suippnimainn-so as palavras: "0-u

papeis civeis".

Sabla din sessOos 17 do setembro
do 1918. - Nelson -do Senna. -
JoOc, Lisboa.	 -
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12,ntra em diseuso oonjuneta-,
nTerLte.

Ninguetm mais pedindo a pala-
vra, e4nocrra-So a disoussä&.

Proe,odendo-,se a votaçäo, sao ap-
provados o projccto e as emomdas
menus a de n. 7 quo é rejeitada,
tcrido o or. Bias Fortes requerido
reetifiicaqão de votaão para eosa
emenda.

\Tão o projecto e as emendas a
oornmissão de Redaeção.

o sr. Cicero Lopes pola ordem
pede quo se conaigne na aeta tar
vutaclo contra as arts. 33 o 34.

U sr. Baeta Neves pala ordem,
poole quo so ennisigno na aeta ter
vetado polo permanericia do art.
6.° e contra o art. 33.
o Sr. Nelson de Senna p0dB egua1

monte quo so conoigne na acta ter
votado contra io art. 33.

Scrão attendidos as nobres do-
putadoS.

Estaudo linda a hera o sr. Pre-
sideute designa para amanhã a se-
guinte

ORDEM DO PTA

Primeira parte

10 SESSAO ORDINARIA, AOS i
1)E SETEMBRO DE 1918

Pr'sidcncia do sr. Emilio Jarcljm
SUMMA.RIO: - Anta. - Exp0..
diente. - RedacçOos finaes.
Discassão do parener n. 218.
Discurso do sr. JoSo Lisboa.
Volta a commiSsäo. - RodaecCeo
finaes doe projectos ns. 102
1113. - Parecor para 3.'discus
sio do 'projecto Ti. M. - 2.'
discnssao do prujecto II. 119, de
1913. - Diseurso do sr. Ali-

des Goaiçaives. - Requcrimen
to. - Discurso do Sr. Julio i0j
relies. - Drctaraçäo do or. Pau-
lo Pinheiro. - 3. 1 dtscuosäo do
projecto n. 30, do Senado.
Einionda. - Redacçdo final da
iemondas da Gamara ao pirojecto
n. 30, do' Sionaido. - Ordom do
dia.
Ao rneio dia, feita a chamada,

acharnn-se presentes as srs. Eimfjjo
Jardim, Leopoldo do Luna, Panic
Pinhoiro, Moreira da Rocha, Gari-
baldi Mob, Viviano Caldas, Hen-
rique Poritugual, Bacta Neves, Ber-
nardo Guirnardes, Sousa Soares,
Julio Meirelle, Pericles do Men-
doua, Franklin do Castro, Gelulio
do C arvaiho, Moidjoslino Gonaffveo,
Retto Junior, Jodo Antonio, JOSé
i\taria, Pedro Lahornic, Jodo LiSJ)oa,
Nelson ole Senna, Pinto do Moura,
Norberto Loge, Alcides Gonqaives,
Costa Cruz, Bias Ijades, Edmundo
Blum, Costello Bronco, Ignacio
MarIa, Argemiro do ReendIe, João
Matipho e Montetro do Abren, fal-
tarsdo, corn causa participadec, o or.
Simedo Stylila e, scm ella, as mai
senhores.

Abro-se a sessao.
Lida a acta da antecodente e näo

havondo quern sabre ella faa oh-
servaçOes, o or. Presidente do a
juesma por approvada.

0 Sr. 1.° sccretario dd conta do
seguirite

EXPEDIENTE

Officio

Do eocuivãu do 2.° officio do 00-

mama do Pouso Alto, eoviando do

orclem do or. juiz do dijroito da-
qul1a comarca, coplo do urn ter-

o do audicncia corn relaçio ao
proteobo contra o proj ecto n. 105,
sabre exercicto da ndsocacia. -
gemetta-se lao Sena-do.

Itcpresentacdo

O sr. Getulio de Cariho on'via
A Mesa ama reprosentaqdo do c-
daddO Jose Augusta Ferreira, aid-
vog.axlo provisionado rosidonte em
Carte, prcxtestamdo contra o pro) e-
cto n. 111, sabre reforrna eonst.i-
t.uoionai. - Remotta-se ao Sena-
do.

Apresentacao de pareceres das
cornmissdes

o Sr. Getulio de Carvali?o, pela
co'rnJlrnssaO do Reidacçdo, apresenta
a segunte

Thdaccão final do projeeto n. 102

(Orçarnento)

A commissao do Rodacçiis, a
(IUC for J)rcseIite 0 projecto n. 102.
O dc parecer qua ao niesmo seja
dada a scgainic reidac.o final:

0 Ccingreso Legisiativo do Es-
tad:o do Minas Goraco dccrcta:

CAPITULO I

Orcamento cia Reccita

Art. 1.° A roceita do Esta(lo do
Minas Gera en, para o exercicio do
1919 flea erqada em 35.362:i00$ e
so coimpoad duo segniutco tJtulos:

Rcnda ordinara

a) Irnpo1os:
1. Esportaçao e sobretaxa au

mnngaJez, 15.400:000$000.
2. Shretaxa do calO...........

3.250: Q0000o.
3. eI1o, castas	 judiciarias	 c

emolumentos, 1.300:000$000.
4. Navas e Voihos Direitos.....

1.000:000$000.
5. Trarisrnjspj "inter-vivos",...

2.000:000$000.
G. Trannrriissdo "causa mortis",

900:000$000.

7. Pasoagens em estradas de for-
ro, 350:000$000.

8. Irnpoto sabre enportação die
ouro e diarnantes, reduzido a 3 %
o iinl4posto solsre e dtiarniainte.......
350:000$000.

9. Taxa adidicionial do 10 % so-
bre Novas o Veihos Direitos, trans-
missão "caus a-mo.rtis", passagens
cm iestiraidas do ferro, industjrias e
profissOos, donsurno die babidias al-
coolicas e tIlansnTlisslo "iinter-vii-
vos", 705:000$000.

10. liinposbo sobro aguas mine-
raes (sello), 30:000$000.

11, Honda do feiras do gado,...
I50:000000.

12. Taxa do estatistica.........
10:000l000.

13. Induslrias a profissSes.....
2.000 :000000.

14. ITnp.iisto territora1.........
1.1300:0004000.

15. Imposto o consumo do
aguardente, behidas aiicooiieas,
aguas mincraes art ithFaes e outras
taxas do consurna e os imposbos de
line cogit o dec. n. 1.793. do 14
ciii fevereiro de 1905, 800:0304000.

16. Tam do viaçdo, 400:0004000.
17. Taxâo do liversOes..........

9-75:000$000.
b) ContribuirO.es:
48. Matriculas, annuidaides e pen-

odes em estabeiosimen Los of fic)aes,
35:0004000.

19. Quotis do fiscaIizaçdo por
panic do enhpresas on institutos
fiscalizados pelo governo..........
147 :4004000.

20. Honda dia imirema Official,
150:000.4000.

Tta1- ,'0.852:400$000.
Renda excaordinarja

a) Hondas:
1. Juros do dinhelros em bancos,

juros do apolices fedoraeis e dir!-
den do die acçdes, 600:000$000.

2. Arrendamonto do pro.priog do
Estado, aluguets, venda ide pruda-
etos dais fazendasmodelo o dos in-
stitutes, 50:0004000.

3. Rondo do terrenos diaman
Linen, 1.0:000$000.

4. Juros do omprestimos a Go--
maras Mnriicipaeis e empresas di-
versas, 1.600:000$000.	 - -

Ate 1 hora da tardo--

Leitura e approvaqO da aota
Exjpediente.

Ate 2 horas da tarde:
Aprosentaão do pareeares das

cO•II1ITII5S6OS.
Apresentaqio do proj ecto, re-

querimenbos, imdicaqöes, interpeBa-
Oes o moç6eo.
Dilsoussão do roquerimentos, irudi-

caöeo, ilntoripellaçöes e moçes.
Apprnvaqâo do redaeôes finae.

Segunda parte

Ate 4 horas da tarde:
Conttnuaçio da 2.1 diseuosão do

projecto n. 419, do 1913, conside-
ranclo como roversão it Brigada
Policial 0 acto que norneou teknente
do 2. 1 hat84h.o o eidadä,o Antonio
Caries Carnci.ro Viriato Catão Ju-
nior.

3.a oliscusodo do proj ecte n. 30
do Sonado, sabre, cen'eoOsdo de ii-
eença a divorsos funecionarios dc
Estado.

Levanta-se a scssao.
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5. Mu]das, 150:000$000.
b) RcposiçOeS:
0. RoposicOes e rentituiçOes do

cino tas do or6amentOS antoriorea,
50:000$000.

7. IndtcrnniZaç500 (licLuidlaqão de
ciebitos do enponsaveis),.....
4,50:000$000.

8. Cotrança da divida activa or-
çanientai1ia, 900:000$000.

9. Amortizaläo do emff)r.&stiIflOS,
150:000$000.

10. Venda do torras o proriOS
do Estado e Yotes coloniaes,
200:000$000.

11. Venda de vacnina, machinas
agrioolas e semerites, 150:000$000.

12. Recettas do origens diversas,
500:000$000.

Sornana, 4.510:000$000-
Total, 35.362:400$000.
Art. 2.° U imposto do transrnis-

são "causa-mortis", entre conjUgeS,
6 do 3 010.

Art. 3•0 imposto do 300 (tre
zentos rdis) 'or metro oubico do
lonha, a quo se refere a L. n. 70
de 17 do sotembro do 4917, art. 26,
serd cobrado dos fornecodores de
lenha as ostradas do ferro e P0'
cuaescju.er quantidades fornecidaS;
ficando oqulparads, Para us e.ffei-
los do irnpoto do industria o pro-
fissdes, aos marcadores do lenha
soul estabolocirnento.

Art. 4•0 FTc-a o governo auctori-
zado a rover as instruc96oS epe-
dicias para a cobranqa da taxa do
diversdes o quo baixararn corn o
dec. n. 4.906, do 15 do dezernibro
do 1917.

Art. 5•0 Todos us traslados do
autos •devern ir a coiloctonia afim
dc quo o seflo do us. e a t.axa do
viaçSo sejam pagos por verbal
transcrevendo o eserivin no fim do
trasiado o theor do reapectivo ta-
ido.

Paragrapho unico. Depots do ter-
mo do evicerramento, lavradu polo
escrivito devem ser os autos, e,rn
traslado conclusos ao juiz Para nd.
los lancar o sell

A..I. 6. 1 Serd multado em 100
(corn miT rOis), o no dobro na
reanctdeneias, aldm das duma.is pe.
one qm cjuu incorrer, 0 eScriV(

ue deixar do eutnprir o disposto
no artigo procodonte, sendo a mul-
Ii impocta polo Secretarlo das Ti-
nanqas mediante represontaQãO do
collector do municiplo on do fiscal
Ia •circumscripQd&.

Art. 7•0 o irnposth ad-valorem
sonic a exportação do rnanganoz
sent do 8 0 1 0 , 40 '10 e 12	 corifur-
mc o valor official da pauta fOr
respectivamente inferioi a 40$000,
do 40$000 a 50$00 0 cu superior
50.'000 por tcinelada de manganoz
transprtado para fOra do Estado.

Art. 8." Durante o mesmu exor.
ebb, flea o governo auctonizado a
realizar a cobrança arnigavel ou
judicial da divida aetiva, podende
entrar am accordo corn os dovedo-
roe, transigir au aUiviar multas,
eli.minando do quadro os devodores
insolvaveis. resguardados Os into-
resses do Estado.

Art. 9.° E' desde já prorogado
por mats urn anno o prazo do quo
tra.ta o dec. n. 2.673, do 5 do no-
vembro do 1909 Para quo os ad
quire:ntes do proprieclades immo-
vets inter-vivOs poT titulos. particu-
lares, poissam olfeetuar o pagainen
to do respeetivo iniposto do trans-
rntssdo. e os averbar pare os fins
cia imp osto territorial, indep entien-
ternento da muita do 50$, do quo
trata o art. 43, da lei n. 271, do t°
do setembro do 1899, observando-se
as disposi96es dos arts. 2, 3, 4 o 5
do citacbo de&reto e lavrando-so no-
vos edutaes, findo o IpTazo do art.
1 . 0 do rnosmo deereto.

Art; 10. Fica o governo do Es-
tado auctorizado a elevar, do eon-
formidado corn as alteraçOes quo
so fizerern na logislaão federal, a
hr portaaicia maxima dos depositos
cia Caixa Econornica e sues agen-
cias nas colleotonias, o a taxa dos
respeetivo's j uros.

CAPITULO II

Orçamento da despesa

Art. 1.0 Durante o exeredelo de
1919, flea o Presidente do Estado
auctorizado a despender t. quantia
do 35.342:397$986 pelas tres Soere-
tarias do Estado corn as services

especificados nos (seguintos	 aTa-
graphos:

§ 1.0 -Secretaria do Interior

1. Prcsidencia do Estado:
a) Subsidio ao Presido.nto ido Es-

tado, 30:000$000.
b) Ropresentação do vicoprosi.

donto do Es'tado, 12:0008000.
2. Gahinate do Prenidente do

Jlstado, 12:000$000.
a) Custeio do Palaeio o suas do-

penderucias, 42:000$000.
b) Guarda do Pailaeio, 3:000$000.
3. Secretaria do Interior:
a) Pessoai, 200:250$000.
b) Expeddente, 15:000$000.
c) IJluminaçdo do Palacio da

Presidenela, des Secretaria,s do In-
terior e Polioia o des ropartiçOos
suiburdinadas, 1,4:000$000.

ci) Gusielo do autornoveis do Pa-
[ado, das Secrotarias do Interior e
cia Policia e ropartiçOes annexes e
ubordiniadias, 50:000$000.
4. Subsidio aos senadores, .

89:280$000. -
5. Possoal o expediente cia Se-

c.retania do Sonado, 75:000$000.
6. Subsidto ace deputados .

178:5608000.
7) Pessoal c expediente cia So-

cretaria da Camara dos Deputados
apanhamento de debates, serido

00000 para acquisicdo do livros
para a bibliotheca, 93:11,00$000.

8. .tjuda de OUSt) a sonadures
doputados, 72:000$000.

9. Magistratura e justiça do Cs-

a) Tribunal da Relação........
i01'O.

b) Juizes do dirello, 617:200$000..
c) Auxilio aos 93 juizos do curd-

to, do quo t.rata a lei 611, do 1913,
55: 00$000.
/d) Juizes municipaes............

560:000$000.
Ci Promotoros do justica.......

338:8808000.
'F) Juizes em dispunibilidade, gra-

tiIi0ac510 Ic 10 0 1 0 aos magistrados,
alugiccis do casas para forum e
aenuisiedo do rnobiliario.........
R,1:320.$000.

10. Pessoal da Seerofaria da P0-
ucla, sendo 4:800$000 ao medico le-

gista e 4:000$000 a urn sorveiite,
Gabinete do Jdentifieaqdo e suas fi-
llies, delegados auxiliaros, ajuda
a CUSiO aos mesmos, gralificacao

as collaboradorcs e 6:000$000 pa-
cc expediente. 420:310$000.

11. Pessoal cia Ponitonciaria do
Ouro Preto, expediente, pessoal
contractado, alimentaçcio dos reclu-
SOS d 60:000.$000 pare o pessoal a
eusteio da do Uberaba, 160:000$000.

12. Carcoreiros das cadeias do
Estado. 50:000$000.

43. Sustento, vestuario e curati-
Vu do presos pobre, sendo ......
1i'-000$ parc custeio dos cocheiras
la Policia, 400:000$000.

14. Diligeneias policiacs 0 cgta-
tistica criminal, 31:000.$000.

15. Força Publica:
a) Pessoal, 1.869:401$000.
hi Etap a fixa de 18200 Para 2.304

rracas, 1.048:5772.$000.
c Fardamonto e calçado........

("'0 :000$000.
d Gratificaeão a reengajados, a

$1100. 50:000$000.
e Forragem, forragorn a mali-

camontos para as antniaes do es-
rruadrão do cavallaria e forragem
nara os dos officiaes montados,
50 :0008000.

1) Ajucla do custo a offieiaes e'
Piligencia. 20:000,$000.

g) Remonta dos anirnacs do es-
r':adrdo do eavallania e dos dos of-
fir laos montados. 10:000$000.

Ii) Comara a concerto do arma-
monto, munic5o o oquipamento,
10:000$000.

II Aquartolamento, entorramento,
expedienfe, luz o 4:000$000 nara
i'r,ns prvardo cia Linha do Tiro.
90:0008000.

ji Bombeiros, 5:000.$000.
16. Guarda Civil cia Ca pital. nes-

soil o oxp odiente, 233:800$000.
17. Socoorros nublicos, inclusivd

a flirocforia iTo I-Ivriene. p essoal ti-
niacin p contrartaclo. pxnodionte a

'chicuins o m'iis '186008000 parc
' p rur5n di mi n. 507. do 22 do so-
icrnhro (10 1009. 100:0008000.

48. \ssisfencia a .\lienadns do
Minas Geraes:

Pessoal. 67:2008000.
id Esnoediento e clespesa do all-

rnentaçdo, 100:000$000,
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19. Instrucção Publica:
a) Grupos eseolares, eseolas in-

fantis, grupo annexo a Escola Nor-
mal Moclolo, escolas singulares, gra-
tificaçSo ao Secretario e membros
di Conseiho Superior, premio do
viagem a professores, auxilios a
eursos technicos, gratificação a
professores e directores do grupos
qua trabaiharem em dois turnos,
5.000:000$000.

b) Fornecimento de livros e mo-
biliario escolar, 100:000$000.

C) Conslrucção do predios esco-
Jares, inclusivd 3:000.$000 para alu-
guel do predio para o Externat th
Gymnasio Mineiro do Barbacena,
200:000$000.

20. Escola Normal da Capital -
Pessoal e expe.diente e uma Escola
Normal Regional, 133:800$000.

21. Externato do Gymnasio Mi-
neiro de Barbaeena:

a) Pessoal. 134:840$000.
h) Expediente. 4 :0005000.
e) Fisealizaão, 3:600$000.
22. Externato do Gymnasio Mi-

freiro, da Capital:
a) Pessoal, 137:040$000.
b) Expediente, 2:000$000.
e) Fiscalizaç go, 3:600$000.
23. Eseola de Pharmacia:
a) Pessoal, 61:260$000.
b) Expediente, .ctisitelo do labo -

ratorios e 3:000$0000 pam officin
o remonta do material technico,.
15:000$000.

•c) FiscaPzacão, 6:0005000.
24. Arcihivo Publico Minero:
a) Pessoal, 21:600$000.

) A&juiaiçã-o die corpias tic ciocu-
rnertos a oxpe'diento, 2:000$000.

25. Expeldiente corn e'1eities es-
taduaes, 10 :000flO0.

26. Sellcts pcsbaes para eoirre-s-
poinldencia official, 15:000$000.

27. Custas em procnssos crimi's.
300:000,$000.

28. Exrp'e'd-iPento do- juJry........
20:000$000.

29. Evenptuae. 10:000$000.
30. Auxillo's:
a). A' Fadul1dadio Livro -do Dire', l).

50:0005000.
h) A' Faculdaide do Modlciina da

Caipitaft, 50:000$000.

a) A' Esoola -do Pharrnaieja
Oido'ntol'oigia do Gymnaaiio Loojpo.
di-neinse., 5:000$000.

.d) Aos hospitaos -do: Ailjre Caa
pin, Aguas Virtu'oas, Antonio Di
Aibaixo, .Ahbaidia, mu'nioipio do pi-.
tainigay, Barijanetna, Bomfim, B-ae
ponidy, Bono Desipaiciho, Born Sti-
cusso, Gara-nigola, C aldais, Cur'oefl0
Caimpeistre, Gaitaginazes, Caeté'
Christina, Caiblo VetrkIo, Gaimpo. Bel-'
10, ClanIdin, Caratibiga, Ga1p.elftin-q
-GaxaimibU, "Casgiano Cainapolllna"
(de Entro Rios), Diamanitin.a, Do'p5
da Boa Esperançn, Doros do i
-dayd, Divin-op oils, Formiga. Grdj
Mogol, &uaran asia, Guaxuip ti, ItabI -
ra do Matto Deinitro, Itapleicaric
T'tajubd, Ituyutaiba, Juiz do FOra,,
Jaicuitinga, Jaeivariaj, Jaguary, La-
vras, Leopoldina, Maiiianna, Mar de
Flospanha, Minas Nows, Monies
C-laros;iMuzatmibitho, VIanhadio,Mbn..
to Santo,, O-liveira, Ouiro Preto, Ouro
Fino, Passos, Pard, Ponto Nova, Po-
cos do Caldas, Palmyra, Parmoipc-
ha, Piumhy, Pouso Alegre, Passa
Quatro, Pitanguy, Pecjuy, P-edrt
Branuaç Paracaitil, Paraiguassd, Pi-
ranga, Paraisopolis, Queilsiz, Rio
Preto-, Rio Branco, Rio Now, Ho-
cheldo (mundeipio de Joan Nep'.
mirneno), Sahara, Santa Luzia di)
Rio dais Velihas, S. Jodo d'E1-Rel,
Seam, Sate Laigoas, S. Gonalro do
Sapuetaihy. S. Sebasitido do Paraisi
5. Josti d'AFdm Parahyba, Santa
Rita do Sapuetahy, Santa Quitaria,
Santa Rita tie Cassia, S. Jo-do Ne-
pomuoenio, S. Jo-do Evangelista, Sa-
cramento, S. Caotano do ChopotO,
Turvo, Tiheophilii> Ottoni, Taquarus-
ni, Uba, UheTaiba, UJaeraibiniha, Var.
gdniha, Villa Nioa do Limo, Villa
Brass, Viqosa, Santa Coca do Carlida-
tie tie Diaimanittna c Hospital tie Tu-
betreulosos do A-ra:ssuahy, Abaet,
Araxd, S. .Viieen-ite do Paula do Bo
aayusva, Praldos, Sylvu-stro Forra,
S. Vicente do Paula do Mirahy. S.
Dom-ingos do Praita, Santa Casa tie
Villa -do PerdSes, Arasissiahy, Aft e-
nas. S. J,obi B-aptista, Camipanha e
Itailna. a 2:000$000 cada urn.....
226:0005000.

a) Aos Asylos Maria Th-ereza a di
S. Francisco do Assis (ide S. Joda
-d'El'-'Rei) S. Vicerete do Paula. di
Estre-ila do Su-1; S. Vicente do Pau-

	

Jo, do Aguas Virtuosos; -tie Car-ida-	 32. E-mpregadoS em dispnibi1t-
id-c, do S. Francisco; do Jaibortleatit- dade, 119:760$000.

	

bars; do Oiiplhaos (do Marianna , 	 33. Passes et -telegramm-as da
ie Baribacena; -do Juiz do FO.ra; de Presidoncia, da Secretaria -do 1-n.

	

N. S. da Cosineiçdo (do Sorro) ; tenor 	 o Policria, 60:000$000.

	

io Santo Aintonic o Santa Izabel, do	 34. Del-egados -do Policia.........
Darn Pnel'o; do N. S. do Nazareth 280:000$000.

	

('do Qu.el-uz) ; da Yethiete Heisampa- 	 35. 5-anoamonto rural do Estado,
rada (do Ponte Nova) ; do S. Jon- 600:000$000.

	

quhu (Cosioeican do Serro): do In-	 Somma, 15.739:213$000.

	

-validos (Caraurgoila) ; do Ornhdo 	 2.1 seero I	 it

	

(Campanha) ; Orphasiato Sant'Ann	 1cri4A7:480.$000.
 anças

1. 

	

(Palssa Qua ro)d,icPtai do Foss	 b Exipediente, renoihiniento do
1110 .	 oa	 -	 ei) , Inistituto	 , 	 86:000$060.

	

das Surda-s-Mudas (I-taju.bd) . p -	
05,

	vilhdo do Tubercu1oros (Campa-	
a) Passngons em estraidas do for-

nha); Sanatorie tie Tuibereulo-sos ro e tolegrnmrnas, 40 :000$000.

	

(J-a:nuaria) ; Maibern'ldaide (do S. 	 • 2. Reeeibeicloraa do Minas na Ca

Joan di; Anylo do Meinidigos. petal Federal:

	

do Juiz do Fóra, -e Hospital tie San-	
a) Pessoal a 10 collaiboradoree,

ta Rita -do Janutinga, 2:000$000	 216:2405000.

caida urn 50:000$000. 	 b) Expedeoflita, 40:000$000.

f) Ao ' Asylo etc S. Ljuz (Caetd.	 3. Servriço ida divida fundada:

	

4:0005000; am Asylos do Macahu-	 a) Juros da divada intorna,.

has, do Diamantina o Itamibacur' 3:007 :0605000.

	

a 3:0005000 eada urn. 13:000$000: '	h) ArnOiAizn0o e juros da divi-

g) A' Santa ' Casa dip, Bob IIri	 do externa, 7.210:8545875.
zite, seudo 6 :000$000 para a Ma-(c) Despesas aiccoSsoniaS..........
temnildiade a:nnexa, 36:000$000.	 50:756$920.

h) Ao Asylo "Affosiso Penn-a". ti- 4. Poa'centagem a coilectorers a
Cap-it-al, do acooild-o corn a lei ii. esnrivdos, inclusivti a quantra fle_
542, die 1910 (10:000$000': ao n- cessaria para a serviço -do COilSO

	-sti-turto Pasteur. do Juiz do FOra ...	 territorial, ip00:000$000.	-
(10:000$000); an Hospital die Laza- 	 5. Directoria da Fiscauiza9ao:

	

rois, em Sahara (4:0 100$000): at	 a) Pessoal, 255:000$000.
Dispensarlo "Bueno Braniddjo", an-	 ii) ExpodiOnto, 3:000$000.
sioxo a Liga Contra a Tuhcrcu1o.	 6. Peasoal etc ,'ponto-s fiseaos 0

da Capital, (3:000$000), 27 :000$500. poreentagens -aim firscaos..........
i) An 0rphainato Santo Anton!' 540:000$000.	-

	

da Capital, 10:000.5000: 0 a PIPOii	 7. Aluginois do casa para. poutos
-ct-or-a da Infaricia, em Diamanitino. fls1cao'	 611:920$000,
1:500.8000, 11.:50,0$000.	 S. Juror do omprestimoS do or-

j) Ao Lyces do -\rts 1' Of-fc phdos sobro depositos na Caixa
die Ouro Preto. 3:0605000; a.o do i(conornica o tie fiasiqa, 300:0005000
Diamantina. 2:000.8000; ao LyoFu	 9. porcentagem a estradas do
do Art-es a Officio-s anreexo a& (3Y 	 Ferro 700:000$000-
rnbasio Santo Antonio, em 'S. Jodo 	 10. Iuros a descontOs, 300:000$300.
dEl-Rleii, 4:000$000. 6:0905000. 	 44. Cus-toio do automovel.......

ii) Ao Inst:tuto Historico tie 1i- C):000$000.
na s. 2:000.$000. -12.Ilfturmlnacdo -da Se-cre-tania,...

1) Cointribus ao para o Monu-
mento do Ypiranma (3. prestaçdo)
25:000$000.	 ' -	

13. Imprensa Official:

rn) Auxillo ao Centro Mjneiro, na 	 a) Pessoaf. 60:0008000.
Capital Federal, para erear a man-	 h) Persoail eontr-acitado, material,
tor urn mostruarlo ti-as niqueaas do eusteio do estabolecimdflto, Porto
Estado. 4 :000$000.	 postal a telegrammas, 700:000$000.

31. Inspeccd.o Regional do Ensi-	 14. RestitulOdo e reiporicoes tins

no, 200:000$00.	 v@rbars do receita- orqanientaria
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galdors a favor do exac4o rces c on-
trots do exerciios
100:000$000.

15. Aposientaidos e rsfor.mados,.
9111:913$491.

16. Custas em causas da Fazen-
da, 50:0,00$000.

17. Eventuaes, 10:000$000.
18. Despesas especiacs a cargo

do Thesouro:
• 'a) Juros do apoitces do exerci-
dos anteriores, 100:000$000.

1) Garantia dejuros a •empresas
diversas, 200:000$000.

c) Eerc,ijcios findos:
1. Pa Secrotaria do Inferior.....

20:000$000.
2. Pa Seicretaria das Finanças,...

20:000$000.
3. Pa Seeretaria da Agi'icultura,

10:000$000.
19. Pessoal e exp5dtente da Jun

is Commercial, 14:240$000.
•Sornma, 16.360:464$986.
§ 30 Sercrehtria da Agricultura
Directoria da Viação e Obras Pii

bicas:
4. Secrutarlo e official do gabiue._

to, 31:200$000.
2. Pessoal cia D4rectoria de Via-

çio e Obras Pubilcas, inclusive dia-
rias regii'la.mentareS, 280:000$000.

3. Expodilente e te1egrammas....
25:000$000.

4. Passes e transporfes ......... ..
30:000$000.

5. Antomovel, ilumlnaçio, tel-
phones, s:egutos, da Secrotaria e•
dependenciaS, 9:500$000.

7. Estradas de rodagem, sendo
6. Obras Publicas, 1.000:000$000.

30 % para. oonservaçSo...........
381:000$000.

8. S,ervio telegraphico do Esta-
do, 40:000$000.

9. Eventuaes, 10:000$000.
PIrectorria cia Agricultura, Torras

el Colornizaçto:
10. Possoal da Direotorria, inbdu-

sivC dasriars reguftamerictares.......
1,25:600$000.

41. Cuistelo do colonias e funda-
ço do rnieffeos, 450:000$000.

42. Cajtoaherse, 10:000$000.
13. Aecjuisiçtio do mashinas agri-

colas, insectiicJdas, adubos e semen-
los, 100:000$000.

14. Iinisttbtuitos "Judo Pinhetro",
"D. Bosco" e "Basno Brandac",..
130:000$00().

15. Approuidizaidos Agricolas "Jo-
s6 Gorialvos", "Borgos Sampalo" e
"Itarnlacury", 61:720$000.

46. Famnida Modolo da Gam
leira o Campo, de Demonstraco
Ayuruoca, 22:000$000.

47. Etasino agricola ambulante e
campos pratisos, 90:000$000.

18. SubvenOea:
A' Escola do Engonharia cia Ca-

pital, 50:000$000.
A' Escola Agiricola do Lavras,..,

10:000$000.
A' Eseola M. do Agronomia

Veterinaria do Bello Horizonte,...
4:000$000.

A' Esoola P. Boson do GaehoeJ
ra do Campo, 40:000$000.

An Insitituto Electro-Tonhnico de
ltajulJd, 35:000$000.

A' Escola do Gommea'oio do Bel-
10- Horizorito, 2:000$000.

Ao Appa'endizado Agrisola arin-
xo ao Gyninasio Leopol'dinense,...
5:000$000.

A' Escola Profissionaj "Delfini
Moreira", annexa ao Gyinnasio Sto
José, do Pouso Alegre, 2:500$000,

49. Defesa das terms e mattas
do Estado, 20:000$000.

20. Lirnites do Estado..........
30:000$000.

2.4. Mociição o divisão do terms
pubiloas, 50:000$000.

22. Sorviqo meteurologico........
58:000000.

Direstoria da mndustria o Corn-
metreio:

23. Pessosil da Piroctoria, inolu-
sivé darias regularnontames.......
80:000$-000.

24. Tenrenos dlamanctino .......
7 :200.O00.

25. Estanclas hyctro-mineracs,..
40:000$000.

26. Scrrioioujtura, 3:000$000.
27. Feirasr do gado, 30:000$000.
28. PostoE zuotochnioeis..........

50:000$000.
29. Imp ootação do rnproidusto-

005. 400:000$000.
30. Selocçcio do gado national,

50:000$000.

31 . Sornenbes do planlas forra-
geirats, 20:000,$000.

32. Seirviqo die minas e rios.....
10:000$000.

33. Vascinas, 400:000$000.
34. Tanques insecticidas.........

10:000$000.
Somma, 3.242:79_0$000.
'Fetal, 35-34'-):397$986.
Art.. 12. Flea n Presidente do Es-

tado austorizado:
I. A aiyrir creditos suppiementa-

res coin as fournalidades presori-
ptas no art. 18 da lei n. 2.314, do
41 do j tmho do 4876, observando as
disposicOos dos paragraphos do
art. 30 da lei n. 19, do 26 do no-
mrnbro dc 1891, as soguintes ru-
bricas do art. 7,0 da presents lei,
ease So verifictue nde terem side
sufficionlemente dotadas.

Ac § 1.°. n. 13, sustanto e yes-
mane do presos pobres: n. 45 c
seas lotjtras - Eorqa Publica; n.
17, Seecornos Pubuicos; n. 49, let-
tras a o c, Instrucçto Pithica; pen-
seal o censtrueção do predies; n.
IS, lettra 6, Experdiente o desiposas
die aiinnonlaçao.
• Ao § 2°, n. 3, e suas lettras
ServiOci da dlvida fumdaida;

ii. 4, Poiroentagees a eoSLlectoros;
n. 9. Juros e re.stituiçOes do cm-

prestimos do errphãos etc.
a. 40, Jurors; e deseontos;
n. 15, Aposeniados o re-forma-

dos;
in. 18, iettras a, 6, c Exercti

clear findo, garantia do junos o en-
cargos do Therseuro.

II. A rcallzar operaç6es do ore-
duo para cobrir o deficit quo se
veirificar, ease a ronda orqada não
seja suffleienrte para as dospesas
ordivairias.
It 1. A roalizar operaqöes do ore-
dãte pare occoirrer cis despresas corn
garantias do ,juros, subvençOes • a
ompresas quo do tars favores go-
saicem.

IV. A realizar eperaçSes do crc-
duo, llquidaveis dernrtro do oxordi_
eio financeiro, como anteejpaqao
cia resotta, não exeodeudo ii. teirça
parts cia recoita orqaida.

Art. 13. São a4pprovados os actos
do Podr Executive, roforontes a

liciuidaqSjo roaJizsda per aseorido dé
30 do agosto do correinto anne, do
debito, ilb Eistaido pare corn o The-
souse Federal, ficandro assim alto-
redo o dostino dos limbs da divi
cia publica, a cuo so rofea'o o art.
44, da 401 ii. 682, do 16 do setem-
bro. de 1946.

Art. 11. F e goJverne auctoriza-
ic a reerganizar e service de tote-
rias do Estado, revondo os respe-
ctive s re gui arnenlos e altorauido.7o
come julgar coavoniente.

Art. 45. Flea o governo auctorri-
zado a erear 0 regularneintar a fis-
calizaçãc dias industrias oxtracti-
sos do mrineraes o minionies no Es-
tadjo, eshahebeeeiiido as respoctivcis
quotas de fiseaiizaqão.

Art. 16. flea o governo auctori-
7ado a rover e uniformizar us re-
gulamentos das Secretarias do Es-
ladle, melho pando es services e sip-
primindo us empregodos quo fo-
rein desnecessarios.

Art. 17. Flea o governo aucteri-
zodo a reorganizar o service do
•fiseabizaçãe e arrecadação das ron-
las do Estado, hem come a Bc'ee-
hodonia do Minas no Rio do Ja-

eirrj e a Imprecisa Official, demo-
do a mebtierar jos serviços, Sen
ocdiescrno on corn reduccab do
clespesa.

Art. 18. A eoncessão des auxi-
lies consignados no art. 3. 0 , para-
grapho 1., n. 30,  leltra 6 (Faeul-
dade do Medicina) e paragrapho 30

n. 48 (Eseola do Engonharia), fica
suborclinada a admissão, coin ma--
b-cuba gratuita em cads turn dos
ustalielecirnentes heneficiados, do
dez alumnes dosignados polo go-
Verno.

Art. 19. •E' o Preslclerite do Es-
tado aueterizado a entrar em ac-
corde. ipara a •selução amigwveb do
quaesquer questöes pendentes em
ujzo , eu do reelamaçOes por ques-

tOes do identica natureza, aos Dli-
gios id definitivamerif julgados,
p odendo, para isse, fazer upenaçOes
do creclito neeessarias, sibmetton -
do os aecordes opportunamente ao
conhecirnonto do poder legislative.

Art. 20. F auctorizado e gover-
no a entrar em aecordo corn os sac-
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cossorres do cxaetoros da Fazen do
Estaduial, jd falleoidos, para o finh
do sorem solvidas as rospecflvas
contas, ponrderido transigir o dar
qui.taço.

Art. 21. Flea o govorno aucto -
rizado a subvoncioinar corn a quan-
tie. do 30:000$000 a esuprosa quo So

pi'opuzor a ostabelecor urn sorvi-
qo regular do nav'egação eutre o
Porto do PirapOra, no Rio S. Fran-
eiseo e o do Burity, no Rio Para-
eatu', rnothanrto as clausulas quo
fororn essentadas corn o governo
do Esitado.

Art. 22. Flea o podor oxecutivo
auctoriado a regularnontar lo servi-
ço do eonserv:acdo o policia das es-
tradas do rodagen do Esitado, p0-

dendo impôr multas.
Art. 23. Flea o poilor exocutivo

auctoriado a rogulamentar 0 apro-
voitanlente dos sentonciados quo
solieltarem no servico do eonsjtru-
cçdo o conserva do estradas do ri-
dagom do Estado, ahonando-ihes
gratificação quo for consignada no
regulaniontO.

Art. 24. E' o govorno auctoriza-
do a ontrar em aecordo corn o In-
stihuto "Qswaldo Cruz" Para quo c
instituto filial dosta Capital so on-
carreguo do organrizar e mauler
urn posto do defesa contra o opliy-
disnio o urn postc anti-rabico.

Art. 25. Dontro da verba do ii
31, paragrapho 1. - art. 7 1 , desta
lei, d o podor oxenutivo aucioriza-
do, dosido iii, a reorganizar a in-
spoeqão regional do ensino, come

ulgar convenient t.
Art. 26. Flea o govcrno do Esta

do auctoitado a conceder, no vi
genci.a dosta lei, isonçao do direito
do oxportaão Para o conibustivel
quo fOr produzido no Estado, corn
o intuito do sapprir a doticielleil
do oarvão o do oritar o eonsuirno
do lenha paPa tal mister, urea voz
fiqude eomprovado das oxporien e a
a quo fOr subrnettido, quo presto
ventajosarnento aos fins pare. clue
0 fabricado.

Art. 27. Fica o podor executivo
aiictorizado a erniitlir, desde JO, ati
cinco mil apolices da divida plibli-
ca. do Etiado, do valor nominal do
urn conto do rOts, coda irma, juror

do 5oo, arnortizavois no.  d
iriirta ' arIIJriO .s, par.a cern 0 produeto
coiiptrulr urna estrada do forro de
Marlinho Campos a Born Despa-
cho, celebrando Os oontraetos quo
fororn necessariOs Para a constru-
cçOo o Para o arrendam.ento dopois
do concluida.

Art. 28. 0 Poder executivo iii-
ciunhird a tros on main engonhei-
ros do Eataclo eorno julgar mais
convenirnte, o quo tenharn o cursu
do minas, o estudo systonlatizadn
das riquezas rnineraes do Estado,
prinetpaiinente nas regides roco-
nhecidas cinco rnjiieraliferas, isto
scm augmeuto do dospesas.

Art. 29. Flea o governo auctori-
zado, desdo JO, a entrar em aceordo
corn o governo da Uruião e corn as
inunleipalictades Para o coanbate
systematizado 0 ankylostomiase, ao
irnpaludirsmii, 0 molestia do Cha-
gas, 0 lopra. e a mtras endernias
quo grassain no Estado, do aceordo
corn o piano olaborado pela Acade-
mia Nacloiral de Medleina o Polo
goverrio federal, podendo para os-
so tim aeeeitar o eoncurso do asso-
ciacOes medicos extrangoiras ou
nacionaeS.

Art. 30. As subvonçdos e auxilios
concodidos per esta 101 sO soriio pa-
gas as associaçeS constituids ic-
gadmente.

Art. 31. Flea o govorno auetori-
zado a realizar as operaOos de crc-
dito no eesserias

1. Para a eonvors0o e consolida-
cOo da divida puhliea do Estado e
a diminuiçiio dos •oeieargos actuaes
do Thesouro, bean como para mo-
dificar o regimen do institute ban-
carlo creado pola let n. 508, do 22

de setornbro do 1909, espocialmen-
Ic para o effeito do so roaliarOfli
em moeda itacional corn major pra-
zo e em rrielhorres condiçOes os orn-
prestimos 0 lavoura; fieando eguel-
mento auotorizaclo a projiogar por
mais 20 annos o coniracto celelira-
do corn o Banco do Credito Real de
Minas Geraos, a 26 do marco do
1898, para a realizacOo do ernpres
limos hypotheearios, de aceordo
norm a lei n. 212, do 9 do juiho (10
1897 e dee. n. 1.105, do 15 do fe-
vereiro do 1898.

II. Para Onrtrar em aecordo corn
o govorno da Unido sobre a rover-
são do dilversos trochos da Estrada
do Force QOsto do Minas, do con-
cerSSaO estadual, podendo. transigir
corflO corivonha aos interessados do
Es lade.

III. Para entrar em aecordo coin
a Comparihia Estradas do Ferro Fe-
domes Brasiloiras (RAde S il-Mi-
aetra), iou agir die modo quo jul-
gar mais cenvenionte, em ordern a
defender Os intoresses do Etado
ligadoS is respectiias vias ferreas,
ospoctalfl'lefltO Os decorrentes da
(Iesistencia e reernholso da rover-
são sobre a Estrada entOo denomi-
iiada E. F. Sapucaliy.

Art. 32. Flea suspensa a croaçO)
ito grupos eseolares districtaes.

Art. 33. Flea u governo auotori-
mdc a croar urn internato do Gy

-mnasio na Capital do Estado on a
franslerir para as-ha. o Gynmaslo do
liarhacena, transfo'rmando-o em in-
tomato.

Art. 34. E' vedada a conserva-
cOo, no mesilio grupo escolar, do
director quo teTlrha paroitesico ate
O 3 1 grail corn qnalquor profes-
sor-

Paragrapho unico - Esta incom-
patihilidado estende-se aos thspe-
domes escolares Jnnnicipaes.

Art. 35. F' rovogada a gratifica-
cOo extraordinaria do quo trata o
at-I. 52 do doe. n. 3.191, do 9 do
jumbo do 1911.

Art. 36. Tendo a mersnaa cadeira
do curso pirmarlo, or quaiquor on-
ho, side regida per nials die urn
Professor, Os vonclmontors durante
as ferias serOo pal a tiedos os
prcifossoresl proporisionalmeaito ao
tempo can quo sorviram -

Art. 37. Flea o governo auctori-
zaide a ref ormar o errisino prhiiiario,
,rlorrnal o secunrdar.io do E'stado, o
service das Porditerciarias a renpe-
divas colonies, oxpedirodo OS re-
gulamentors prasia mothor oxecuqão
dos servros o supprimindo emipro-
gos desnocessarios.

Art. 38. Compete ao Profeitci ta
Capital votar as resotuqOos doi Gon-
soiho Deliberative, sempre quo so-
jaim contrardas is leis on ac lute-
rosse do Estado on do municipin.

Paragraphe unieo. Sobre ci veto
opposto polo Prefoito so pronurn-
ciard do initivamento o' Senadol on
o Prosidonte do Eatado, ci o Col
gresso ndo l csti'vor r&unido.

Art. 39. NOn sera- o, pagan polo
Preifoito as dospusas votadas polo
Coinsoliho Deilberativo corn inifra-
cqO'o do art. 3o da led. n. 275, de
12 do soteanino tIc 1899.

Art. 40. Flearn attrthuidos ao
fi,uiirdo da' Caine Boneficiente dos
Funccionatios PubiIcos ldo. Estadio
10 % sobrre a renda annual prordu-
zida poles titulos - "mute" o "co-
brainca da divucta erqameaitaria"
constaritos do orçamonrto da rondo
oxtraordinaria do Estado atO o dee-
apparecimento do mu deficit
actual.

Parragrapho unioo. I)osaippaireei-
rio osso deficit, esta eointrthuiOo
serO do 5 % sobre a rernida dos ti-
tubs ref eridos.

Amt. 41. No tim do cada exea'ci-
c-to thranceluro sorOo apurados as
saldos da Gaixa e convurtidos em
apohoes do l Estaito do Mines para
constituir o mu fuando do roserva.
• Paragrapho uaiioo. Cesaiara a

contribuiqOo por pane tie Esbado
bode quo ease fuaudo attlinja a qul-
nhenrtos eontors do rOis, repuresenta-
dos polo valor legal dacprolles titu-
los.

Art. 42. 0 pretenderito 0 insert-
pcOuo na Gaixa provacá o l gorse do
boa saudo, mediante exames do in-
spoecOc e lthoraitorio, serodo onto
nocessarto, proroodidors per uma
junta do tros medicos nomeacloc
polo Seorretarlo ldais Finanqas, ca-
hendre a cad a urn debTors, pour conta
do interosado, a remuneraçhol do
dez mnirl rOts o berm assim as donrais
duesposas.

Art. 43. Os scales da Caulxa, neil-
Ta inrscriptos depots dosta lei, fi-
cam su.j elton Os seguinutes oontriubui-
Oes adudieiomiaes sohrc sons von-

cimentos:
a) do urn por comb, Si malores

do 20 annos e menores do 30;
b) lde dais por cenbo, el malores

die 30 el menores do 40;
e) do trues per oeunto, 51 maioros

do 40 e men ores dc 50.
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Pnragrapho uiiioo. Cessard essa
c,ontrthuiçäo addicioiial, de gdc quo
a renda da Caixa, I)CoVerlieflte d
titulos da di.viida do Istrudo, attin a
a cincoenta oontos do rdis arnutaes.

Art. 44. 0 Secretario das F.i:nan-
ias designard a localidade para so
procedeT aios exames a quo Sc re-
taro o art. 38 deata lei.

Art. 45. Revogam-so as disposi-
çö e S CTfl CO ntrario.

Sala dos eommissSes. 18 do so-
1erribro die 1918. - Cetullo de Car-
valho	 Sousa Soares.

o mesmo scnhor roqiler a oiitcm
dis1)cnsa dasi 1'rormaltdades regi-
rneinlaes para quo a rodaeç5o quo
acaba do apresent.ar sej a discutida
e votad.a na pre&en.te sossdo.

o sr. Sousa Soares, em name da
coInmisdo do' Redaaçdo, apresenta
a seguinic

itedaccão final do projecto n. 116

A aommissdo do Reclacfiio, a qua
foi presente o proj octo n. 119, j fi
approVaido em 3. 1 discus•sdo, d do
jarceor qua seja adaptorla coma
final a mesma radacdo.

Sala dpjs eommijssOes, 1$ do se-
temiro de 1918. Sousa Scares.
- Getulio dc Carvalho.

0 mesmo senhor requer a obtom
(tesperesa dais to rmalidades regi-
rnenlaos paira quo seja disc.utida e
votaida na presereto seasSo a rada-
eçdo final quo acaba de o.ffereerr.

Apresentaçdo do projectos, requc-
riincntos, inclicaçd)es, inter pella-
cdes e macdes.

Ndo havendo quem peqa a pa.la-
vra., plassa-se ii discussdo do

Parecer n. 216

Seim debate 6 approvaido o pare-
ocr n. 216, do commissAa do Peti-
bas, sobmni urn rocpierimentn de

Osorio Martins Bias c outros.

Parecer n. 218

E' lido e pasta cnn diseussdo o
parecer n. 218, da oonimissda de

Orqamonto, enviairsdo ao go'oorno
i dii re qucrimairto em quo J osö
niaclo dos Saiitos, professor do

1 esenho do. Gyrniiasio Minoiro, pe-
do e itpairaçdo do vencimoutos.

O SR. LEOPOLDO DE LUNA
(ndo devolveu SCU disceCrso)

o SR. BERNARDO GUI•MARAES
(ado devolvcu sea discurso)

O SR. JOAO LISBOA: - Sr.
Prestdente, a proposito do pairoceir
m debate, venho diser a v. axe.

quo a commiissdo so reuniu para
cieliberar sabre vans a'ssurniii .tos a
quo o sr. doputado Silva Fortes,
enoarregado dc relatar 0 panoser,
eoopoz a sen moido do entender, Ii-
caosdo assontaido quo eDo lavrasse
o sea tr!abaTho no sentido do se
roqutsitar do Podeir Execativo as
informiaqOes a iespello do quic pro-
tendia o peticiiioariairio.

Dada, piordin, a escasSoz do tem-
po, s. exc. redigiu rgpidanreaito a
parocor, sabrnottenido-o logo A as-
signaturd da cornimdssdo, scm quo
lasso obsenvaxto o ecjuiv000 agora
notaido pelo nobre deiputaido...

o so. Sousa Soares:	 Equvo-
va ndo era.

o s. .Toão Lisboa... porquianita,
o seu pensamento era, apenias, so-
Debar do governo as iniforrnaOOes
nocessarias. 0 fldo rernettor a peti-
edo para ser resolvildia Polo Radon
Exocutivo.

Nestas oondiçdes, ado se aqhani-
do presente o respectivo relator,
venho requerecr a Volta do parecen
A oommiissdo, polo quo .apreuento o
s eguinte reqnverirnenito: (ld)

(Muito bern!)

Requerimento

Requeiro qua o pareceo n. 218
voile an se•io da eomnnissdo dc Or-
çarnento.

S. S., 48 do setearebno do 1918.
- Jodo Lisboa.

tpoiado e posito, urn discusAcs, 0
reqiuenirneniito, 6 0 mesmo appro-
vado scm debate. - Volta o pare-
cer A respeetliiva comimissdo.

Redaccdes finaes

Lidas o pcutas em discussdo, sac-
cessivarnente, sdo scm debate at)-
provaidas as redaeç. Oes finaos do
projeetos n. 102 (0rqa.rnereto)
116) Inudaniqa de donomin:acdo d(
distrietos) . - Remettam-se no Sc-
nado.

Urqencia

0 Sr. Bias Fortes, pela ordain.
obtenido urgeiicia, apreeuta o so-
guinte

Pareccr pam 3.' discussdo do pro-
jecto ri. 414

' A cornrnissdo do Constituiebo,
Legisalq5o e Justiiqa, a que foi pro-
suite o projacto ii. 114, dest.c an-
no, 6 do parecer quo snija o mesma
submettido A 3. 1 diseussdo e ap-
provado, visto udo tar havida
omen'das ao rcforido pruj octo.

Sala dais cornilnissOes, 18 do Se-
tombro do 1918. - Pinto do Mou-
Ta. -- Bacta Novas. - Bias For-
tes.

0 mesmo senhor reqiuor c obtern
dispcinsa dos fonrnaltdade.s yogi-
montaes para que o projecto seja
dado par a oindem do (ha imrnc
diato.

Passa-se A

2. PARTE BA ORDEM DO DII

2.',discussdo do projccto n. 119, de
1913

E' annunetada a coimtinnaqdo da
2. 1 diseu,ssAo do projccto n. 119,
do 19ll, eonsidoraiidjo como rover-

A Brigada Picial o auto quo
nomeoa teiiente do 2.° batalhdo o
oidado Antonio Carlos Ciarneiro
VIriduio CaitAo Junior.

0 SR. ALCIDES G oNcLvES:-
Sr. Presidento, relator do parecer
o1piniansto que a projooto n. 119, do
1913, tome daido para 2.a d.isuussAo
o approvaido, cabe-wne, em vista
das oonisndoraçoes exiporndiAas con-
tra dIe, ep1ican o menlo do prom-
dci do oummisdo.

o Sr. Julio Meirelles - 0 pa-
racer da digna aonimlssdo 6 justo
o verdadeiro.

(I s. Abides Goncalves: - Em
1915, sr. Presidnimito, a ooinmissdo
estudou devidameinte Os ducumen-
tos aipresentaidus ei eihegou A eon-
elusdo do quo nauito junta era a
pirdtençdo do distiinnito official da
Forqa Public a.

0 Sr. João Lisooa: - Multo hem.
o sr. Alcides Gonçalves: --- Diz

o prirneiro eonsid.orando do pare-
cer da uommissdo: (16)

0 Sr. Sousa Soares: - Coinbati 0
projecto pensando quo oDe trazia
jma onedida dc favor ao caJpito
Antonio Caruciro Viriato Catbn Ju_
niior; entnotanto. verificando deipois
i contrario, declaro quo veto par
do.

o Sr. Julio Meirelles: —EBb quer
nina rep an aqdo a nAn quier dl-
nheiro.

o Sr. Alcides Gonçalves: —0 Ca-
so desse official, sr. Presldente,
rnui to simples.

Etava cue em Caxambu', corn a
sua esposa, cnn estado do agonia,
qiiaaido ieeebou rim lejegramirna
chamaindo-cj A snlde do s'eu bata-
I]iAo. NAo podendo se retirar cam
seguiu uma licença do 15 dias. Du-
rante ella, se ap.resentou, levando
coasigo provas fornocidas par Va-
rias auctanidades dc Caxairrthii' e
Baopendy, do medicos assistentes,
deinonstranda quo, devido •ao esta-
do mielindroso ido sua seinihora, era-
the mm,possivel permanecer na s6-
de do son batalhAo.

Peidiu, portainte, mais uma licen-
ça do 60 dias; fol-ihe negada. 0
quo fez eDo entAo? NAn querondo
a oem podenido cstar lange da sua
senhora, prestos a sucoumbir, apre-
sentou o sen podido do dcniisän.

o sr. Nelson de Senna: - Ha
quantos arenas isto?

o Sr. Alcides Gonçalves: —Este-
ye 13 annos fOra do sorvio, tondo
se demittido ha 22 annos, mals ou
mienos.

Coma ye a Casa o official näo
proceldou mal, porquanto, noire do
iredisciplinado pdde ser classifica-
ile, visto coino, dentro do prazo,
aprcsentoa_se as auc1torida4des corn
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petetes. Pratiaou urn aeto quo a
siia consaiencia noljremente o lavou
a praticar.

o Sr. Julio Meirreles: —A osipo-
so deste official mo!rrau 4 dlas de-
pois quo ella so exonerou.

o sr. Alcides. Goncalves:
tanto, thanto do tao ponderosas con-
sidaraçOes a comrni'ssão não podia
0 nom devia ter juLio iioadinieL-
to a não sex aquelie por está exa-
rado no projocti em •IsIiate, duo
parocar cu tive a hsora do con-
leacionaf.

Entratanto, estadando agora mats
detidamente o assumpto e ponde-
rando razOes do outra ordern, re-
soivejmos, eu o os mails compa-
nheiros do oommissão, meditar d
novo soibre o cam, para podor omit-
I jr parecar definitivo, acoriselhan-
do ou não a acpprcrvaqão do pro-
ecto.
Nestas condiçOos, aipresonto 0 50-

guinte reqiierirnen.to (lê). (Muito
bern; muito bern!)

Requerirnento

Requeiro quo 0 pr.ojecto n. 419,
de 1913, volte a iGonunissao do Re-
presentaçOes o PatiçOes afim do
quo osfa, do novo, examine o as-
suanpto.

Sala das sessbes, 48 do selombro
do 4948. --Abides Gonqaivas.

E' apolado e eatra em discussäo.
0 SR. JULIO MEIRELLES (gem

revisão do orador) : —A justiqa pó-
do tairllar, mas não faiha.

Estas palavr.as me são suggeri
das, sr. Preidonte, polo projecto
n. 119, om em debate, projecto que
vem da logislatura do 4943, e quo,
nRo obdtanjte concratizar medida
cia major justiço, não logrou ainda,
aal hoja, sor convortido am lei do
Estado.

Effeativamen.te, sanhores, jámals
transitou por esta Casa urn direi-
to tao claro, urn clireito tao vorda-
deiro, urn diroito tao nol)ro como
aquelle quo é roolaimado polo cida-
dbo Antonio Carlos Carneiro Viria-
to Catão Junior.	 -

En me limitaria, por carto, a vo-
tar si]onciosarnonto polo projecto, si
nao fOra a impuginaqbo feita polo
noire dpuitado reol'dente em S.

Schastião do Paraiso, ao pairecor
da honrada eornmissdo do Repro_
seutacbes ie Requorimentos, quo
opina pela approrvaqão dasse mos-
mo projoato.

E 6 por isso, tao sOmonte, quo
eu veoho agora a asta tribima, no
cunuprimento do urn dover indodil-
navel, quai o do defender corn ar-
dor ama pretenqao qua au conside-
ro jasta o logiitirna, o contra a qual,
entrotarcto, so insurgiu o nobre
doputaclo.

Con'heqo, Sr. Presidasite, deode os
tempos da minha inhancia, sia ml-
nba terra natal, o peticionapio quo
ora se dingo a Camara roclarnando
o reconheoirnento do urn diroito; e
peço licença para hazer ligaira nar-
rativa dos motivos quo determina_
ram e quo justificam essa sua pre-
tenqão.

Em 1894 o tonento Antonio Car-
los Carneiro Viriato Catbo Junior
mi norneado delegado especial do
nlunacipio die cargo quo
ainda exercia am 1896, quando sua
senhora, tuborculosa, j a ise debatia
rios ultirnos periodos da molostia
quo devia conduzfl-a ao tuinubo
P01100 depots.

Acompanhava o tenouta Catão os
T rogresses cia lenta e doborosa ago-
nia de sua desditosa companheh-a,
cjnari do re cob eu urn telogramma,
ordenando o sou comparecimento
immecliato a sdde do batalhão a
cjue pertencia, afim do roalizar urna
cliuigencia.

Moço do talonto e do preparo,
tondo ja exerciido cargos elovaidos,
corno o dc promotor de justiqa da
cornarca do Baepeudy, ohio thuha
nitiida comprohensão do sous do
veres milltares eapresontoin-iso a
séde do commando, solicitansdo uma
licenqa do 90 dias para ficar ao
lado do sua osposa at quo ella
fallecesse, uma voz quo ella esta-
vs irremediavolmente eondernna-
da ie, os medicos jb iho assignalavam
as ultiimos dias do existeilidia.

A resposta tel quo voitasso para
huscar a familia, o ao regressor a
Caxambu' rocethou outro telegram-
ma, quo ahi estd annoxo a sua pe-
tiçbo, ordanando4ho quo so redo-
ihesso ineontinenti a Ouro Preto

por ordem do commaudante da
brigajda, sob pena do ser responsa
bilizado si nbc cumprisse essa or
dam.

Entrotanto, o tanonte Catbo, ao
formular 0 son padiclo do licença,
aprosentbra attestado mOdico, corn-
provanjdio o gravissimo ostado de
saudo do sua esposa, assim oornO
attestaAos do juiz do pal e das au-
ctonidades militares quo tinha jun-
to do si, todos affirmando a corre-
cçbo do sen procedimonto, asim
eorno a vornhdade do motive quo
ello allogava para continuar a per-
manecer em Caxajmbu'.

Tudo, porm, foi em vbo.
0 tenercto Catbo fieou na situa-

ção do, on abandosrar a esposa
prestos a expirar, ou f altar a dis-
ciplina, deixando do cuinprlr a or-
dern cine iho era dada.

E querels saber o quo ole fez
110555 dolurosa conjanctuna, paten-
toando ainda irma vez a nobreza de
seas senitimentos?

Demittiuse e ficou ao lade cia
companahoira do lan, trazonAo..lhe 0
conforto da amizade nos sous ubti-
mos moinentos, porquanto lo so
passava em novonibro do 4896 e
ella velu a faflecer logo em love-
retro do 1897.

Venceu, assijrn, o coraQbo, na-
queue digno moqo, quo abandonou
o oxercJcio dc suas funcqbes de ml-
litar, nbc per urn aeto de reholdtr
mas para cumprir urn dover sagra-
do e ehrisitbo.

Coiusummou-se uina injusliça, o
aquelles que a praticaram, talvez
quo o nbc fizessem ci ole tivosiso so
apresentado a sdde do commando,
altaneiro e roholide; d born possi-
vol cjue. noise caso, lhc fosse, con-
cedida a licenqa quo soilcitava

j de continuar a permanecer
em Caxambu'.

Fol, assim demittido 0 tonento
Catbo.

Mats tarde. em 1905, cUe veiu
soJJciLar ao Congresso a sua rover-
silo a Brigada Poilcial; e, Sr. Pro-
idente, nbc me d bicito dizer quo

a justa protanqbo do tononto Catão
nbc tenha oneonitrnio deho no seso
do Poder Legislativo.

E' assim quo, na 4. a legtslatura,
raiusiLou victoriosamante pela Ca-

mara dos srs. Deputados, em to-
dos tres turnos regirnontaes, urn
projooto do lei, concodendojhe re-
versbo a Brlgaida, Proj edo quo, sie-
guinido para o Sonado, all trainsi-
ton egualmente viatonioso em duas
thscu'ssOas, sam tar contra Si urn so
veto dissonanfe, doixarido, ontre-
anto, de sea votado em 3.°, por

unia circumsiancia vordacloiramen
to occasional, qual a cia talta a.bso-
luia do tempo, por isso quo as tra-
laihos lagislativos tocavam ao sau
termb o foram logo enoerrados.

Iniciada nova legislatura, o pro-
jecto caducou, do accordo corn o
rue estabeleee a regimonto do Se-
nado, o o poticlenairio nbc mais
insistlu na sua protenqäo porque
toonou a ser nornoado tonante da
Brigada Pohicial, na adrnirnstrabo
lobo Pinheiro.

Effectivamonte, senhores, quan-
Jo o saudoso ropubileano suirlu a
curdi pre.sidoncial do Estado, urn
do sens pnimeiros actos foil chamar
novaniente paTa a Bnigada Pollciah
aquolhe moqo hutolligonte o digno,
aquello moço honesto e altivo, mas
ahtivo dentro da lei a do dirolto;
aquolle moqo quo jbnrais so cur-
von, olvidando seas deveras, anile a
proirnessa do quaescjuer recompen-
sas o cuja lb rio officio 0 dais mats
bnilhantes.

Voitando a oecupa.r o ineismo
posto, o tonento Catbo sollelton do
Congresso quo esse aeto do govor-
no fosse considorado como impor_
tando iiia sua rointegraço ou re-
versbo a Brigaicla Pobicial, do modo
quo The fosse contado para o him
da roforma tao sOmente (note hem
a Camara) e nSc para a eff&isto do
porcepçbo do quaesquer vantagens
pecaniarias, o tempo em quo este-
ye fOra da mesina Brigadra.

Foil, portainto, apresonitado o pro-
jeoto n. 119, reconhocendo a lei
timildaide cia pretençbo do roque-
rente, projecto sabre o qual nOs
agora nos pronunciarnos o quo tern
sido amparado pela auctoridade da
norbro eomrnissbo do Petiqöes, quo
sobre o assvimipto tern emjittido haL
ihantes pareceres, urn dos quae
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D

A d. Arlinda da Cuncoição Mar-
ques Caimpo, profdssora da eadei'ra
mista da cidado do Bomfim, urn an-
no do llcença pars tratarnenyto do
sauda.

E

A d. Corina Barreiros, profosso-
ra do grupo esoalar do Barbacona,

tol assignado tambem por v. cxc.,
or. Prosidente, quo hojo tan digna.
Monte preside, aos nossos .irabaihos,
o quo era então mombro dossa mos-
ma corrrmtsso.

Quero doixar hem claro quo a
pretenqao do tenente Catão näo
traz nenhum onus aos cofres pa-
h1lcs, po. equo ello so1icita a rover-
são unlearnente par,a a eomtagem do
tempo paira os off elba da roforma
o nan para a urn da pereopção do
quaesquor Vantagens pecuniarias,
do quaosq.uor proventos maberiaes a
quo, talvez, tivesso dirotto, e de
quo, entretan.to, abro man.

E ostas mini-ias palavras ahi fi
cam, regisbrmdaa nos Annacs, para
quo a iegisqatuira do ama.nhã,
aquolles quo venham nos subs.t±tuir
ileota Casa, possam fazer justiqa,
ampairando urn rdtreito quo d logi-
Limo a ircoatrastavol, e converten-
do, afinal, em lei o •projecto ora
em debate. Tenho dito. (Muito
bern; muito bern!)

Ninguom rnais podindo a pain-
vra, encerr'a.so a disussão.

Pasta a votes a requerimerito,
o meamo aHprovado. —Volta. o pro-
jeato a commissão do PoticOes.

o sr. Paulo Pinheiro (pela or-
elem) •requer quo so consign'e na
acta sou voito con.trarto ao requeri-
merito porque votaria polo proje-
eto. —Serd atiendido o nolyro do-
putado.
3•a 

discussao do projecto n. 30, do
Senado

E' lido e posto em 3. 1 disnussao
o projocito n. 30, do San-ado, sobre
coneesslto do licenças.

o sr. Modestino Goncalves, em
non-rn da comrnjssdo. do PetiçOes,
envia a Mesa a seguinite

Emencla

Sulj..emenda a emeirda n. 2, lot-
tra —C— ao projeoto n. 30, do So-
iiado.

Depois dats palavras —para trata-
- menito do saudo - aecresoente-so:

sondo apenas seirs mozos corn von-
elm ontos.

Sala das sessOos, 18 do sotomljro
do 1918. —Modesfino Gona1vos.-
Abides Gonalyes. —Baet.a Neves.

urn anno do lieenqa para tratamen-
to de no-ga cia's.

F

A d. Anna Virginia Cordeiro Ma-
iel, professors do grupo eseolar

do Burity da Estrada, urn anna do
iieença, som Voncirnenitos, para tra
tamonto do saudo.

G

A d. Marianna da Silva Olivei-
ra, professors da oi'da•de de Sacra-
mento, urn anna do liccnça, oem
vencirnentos, para trataimonto do
saud.e.

H

A d. Maria Cariota Montoiro do
Castro, professors dia cidado do Ti-
rasdentos, urn anna do licença oem
vencimeri'tos, pars tra-tamento de
saude.

I

Ao Sr. José .Fellppe de Lima Ly-
ra, primeirij escrivão do judicial e
notas do terma do Carmo do Par-
nahyha, dais annos do liconqa, pa-
rs tratam•cnto do negocios.

A d. Maria Jasephina do Maga..
ihIes Castro, profossora effectiva
110 sexo femlinina -do Carmo do
Cajuru', urn anna do 1iconça paa
rabamento die saude

K

A .d. baria Magdalena Novaes,
prafossora do grupo eseolar de
Quolu; nave rnezes -do liconqa pa-
ra tratajmento do saudo.

Sails das coinmissbes, 18 do so-
tembro do 4918. —Getu1io do Car-
vaiha. —Sousa So arcs.

o rnesmo senhor requor o obtem
diop onsa das farmalidados regimen-
Laos para que seja dbsoatida e Va-
taclia imtinodiatamente a- redaoclo
final quo acaba do ap-resontair.

A DA C.-31

Lida pats, e pcssta -em discusso,
sern debate approvada a rofarida

red•aoçdo.	 Roinetta-,se an Senado.

Nails ma-is havendo a trata,r, 0

sr. Prosi-donte designa p-ara auna-
nhã a sogui-nte

OlDE-M DO DIA

Prim eira parte

Ate 1 hora da tarde:

Loitura o approvação da aata.
Expediente.

AU 2 horas da tarde:
Apr-esen-taçaa do pareceres -das

commissbes.

Apresontaqãa do proj colas, re-
quorbm onfos, intheaqOos, i-nterpella-
cOos e moqöes.

Discu;ssão do roquerimentos, in.
dieaçOes, in4erpollaç6es a mnes.

Approvaqãa de redaccOes finaeo.

Segunda parte

AId 4 horas da tar-de:

Diiscusaão da emenda do Sena-do
aa proje-eta p . 91, da Camara, con-
eido•rando do utilldade publica a
Bh1iotheca Caidenso e o Club do
Leifura Arasoualiyonse.'

3.' discasada do projeoto n. 101,
aueforizanda a govorna a oonbrractar
o serviça do naveação sabre as
ri-os Piracicaba, Does e Santo An-
tonio.

lNsn.rssãa do parecer n. 215, di
ocrnmisrão do Legisiaçao sabre urn
requorimenfa de Idaiina Alves Pe-
reira.

Diselissla do parecer n. 217, da
ccrnrniosão do Orqamenf.o, sabre
uma petiao do Instb-tuito E-vangeli-
ca de Lavras.

3." discussão do projecto n. 114
con-cedenda perddn ao rca E1ysia
rio J-oaquim -da Si-iva.

Levanta-se a sessäo,

E' posrto em discussao conjuncta-
monte.

Ninguern mais perdinido a pala-
vra, encerra-so a discussão, sendo
epprovados o projocto e todas as
emondais an inesmo offorecijcIas.-
A' conjlnnssão do Rodaeqäo.

Urgencia

0 sr. Getulio de Carvaiho (pela
orciern) obten do urgoncia apresen_
La em norno da comLmJssaO do Re-
daeçan, a soguinte

Redaccda final das emendas da
Camara ao projecto n. 30, do
Senado

A' cosnrnijsaäo de RodacAo das
Lois, a quo fob presento a pirajecto
a. 30, do Senado, offeroce coma fi-
nal a aeguinto rndacçbo as amen-
das quo ihe foram offoreoidas.

A

Ao dr. HonoTio Herm oto Corrêa
da Costa, director do Indastria e
Con!rneneio da Seerotarja da Agri-
cillfura. sen-i venci.manitos, para
tratameiita do negocios.

B

A ii. Eroilia Joanita Ferreira do
Mesquifa protessora do grupo es-
ealar do Marianna, urn anna do 11_
eeriça, em pru!rogacaa, som vend.
moutos, para tratamonto do. saudo.

-	 C

A d. Maria da Paz Pin'hoiro, pro-
fesso,ra do disttricto do Mattosinho,
mnnieipio do Santa Luzia, urn an-
no do llcença, para tratamepito do
saude, sendo aponas sobs rnozeo
corn VOncIfl-lofltOs.
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nomeados 'i	 -
S UMMARIO• —Acts. - Expodjente.

—}I) jrnurso do sr. Julio Meirol-
les. —Apresen.taão de pareceres.
—Ernerida do Sonado ao woje.
eto n. 91. 3 a dL5CUSSO do pro-
j eco n. 101. —Pareceros ns.
215o 217. 3a diocussão do pro-

jocto n. 114. —Urgeneja. —Reda-
eçöes finaes dos projeetos us.
91, 101 e '114. —Ordem do tha.

Ao rneio dia, felta a ohasnarda,
anhajn present.es os srs. Emlijo
Jardjm1, Leopoldo de Luna, Paulo
Pbrhejro More4ea da Rotha, Gari
baldj Mello, Viviano Caidas, Hen-
rique Portugal, Bacta -Neves, Ber-
riardo Guimaräes, Sousa Scares,
Julio Meireiiies, Pericles •do Men-
donqa, Franklin do Castro, Gtu1io
do Carvadh0, Ignacio Murla, Mon..
tetro do Abreu, Pinto de Moura,
Norberto Lage, João Martinho, Al-
elide's Gonqalves, Costa Cruz, Ed-
mundo Blum, Tavares de Mello,
He'tto Junior, João Antonio, Bias
Fortes, Castello Branco e Jo gd Ma-
ria, faltando, cofn-i cau ga partiolpa.
da, o sr. Sirneão Stylita e, sem el-
la,os mais senhoros.

Almejse a .seoso.
Lida a ada ida antecedents e não

havendo quem sabre ella faqa oh-
sorvaçOeg, o 'sr. Presidents dã a
rnesrna por approvada.

EXPEDIENTE

So]jre a mesa não ha enpediente.

llepresentacao

o sr. Bias Fortes oltndo a pa-
Iavra manda a Mesa urns repre-
sen'taqäo do hahitantos do mimi.
eipio do Aymords podinido vorba
pars a eonstrucção de urns estra
do do rodagem quo partindo da
freguesia do Rio Does vá a sãde
daquelle municiplo. —A' eomnis-
são de Obras Publicas depois do
CompUtado o sello.

O sr. Retto Junior, pede a no-
rneaão do dots membros interi-

495

Mag, ello tiuha grandes, interes_ f'iP,aSso alli para'1yado, scm transsea aiaquelia estrada;; toda a sua Porte, duranito 15 e 20 dlas, em.fortuna, quo ci colosal, todos as magrocen.d.o, perdendo a peso, per-sects capitaes, cEo viu-os do urn dendo a esthetica, perdondo, eim-
dia pars outro, coilocadog na Re_ tim, o sen valor monetarlo.
do Sul-Mine 	

E a Rdde Sul Mineira, sr. Pre
Lanqon mao, ontCo, do recursos sidente, do accordo corn as desejos

extraordjnarios pars reorguer desses mesmos criadoros, augmen.
aquella Companhia, não poupando tou dc 20 0 1 0 Os Sons fretes, offoro-esforqos non sacrificios, pars con- condo, em troisa, vautageng a4ta
seguir o thu pie tinha em vista, monte can1ponsadoras dossa peque-
indo tambom huscar, na Mogyana, na•elevaçao.
o dr. Horacio Costa, osse engenhei- I NOs vemo's quo muitas egtradaro compelente e distinctisslino, esse
(	 do ferro nCo conseguem dar oseoa-
tenaseidadnoQo do vontade do ferro e do um menlo aos productos das zonas poro inquobrantayel no tra. elias se rvidas.balho.

Ao assumjr seu cargo o dr. Ho. E' o quo so dC, Per cxamplo,
agora, na regino da "Leopoldiina",racio Costa exigiu sórnanls urns onde so Jovanta urna gnita geral

muss: she exiglu quo se lhe con- porque aquella ostrada tern as seusferissem poderes discricionarios armazens rep
	 o abarrotadog doletosPara fazer o quo born enteridesse: cereacs e do todas as especies do

o decisiva e onergicao a sua acqã	
rnoreaelorras riCo conseguindo sadesde logo so rovelon, traduzindo-	

sfazer is necessidades dos tramso nos mats brillantos resultados.
F' assim quo, em ponco tempo,

foram, reorganizadag as officinas lesirn sendo, si corn a pequeno
da RCde Sul Mineira, sendo refor- nu1nteito dc 20 010 sabre as seus
madas mais do 10 locomoitivasfrees, a RCde Sul Minejra cause-
mats de 100 carros dostinados a cuLt multiplicar a numero do sons
conditicCo do gado.	 .earres e suas machinas, dando ra-

Depots, ponsajido-4s5 em nOrma. pido esdoamento a-os productos cia-
lizar a situaçCo d's RCde corn rela- (India zona, ci o case do born di.
çCo 505 governos, fed lembrado J5. zermos C administracao daquedla
ra assumir a sua direcçdo o. flOSSO Emprosa, fazendo votes Para quo
sauidcso coUdga, que tao grands Isia continue em sua marcha in-
vaeuo deixou nests Casa, sr. dr. ecrsarite de progresso e prosperi-
Alberta Alvares, quo foi corno quo dade.
sotidificar a argaiuiassa corn quo so Ten-ho concluido. (Muito bern,fundavajn as alicerces daquolla em- mnito bern!)
presa; e hojo a RCd Sul Minoira	 0 Sr. Costa Cruz, obtendo a pa-
estC em um pc-ri-ado de as'somb.rosa lavra. prot'esta contra telogran-tmas

rLrgidos p ara Cataguazes, onde re-
Quanta ao augmento de 20

prosperidade.	
side, cnvolvendo sea name	 a doso-	 e e

ssoas amigais em.n-iateria do quobre as Ire-los, e contra a qual pro. 1'o

testou a nobre collega quo me pre- 11 "o cogitou.
codeu na tribuna, devo dizer C Ca- 

Aprescntacdo de pareceres dasmars dog srs. Deputados quo esse 	 carnrnissöesaugnuento I ci ao encontro dos de-
sejps manifesitadog pelos proprios 0 sr. Bacta Neves, pela commis-
criaclores quc, em mensagorn diri_ rCa do Legislaçao, apresenfa as se-
gida do Tres CoraçOes do Rio Ver_ guintes pareceres:
do so exmo. sr . Presideinto da
Republica, solicitarani a eievaqao 	 Parecer n. 219
dos fretes, corn a condiçCo, parcim,
do sore	 (Setirria Legislatura)rn attendidog os seas re-
clamos e satlisfoitas as suas n-sees- 	 A commissCo do ConstituiqCa, La.stdadeg, do rnodo a quo c gado nCo gislaçCo e Justiça a que fol presqu-

UL1()	 (15
Carvaiho e Julio Moire4leg.

0 sr. Sousa Soares, rra qual4d.a-
de do representanfe •da zo'na sul-
mineira vem lavrar o seu proite.sto
en mime do SOUS habitantes con-

I
tra a elovaço do tarifag da RddeSuLMineira.

O SR. JULIO MEIRELLES (sern
revisdo do orador) : —Venho, Sr.
Presi. dejnte, laser ligeirog re.paros
ao quo iacaba do sor dito na Cama-
ra do's srs. Deputados polo noijrc
collega residente em S. Sebastiäo
do Paraigo.

Si reclamacoos partidas deota tn.
buns, tern ido ouvidas pelos po-
deres Coflstjtujdos do Estado e do
paiz, mats do quo quaosquer ou-
Ira's 16m sido de proferonela aitterj-
didas aquelias quo foram feitas corn
relatCo C RCdc SuLMjrieira.

O man illugtrado eornpanlhejro
do districto o dignissjrno presidem.
te cia conhJInjssCo de Oriamento, sr.
leputado JoCo Lisbon, apresentan-
do tuna indieacao no s&ntido de
,ex mljdifjcado o horario daquella
Estrada, tevo ha bern poucog dias
')p lortunjdade do isahentar desta
rthuna a transformacao pela qua]
em passado •nestes u1tljno g gelsmrzs do sna adrninistrao, a RC-

do Sul-Minejra
E' ICo ipatenfe, flagrante o sen-

sivel essa traTisformaço quo the-
ga verda,c}elramento a as,sombrar
os que vivein nacruella zona e pie

acompanha pai passu o 4eg &n-
volvimento da mesma estrada.

O dr. Armenjo Fontes, ease jo-
von do mono-s do 30 annos; quo
substitulu o dr. Mattaso Camara, e
quo so revelou urn administrador
extraordjnario e emorito, so assu-
mir a direeçCo da RCde Sul-Miriel_
ra, tratou do percorper todos os
SCUS ramaes, fazendo-go acornpa-
rihar do urna cornfmjssCo do enge-
riheiros, mestres do obras e guar
dalivrois, tudc> oxamiflando e in-
vestigando; e a imresSo quo elle
teve foi a do mais rprofundo e
comipleto desalento.
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Parecer n. 215	 Sala dias cosnmisséos, 19 'do S
tombro do 1918. - Sousa Soareis.Scm debate C approvado 0 pare. I -José Casteddo.car n. 215, da commissão do Logis-

I'aqdo, sobre urn roque:rimento do Redac'do final do pro jeeto n. 114
Idalfina Alves Pereira.

to urn roquorimonto do ieidadäo
Norberto Rodrigues Monão, advo
gado provisionado residente na ci-
dade do Marianna, podindo a de-
cretação do urna 10.1 quo rovogue a
parto final do n. 2, do art. 4 1 da let
n. 695, do 14 de sotombro do 1917,
o do sons oorrolativos das leis ns.
375, de 19 do setembro do 1903, 72,
do 27 do juiho do 1893 e 18, do 28
do novombro do 1891., rostriotivos
da Itherdade profissicnai, é do pa-
.racer quo seja o referido roqueri-
merito arohivado, do voz qua so
aeha affeoto ao Senado o projecto
de lei n. 105 quo transttou por es-
l.a Catmara, dipon,do sobre advoca-
cia no Estado.

Sala das commisses, 19 do so-
tembro do 1918. —Baeta Novas.--
Bias Fortes. —Costa Cruz. —Pin-
to de Moura.

Parecer n. 220

(Sotima Log4siatura)

A cnmmissão do Constituião,
LegislacSo e Justia a quo I oi pre-
sonto 0 requorimenlo do .dr. 'An-
tonio Jose da Cunha, professor do
Gymnasio MinOiro, em Barb aoena,
requorendo qua o Congresso Minoi-
ro vote tuna let, dispondo:

a) quo possa o requerdnte, 00-
mo ë de j.ust.iça, ser aposontado no
cargo de , reitor do Gymnaslo Mi-
neiro, cargo do qual ndo fo.i ainda
excineraclo e fern legairnento oxtin-
eto aiquollo estafbeileeimonto;
• b) quo para a sua aposentadoria
seja oontado t.odo tcmpo em quo
fnn'oc0onario publico, dosde sua
posse cm foveroiro do 1891 ate a
data em quo I oi roquerida;

c) quo para os effoitos do sua
aposontadoria soj am tornados por
base, como é do lot, os or.donado€
do cargo do reitor, visto ter sido 0
sou exerciclo effeotivo do oi.to an-
nos (8) e não ter sido ainda exo-
nerado e ter sido esta a ulttma no-
meação quo tovo, é do par000r crue
se pocaim inforrnaçOes ao governo.

Assim entonde, porque a longa
cxposição do requerente vem desa.
companbada do provas comproba-
torias do quç aIM pede o iiustre

professor, do maneira a näo in-
struir ii eornimissão corn dados so-
gaTos, tant.o mats ha alguns onga-
ncs nas clatas chronologicamente
alit citadas, tratando-se como so V
do assumpto impoitante.

Sala das commissOes, 19 do so-
tembro do 1918. —Baeta Neves.—
Costa Cruz. —Pinto do Moura. -
Vdo a imprirnir.

0 sr. Retto Junior, pola •eomirniS-
silo do Agricultura e Induotria,
apresenta 0 seguinto

Parecer n. 221

(Se.tima Legislatura)

A coinimissão do Agrircu]itura e In-
dustria, a clue 101 presento urn re-
querirnento do oidadão Arthur Mon
teiro do A.breu, residonte no muni-
cipto do Caratinga, pedindo privi-
iegio para explorar a mdustria da
pesca e outrois favoros, d de pare_
cer.e requer quo so poarn inifor-
rnaOos ao Sr. Seoreitario da Ag!-
cuiltura.

Sala das eommissSes, 19 de e_
tembro do 1918. —Rotto Junior, re
laitor. —Gdtulio do Carvalho. -
Julio Meirel'los. —A imprirnir.

NSo havendo projoetos, roqueri-
mentos, indilcacoos, interp ellaçOcs e
moçOes a serem apresentados, pas-
sa-so a

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

Ernenda do Senado ao projecto n.
91, da Camara

Sam debate d approvada aemen-
cIa do Senado ao projecto n. 91, da
C arnara, considorando do utiida-
de publica a Bibliotheca Caldense
e o Club do Leitura Arassuahyon-
sc.—A' eornmissão de Rcdacão.

3.' discussdo do projecto n. 101

Sesn debate d apfprovado em 3.'
,dtscussão o projooto n. 101, aucto-
rizancio o govorno a contractor 0
•servio do navegaçilo sobro Os Ties
Piractoaba, Doce e Santo Antonio.
—A' commissão do Redaeão.

Sala clas conarnissOes, 19 do Se-
ternbro de 1918. - Sousa Soares.
- &etuiio do Carvatho.

Redaccao final do projecto n. 101

A commissito do Rediaccito apre-
senta como final a m'esmi corn que
transitou cm 3.' discussito o pro-
jecto n. 101.

Presidencia do sr. Emilio Jardim

SUMMARIO: - Acta. - Expect-
cute. - Rcpresontaçito. - AWe-
sentaçdo de pareceres. - Ordern
do dia.

Ao meio clia, feita a cliairnaida,
aebairn-se presesltes os ses. Emiidio
Jardim, Leupoldo do Luna, 'Paulo
Pinheiro, Bias Fortes, Castello
Branco, Norberto Lage, Viviano
Catdas, Hesirique Portugal, Ignacio
Mart a, Moreira cIa Botha, Montoiro
do Abren, Polio Junior, Sousa
Soaves, Pedro Lahorno, Costa Cruz,
Gotuiio do Carvalho, Tavares do
Mello, Baeita Neves, Pericles do
Mendoriça, Edmunido Blum, João
Martinho, Argerniro ide Resende,
Julio M6re1ie e Franklin do Cas-
tro, failtaindo, corn causa partictipa-
cia, o Sr. Simoão Styiita 0, som el-
la, as mats senhereis.

Abro-so a sossito.
Lida a acita cia airitocedente e nan

haveniclo quom Sobre ella faça oi-

I	 A coqnmissão do Rod'aoçao aipire-
Parecer n. 217	 sonta como final a mesma corn quo

triainsiteu nos tros turnos regimen-
Scm debate ó approvado e pare- taos o projecto n. 114.

car n. 217, cia commissão do Orça-	 Sala dais oornmissOes. 19 do se-mento, sobre urna peticão do Insti- I tembro do 1918. - Sousa Scares.lute Evangelico do Lavras. 	
- Geinlio do Garvalbe.

0 mesmo senhor roquor e oiteni3. ' discussão do pro jecto n. 114	
dlipensa dais formauidaidies regi-

Sein debate ci approvdo em 3.' me'ntaes para quo tonhiarn dLscu-
diseussão o projecto n 114, conce- são immodiata as retiacçöos quo
dendo perddo ao ran Elysiario Joa_ ac;aba do apresentair.
(jWJfl cia Silva. —A' commissão do	 Lidas e suhmetitid'as it discussito
i,edacSo.	 são suocessivamente aipprevadas as

(Jrgencia	 roferidas rodacçOes e vito 5cr re-
rnettidas ao Sonado as dos proje-

0 sr. Sousa Soares (pela ordem). j otos us. 101 e 114 e it sancqão a do
ohtenido uirg'oncia, apresenta as so- do n. 91.
guiintes rodacçdes finaes:	 Naida mats havendic a tratar, o

Sr. Preisiderite cIa paira amanihã a
Redacçdo final do projecto n. 91 parte regimental cia oirdem do dia.

Levanta-so a sessijo.	 -A coimirnissão do Rodacçito, it quad
foi proesente o projocto n. 91, apre- 

I 42.' SESSAO ORDINARIA, AOS 20
sonta-n corn a seguinto rodacçito, 	 DE SETEMBRO DE 1918do accondo oem uma ernencla do
Sonado, acceita pola Camara:

O Congresso Legisiativo do Esta-
do do Minas Geracs decreta:

Art. 1.0 Ficarn consicleraidas co-
me instituiçOes do utiiic1ado publi-
ca a Bthliotheca Caiclense e o Club
do Leituras Arassuahyeinse, manti-
dos respe etivamonte nas cidiatdes
dj Caldasl e ArassuaJ-iy.

Art. 2.° E' dociaraido dc utilicia-
do publica o ljnstituto Commercial
Mitneiro, ainnexo ao Coilegio Lucin-
do Fiiho, do Juiz do FOra.

Art. 3.° Revogam-so as dispost-
çOeis em 000itrario.
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poesivcl; na quasi totalidado dos
casos, composta, exelusivamente, do
generos do producqdo local, por isso
mesmo os do mais baixo preco; a

—O fornecirnento do alimontaciAi
a grando numoro do pessoas em con-
juncto, a prazo relativamente ion-
go (urn anno, no caso vertento),
pormitto vantajocas compensaqbes
quo muito o barateiam.

soibre a
quando

consta do

Officio

Do dr. Alvaro GuarLabaira, agira
rndeaendo, em sou noe e no do sua

tarnilia, as hornenagens prestaidas
por asIa Camara a memoria do ecu
pap, cenaidor AJeindo Guanabara.
- A Camara fica inteirada.

O sr. Sousa Soares envia a Mesa
o requer quo seja publicaida no
jornal da Casa, a seguinte

RepresentacãO dos funccionarios
publicos do Estado, pedindo dc-
vação de seas vcncimefltos.

Exrnos. cr5. merrthros do Gon-
gresso Mineiiro.

Os lunecionarloiS pubtiicos do Es-
taidjo, am re.união realizada no ci.
14 de juiho proximo, undo, neeta
Capital (1), anieairregaram-floS do
pleitear peraute V. V. axes, a me-
lhoTia dos sans venaimentos, em
face da caretia actual dos artigo.s
do pr.irneira nLeeessidade.

E piara o• deseiup enho dense man-
dato qua vimos a presenqa de v.v.
axes.

Teritamos organizar urn trabaiho
em que so pudeisse acompanhar
coin prec.isão, passo a passo, a var-
tigiqoisa martha ascensIonal dos
precos 4as eubsistenclais a demais
utilidaideis indispeusaveis a vida,
am nroaso E.SLtaidIO, de.ede 1913, do
quando d.atam 015 seus prodrosnos,
A6 agora.

Infellzmon.te, pordm, niio nos fol
poiseivel I azel-o, a miingua dos da-
dos astatisticos in diep ensaveis.

Em vista disso, dirigimoHnoS ao
eammerelo a Prefeitura dasta Ca-
pital, hem cumro aos p.rosidentes do
carnaraic 0 preieatoe dos dernai
municipios, &olicitando - iin .Ionma-
cOos, paira o Thu do fixarnios, corn

(l) "Minas Geraee", do 16 e 17
7. 18 juntea.

soguranca, a porcentagern global do
encarcciinerito da vida, em iiocso
Estado, naqudlle periodo.

Corn cc elernentos aesirn obtidos,
cirganiaamos o quadro aqui junto,
quo offqrecemos ci oomsicleraçcio do
VS. exca., acompanhado do docu-
mentos de onde emerge.

Dentre as respostas, cue aceuSarn,
Para acjuella porcentagiin, nos re-
spectivos munibipioS, taxas iiilei'io-
res a 100 1 1 o , algunias cxplicam quo
nsa inforrnaçdo compiehonde so-
riiento OS generos alirnonticios; On.

tras aecrescentam mesmo quo, em
relaçcio aos dernais aitigos do pri-
meira nocessidade, o enoarceinien-
to foi muito major do uue o inth-
cado; outras, p.ordm, nada eselare-
cern a respeito.

Entretanto, tudo faz crer quo
tambem estas ultimis se refiram
sdrnento aos generos do alimenla-
çio.

Effectivamente :—Nos municipios
ondo escasSeialTi OS transports,
co.mprehende-se quo os generos do
producçcio local, Pula difficuldado
da sua oxportacdo, embora muito
niais caros hojo do quo em 19i,
estejam, ainda assim, aetualmerlP,
rcais haratos do quo noutros, oade o
seus siniilares encontraIfl sahida Ia-
oil. Em eomponsaqcio, p irém, os de-
nals artigoS do primeira necessida-
dc,—cortOS generoS alirnenticios, to-
cidos, calçados,chaPdoS, iiie.dicameri-
los, etc.-_ncio produziclos nos prim-
ros e quo cues, por 1550 mesmO sao
forqados a importar, chogam au
por preqos muito male elevados do
quo nos ultirnos, devido a
falta do transportes. 11th) resulta
quo, consideradoS em conjuncto Os

preços das differenteS utilidades IlL
dispensaVeiS ci existencia, a porcen
gem global €10 seu emicarecimento,
nuiis 0 noutros muflicipioS, quando
nSo se mantenha ao mnosmo nivol,
polo menos ncio soffrerá oscillaqOes
doniasiadO bruscas.

Portanto, si as ditas resp&stis
houveSSorn computada. ncio sO os
generos alirnentielos, mas tambern
o; outroS, do primeira necessidadc,
niro teriamos porcerdagonS inferio-
res a 100 ojo, ao lado do urn eleva-

dissimo numero do outras quo vo
dahi ate 300 010

Assim sndo e toniando con-, I

base aquelle minimo do 100 0 1 0 Vp.

mos qua a media geral das porcen-
tagons registradas no quadro aqul
junto,-98,3 o l o , dove sor elovada,
polo monos, Para 1458 aIim do
quo posca oxprimir a vordade.

E, - como as inforrnaqOos conti-
das nesse quadro so referem a qua.
si dois terqos dos nossus municipios
(0), comprehendendo 113 doll's,
dissirninadas por todas as zonas do
Estado, onvolvondo todo esto o pc
netrando em todos os seus mean-
dros,—podomos, perfeitamente, at-
tribuir essa media aos municipios
do onde ncio obtivemos dados e,
poll, affirmar quo:

—em. Minas, de 1913 ate
esta data, a vidct encareceu,
pelo menos, 115,8 ojo.

Estd junta, forneeida polo oxmo.
sr . Chafe do Policia, urna tahelia
dos preços por quo foram contra-
etadoc, nos diversos municipios ml-
neiros, as fornecirnentos do alimen-
taçlo a prosos o da ilinminaçlo do
cadelas, nos annos do 1913 o 4918

Confrontados, rospe€1tivasn,afltO,
esses precos, verificam-so nos ulti-
mos as seguintes mddias do au-
gmonto: 14,4 ojo, para a alimonta-
çcio, e 34, 7 00, Para a illurninaqão.

Entrotanto, aposar disco, aquella
autoridado tern recobilo, no corrirn
t anno, "grande numero de redo-
maçOes dos oontractanteS, allogando
difficuldados na execiiecio do sous
contracto, devildo a grande alfa
nos procos dos gonaros alirnenticics
o do korozeflo" (2)

Esso facto vem corroborar, valio-
samento, o quo acabarnos do roI'erir
sobre a media goral do encarem
menlo da vida no Estado, tart)
maiS quanto:

--a alirnontacao fornocida a pm-a-
sos d a mais frugal, a mnais sohra

(°)—DoiS terços seriam 118.
(2)—Officio n. 462, 2. secçao. do

44-8-918, da Secrotaria da Policia
do Estado, aqui junto.

Verificado, assirn, urn violento en-
carecimonto da vida, no IEstadoi,
surd licito esperar quo a criSo, ax-
ccpcionalrnonte grave, della decor-
rirto, estaja, dontro em breve, eon-
jurada, gracas 0. intervonçcio, mn
mo dooidida o enorgica, dos podor's
publieos?

Do modo algum.
Quo o problema da cam'estia actual

d por demais complexa, Para ser
resolvido do prompto. demonstrani
do-o calbalmento, meThor do quo
poderiamoS 1 azer, o importantiesi-
mo relatorio, aqui junto (3), aipre-
sentado, em agosto do 1)17, ao e'xmo.
sr. Prefeito do Districto Federal,
pola Commisscio Especial por ollo
ii1curnbida do estudar a assumpto,
na metropole brasile.ira, quanto ans
gonoros alimenticioS.

Esso trabalho, quo o Sr. Prefoito
attosta "elahorado por aquelles quo
em nosso rneio tern inteira e irrecu,
savel competeflCia", aOs oxamo mi_
nucioso dos factos, folio corn o maic
seguro criterio" (4), estd firmads
pelos srs. drs. J. G. Pereira Linia
(actual ministro da Agrieultura,
Miguel Calmon du Pin e Almoida,

(3—"Jorna1 do Commercio", no
Rio do Janeiro, ediqcio do manhä, do
15-9-917, aqui junto, fis. 9 e 10,
secqcio official da Prefeitura do
Distrieto Federal.

(4) - Monsagom do sr. Prefeita
au Consolho Municloal do Districo
Federal, do 12-0-917 o 1_6_113,
iespectivameflto, aquijuntas; pu-
blicadas no "Jornal do Commoreio
cilado o no do 2-6-918, edicio ma-
tutina, fls. 5 a soguinte secq0.o offi-
cial da Prefeitura do mas-mo Dis-

- tricto.

ervnçOeS, Rea a mearna
mesa para ear approvada
houver numero legal.

0 sr. L° secretariO di
seguinte

EXPEDIENTE
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3cs6 Cardoso do Mo.ura Erasil, Nuno ihmo acluaneiro conseguiu a indus-
do Andrade, J. A. da Costa Pialo tria nacional abrir suas grande
e commendador A. B. ilamaiho Or- azas, hoje felizmente passantes. u-
tigao.	 hiram consoquentemente os preos

Na impossihilidade do resumil-o dos servios, como o das utilidacles
aqul, do modo satistacorio•, toma- em geral, e o nivel monetario da
mos a liberdade do pethr quo vv. vida foi aseendendo a consideravois
oxcs. o leiam corn a attençäo do alturas".
quo e thg.no, pOiS Os SOUS auctoros "...d intuitivo quo deveriarnos
nao so limitaram a estudar 0 pr e)- pa.gar, em moeda e em pesares a
blema sOmente naquelle Districo, ineuria do outros tempos... e d
mas 0 debateram do inn modo am- hituitivo, tambem, quo c actual e1-
plo, evidenciando a sua alta Tm- mor pulico contra a carestia do
.portancia, a sua grande complex!- vida exprime, em relação a grande
dade e as suas ingentes, quiqa in- do generos alimenticios uma in
superaveis, difficuldades.	 suffielencia agricola.. . na qual

Logo as prirneiras lirhas, obser- so delinea, corn traços vigorosos,
vão: " ...a carestia da vida não é o roteiro da phantasia nacional, qua
nenhurna molestia propria da noso ludo cspera dos acoitecirnentos C
graphia social deste Districto; Ira- peuco faz Para os proparar."
duz, aqui, a extensão do quente s'- ". - .0 principio de economia pu-
pro epidemico, quo csta crestando ra, on mathematica, Quo considera
o Brasil inteiro, toda a America, 0 a exportação Para fOra do paiz co
mundo .	 mU 0 emprego util do superfluo do

Em seguida, analysam, .detalha- coisumo interno (quo figura deter-
damente, as causas geraes, proxi_ minado), soffre interrupçOes fre
mas on remotas da actual earestia.. quentes nas linhas da sua graphic
E permittam vv. exes. quo, do es- geornetrica, desde quo so introdtiz
tudo do cada uma detlas, Para Inc- I no proilema major numero do 1n
thor focalisal-as, destaquemos, aqu cognitas, referentes aos prec .os ar-
o alli, os seguintes rommentaros: hitrados, não poderão jámãis in-

"...A vasta profLisão de docu- fringir a regra econornca da fix.-.-
mentos examinados demonstra quo çfo do valor da mercadoria em
o gradual encarecirnento da vida so mooda, subordiriada tal fixação ao
I oi produzindo a pouco e poueo no maximo pedido pela offerta e ao
rmiversalidade das aggremiacöei minirno nedido pela procura. Quan
humanas em quo expiodiu, desde do, pordm, a procura, per anormal,
muito, a lunta entre o capital e a so transforma em cap taqão, isto e,
traibaiho......qnando a necessidade do compral

"...0 estudo das riossas estatisti- rxtraordinariarnente so exaggera,
cas de comirnercie corn o exterior desappareCe a noçao do media, oilpro.- do preço regular, e a lucta dos
patonteia urn grande erro o pro 
s] maxtmos pode galgar olevaçoes ver.
o da vida economica do Brasil, qua tiginosas, quo as interru 	 all

O de se näo ter utilisado, W ha
•pcoeS	 u-

pouco, das prodigiosas capacidad	
d] das msinuam corno evenlualidades

do sell solo para a producqão abini- perturbadoraS-
dante dais substancills Importava- "...Em materia do came, come
mos cornida em excessiva escála; em matoria de pão, lamenta a corn-
pediamos 00 extrangeiro o carvo nussão não poder suggerir a vv.
Para as nossas machines; do 16m exes. providencia alguma do do
nos vinha muita roapa, ihuitos ma- cisivo valor Para 0 barateamento

teriae do eonstrucci.o, muita ma- offectivO dos generoc; estão el1e
teria prima. A lavoura nacional, caros em virtuide do coneurso do
ustarnente orguihosa do uns quan- eircumstaneiaS quo nos trouxerafli

to,,; monopolios do facto, nello cir- a crise actual e quo s go—as prinei-
cumserevia o sell labor e a sua pro- paes—inamOViVeiS per actos do go
speridade; sO ao favor do proteeeio- I vemno."
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so pdde dicer quo elie &g Uardam o ensejo da exped jcäo.(o Brasil) estd quasi bloquoaclo. "...Jicquestivnaye000 foi a
porque outra n,-

to 0 a situaçäo do pmoeura externa, decorronte das
urn paiz quo vive do [rafego maritj aliormalidades econornjas do guer
mq, Para imporfar e exportar, e 1' ra, quem nos trouxe nos altos poe-
vO roduzido, hoje, a proporçOes do ços de eampra offerecjdos o incen-
afflictiva oxiguidade, oem recebc'i tiv.oara a Su

p erproduccao agrico-aquillo de quo precisa, scm vender ta e, assirn, Para a formaçao dos
mudo aquillo quo produz e constitne grandes dopositos do artigos exporo rnelhor do sua trad.ieional riqueza lOVOIS.
nercantil. Para levantar eSse 

qua- "..Se Os altos precos offerecidos
si bloqucco nao ha rcmedio naa polo prorura externa orearam um,-,leis e nos docretos: e, comquarno situaçfo 

nova de actividade produ-o clamor publico contra a carestij dora no paiz, caracteri
yada por nu-

do vida possa creseer, iao eonhoce tavel aiigrnento da producçao - - -
a commissao piano efficaz Para por -evidente quo o trahalhj dos campossurdrnas no grito do nenhuma c' 

11 6Suão pOde prosperar entrOs no re-pulação atormcntada polo med.
o do girnen commercial dos preços bat-crueis restriccoes alimentares. 	

Xos, on, noutros termos, quo 0 cus-
- entendo a coinrnhsão ser ab- to do producçdo 0 alto no Brasil.

surda a pratica de so heneficiac- Aprescntam_se os preços altos o a
mesma exportacdo (a de earnest producção se expande; corn preqos
corn isençäo e taxas inferioros d ^ rc.duzMos, portanto, ella não medra.
quo so applicarn a mercadoria dcc- Eis o raciodjujo probatorlo de quo atinada ao consumo..."	

vida 0 realmente cara aqul, e cis,
- Referindo-se a desigua1daj nesso mesmo raeiocinio o indice do

dos impostos quo -incijem sohre a nina pohtica econornica, que as eon-
comb exportavel e a destinada coo diçOes nacionaoS roc1anam e pree-
mercados infernos, nolon a corn- sam ser a'poiada no intujto perse-
nih-são qufo irritarite e ossa disp- verante do so haratearem os preqos
ridade. Entretanto, não so trata do do eusto."
um facto singular, on isolado. TO —Finalmente, conelojndo e svn.
hutaçOos semelhantes 'J gem em a]- thetisando as suas consideraçOes osguns Estados e favorecem Os gene- auctores do Reiatorio, "para atte-
ros expedidos Para bra do pati nuação, nos estreitos limites do pos-
em detrirnento dos eoauuimido:res sivel, do actual carestia da vida',
pela n-oa poipulaao. 0 assuca-. aconscihamn, em resumo' modiflea-
por exemplo, paga 2 do impono çãü do regimen tributario, federalso vendirlo ao extrangeero, 0 8 ¶ e estadual, sobre carnes; reduccã'aldm do mais, so comprado polo na- so minimo, dos fretes maritimos e
cional. - - Esse januismo comrncr- terrostrc-s para artigos no alimenta-cial 0 inadmissivel. Ell ., permittera cia: preferencia Para 0 seu trar-
a manuteneão do preqes altos rios sporte no Lloyd, quando destinado.s
mercados internos, corn sacrifiojo so eonsumo intemno; fundaçfo do
do consumidor. mesmo em presença uieposbtos frigorificos para Os dedo grandes safras."	

faci.l deterioraão; month-gem do ap-
Declare a commissão não ter pareihos immunisadores do cc-

eucontrado prova irrefraga.vel do rear's; fundação do cooperativas do
quo os generos em stocic nesta Capi- ciedit-o, do producçãii e do consti-
lal estej am retidos propoSitalmente mo; auxilios diversos 0 lavoura;
pela especuiacOo afirn do acarocoar construcçao do estrailas do rodagem
urna alta illicita, de precos. ha, sun e moihoramento das existentes;
duvida, nos trapiclies considerav'ejs isençOo do impost-os, Pin cortos ca
depositos; entretanto os generos sos, Para empresas de iransporte;
cuja qnantidade mais - avulta são rcpressão do alcooiismvj o do jogo;o-; quo a procura exterior tern yin- campanha Systematica contra a
do buscar e quo, provavelmenre, sailva; instrueçdo techuica; etc.
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Baste isso Para moslrar quanf
razao dies tern, quando affirrnan
pondo fecho ao son brilhante trcba
iho:

"...é extren-tamente Wfficji creai
a ordern no selo da desordern e
portanto, o baratearnep to da vida
aqui corno em tocla parte, dever
resultar da acção Gonjigada do tern-
po e do esforço energico dos din-
gentes.

Nern outra C a !rcipressão qu:
cleixarn recentes declaraçOes for-
rnaes dos srs. Prefeito do Districc
Federal e Commissanlo da Alirnen-
taçCo Pu'bliea.

Na sua Mensagum de 1. 1 de juriho
ultimo, escreve aquelle Os -seguin-
tes conceitos, one bern Se podern
ampliar ao nosso Estado, como a
todo o paiz:

"E' pro'llema realrncnte difflelli-
mo o de regular as pre.ços dos ge-
neros de cornmercjo fOra da ither-
dade, que cada urn tern, do disp'ir
do quo C son, eomo the convenha...
Onanto a mirn, não leaho a merior
illusCo a esse respeito, entenderolo
que a questão da e scassez on ca_
restia de generos alinientiefos no
Districto Federal sO encontrará so-
luqão satisfatoria, de rcraeter per-
manente. (Iriando, inte1ligente.mente
aproveitadas as s.uas hoas terras por
cultures diversas, for Cellos colhi-
do o muito quo, certarnente, p00cm
o devem produzir em cada irnio,
Para a alimentaçCo commum dos
seus habitantes. " (5

Por sen turno, o sr. di. Leopoldo
de Bulhöes, ainda ha pouco, falarido
a urn jornalista carioca (6), "expli-
con a impossthiljdade que ha em
fixar precos glohaes pare quaesquer
artigos", mostrando quo "em resu-
mo, a reguiamentaçao dos precos
não dove referir-se aos algarisinos
globacs, mas apenas Os poreentc_
gens; não poãendo pois, sen diree5a
a Peguirnentacao do preqos, pc-
rem, sOmente. indirecla."

(5)--"Jornal do Commercio", de
2-6--9I8, cit., fls. 6.

(6)—"Minas Geraes", do '13--$---
918, us 2.

E merecem attenqOo os seguintes
1oj)Lcos clu e reproduzern 0 pens_
niento de s. exc., na palestra corn
0 jornalisfa:

Taos serviços I os concernep_
los 0. fixaçOo de preqos) sOo, como
C facil de perceber, de urna grand
compl'exidade, don'de a natural flit.
ficuldacle o dernora poi parte de
uma ropartjcao airida no seu pento-
do de organizaçao. Acjui, ao Contra.
rio 'do que se don. nos Estados UnL
dos, nCo tinhamos o sorviqo dessas
estatisticas organ.izado. Tudo C fm.
ClO do uma rapida improvisCo".

Urn dos factoros e'ssenciaes,
cjue entram na comploxidade do
problerna da carestia, 0 o constitul-
do pela falta de transportes. Ha
enormes quantidades de generr)s
arnontoados nas estaöes do estra-
das de forro e nos trapiches, ap o-
drecendo por nOo poclerem ser Ira-
zidos Para esta Capital".

"AlOm disto, os qu.e o säo, pela
diversidade dos freites, ehegam
acjui por differentes preqos".

Aquri, o Goinmissariado näo
so aciha ajppare]haclo Para fixar os
precos de chegada, nem por urn
mez, pon uma seirnana, visto ser in.
nominavel a quantidade do tarifas
em vigor."

6 de absointa necessidade r
un ifonmiaaqão dos freites ecbrados
pellas nossas estradas do ferro,
aiim do ser possivol a fixacão do
preqos do sahida dos genoros, che-
gados a es fa Capital, Para as di-
versas casas do negoclo."

os algarismos dos frotos do-
pendem do varias eircunnstancias,
entre as quaes oceupa ]ogar eons.
picuo a failta quo ha aetualmonte
Ce carvão."

"Para buscar a quanticlado pos-
sivel dessa nova epecie de ouro, 0
irvo, mandou a Companhia Corn-

mercio o Navegaqão, 0. Inglaterra,
os seus vapores "Corcovado", Ara-
muary" o "MossorO". Não lograram,
entretanto, licenqa do governo in-
glez Para fazeneirn aquelle carre-
rarnento - Não ha aa'tigo mais ceo-
nornizado na Europa, actua]men-

Como vivos, a illustro commis-
são, a que, nos tomes roferido, aeon-
selhou, eomo urn dos mobs do juL.
gar a earestia actual, "a reducqão,
ao minD-no, dos fretos, do qual-
quer -transporte, maritjiinos oil Icr-
restres, quo gravoim Os goneros au-
mentlicios."

Antes, mostrando quo para liSSO,
o exeuplo deveria partir do Lloyd
Brasileiro, escreveu: "Posto sob a
dirccçC-o do Estado o subordinado
ao Miriistorio da Fazonda, o Lloyd
apunou, em 1916, urn lucro liquido
de rObs 11.888 :919777... Soria p-re-
feverivel quo o babariço do 1916
não registrassso, corn ufantas, essa
avultada renria li-quicla, o pudesse,
num oquilibrbo entre a r-ocolta e a
despesa, -deiciarar quo lucros não
houvera por terem sido roduzidos
os fretes, em provoito dos produ_
c-los naeionaes transportados o do
harateamencto da vida penosa do

"povo.	 No nosso easo, a jsituacdo ainda
Entrotanto, pondera urn dos Se tomna mais premeinte, em face

merebros da propria ia€ dos enormlsSrn-ios prejuizos eausa_
(7) : "Ern relaqão ao salOn do dosO lavoura muoi pa pours geadas
Lloyd, saldo quo figura como re- do junho uttirno.
ceita orqasmentaria, será licitto 1cm- Não nos detereirnos sobre o as-
brar quo o dosapparecimento dessa suimpto: ninguom ignora os ff ci-
verba do receita federal, em bone- tos altamonto damnosos quo em
fb-cio de urna roducção do fretes, ag- nosso Estado causou ease pheno.

-gravarja o "deficit" or9amontanjo, rneno meteoroiogieo.
dodarado no ultimo pairocer da Permittam, entrotanto, vv. exes.
comsnisscio de F-inanqas cia Coma- ire juntemos aqui (8) algumas -das
ra dos Dopulados, e pro-vocaria, taL. iniorrnaç5os que, sobre as suas Con.
vez, a creaqäo de no-vos inipostos sequencias, foram presitadas ci So-
do consume, quo iriam pesar, na- ciodade Mineira do Agricultura, pe.
turaimente, sobre a prop-na produ- las quaes so ye quo, den-ire ontrosccdo naoional".	 municipios:

Yale dizer : estames chumbado a 	 —no do Jaeuitinga, "foram quci-
urn circulo nciosc. maclos pelas geadas doste anne 4

riiuihOes iruals on mono's" do cafeei-
ros B "Os qu-e nao foram qunima.
dos est0.o polos memos prejudic.ado
pelos ventos fries quo atrophiaram
as arvores; a lavo-u'ra de canna, fu-
mo e mandioca, t-otatrnenite perth-
Ca; p astagens, nas mesmas condi-
coes";

—no do Prado's, dovido a geada,
"a ind-ustriia do laetiebnio's, sendo
basitante desenvoilvida, ficou rcdu

(7) —DeolaraqCes add-itbvas co-rn
quo o dr. J. A. Costa Pinto sub-
scroveu o roiatorjo cita-do.

meniticics e do korozene. Zxirnibau-
do do lujdo, uns e oirtros rnantm.
so nun-a aita entoiatoadora, 1 da qua]

Odede form-ar -uma -idOa jielos -da-
dos, do prcipnio Comrnisarbado, re-
produzido no "Minas Gerae-s" -do
h ontem aqu-i junto.

E, q'iaando so attenta nas thffb.
cuiclades insuperavois apontadas
p-do reiatonio ci-tacto e oneontradas,
na pratica, pouoa poderes pu-bilcos,
Para a debeLlaqao iinmodlata da or-
restia, So dos generos alimenticios
o no Capital cia Republica, chega
a parecer iiuposisiveil inipeidir-se
quo, fOr-a drill, os artigos do yes.
tuario. os rnai-s modestos, o os me-
dicamontos, Os mais -simples, Sri-
barn a preqos mu-ito mais altos do
We -Os actuaes, brando b-naocessi-
vebs -a nOs outros, —uirna vez quo
soria inseinarto pretender balxaLo-s
hoje, ao quo er-am antigamein-to.

Ernfin-i, para venlf-iear como C
complexo o problema do quo Irate..
inns, basta olhar o que so passia no
District o Federal. Não o'bsitante as
provjdencjas ineossantes da resrpe-
cti'va od-iiliciaide o cia União, ynthe-
tizadas estas no Commissariado -da
Alirnentaqão Puhliea, ainda rain foi
possivel fazor baixarena, nh ao
monois, Os preqos dos goneros all- I

(8) —"Mines Geraes" de 2 e 9-
8-918, junilos, fis. 3 e 5, respee-ti-
yemen-to.
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zida a quinita pareto, ou talvez me-
nos";

—no do S. Gona10 do Sapuca-
hy, morreram "cornpietarnente as
pastagons o, portanto, o prejuiz.o dos
crialciores eleva-se a 80 OJO nos pro.
duietos do 1aoticios a ha alinda
perspectivas de enormes pordas nos
robanhos corn a falta do pastas pa-
ra a sia manutentão; corn relaçào
n 'eanna do assuca'r, essa foi total-
monte queiirnada, não so aprovei-
t.an'do nem so quer uma muda pa
ra as novas plantaçOes";

—no de G-uaxup'd, "as uitiimas
geadas ostiolaram as suas eulturas
o doram urn aspoc.to desolador aos
caimpos, antes, cobertos do magni-
fleas p astagens";

—no do S. Sebast.ião do Paraiso,
n prejuizo quo as gead'as causararn
a lavoura de café "d calculado em
60 ojo, sondo quo os occasionaclios na
"lavoura do canna, pastagens e ce-
reaes foram totaos";

—no do Born Succosso, Para os
cafezaes."os projuizos podem so cal_
cular em 40 oIo; nos eannaviass, fi-
earam "por completo perdidas to-
das as miadas pam as novas plan-
taçOos"; a lavoura da niandiioea,
tuna dias prinaipaes do rnunic4pio
"foi a mats prejudicada, porden.
do-se quasi tolda a rama Para o
plantio"; as pastagens "perderarn-
so por completo";

—no de Jacuhy, "a geacla call-
sou grande preluizo aos cafezaes,
ealeulado em 80 nas lavouras
forniadas e as novas morreram to-
das; quanto aos mandioeaes, desap-
pareceu toda a rarna, não exis'tiin-
do nenhuma Para as novas plan.ta
cdes; eannaviad, ndo escapon urn
so e não ha nem oihaduras para o
plan-tio; a sanca do assucar ordi-
nario id fousita 60$000; a rapadura
estd a 100$000 •o conto e corn ten-
dencia a ir a mats; a inidustria pas-
toril vird a soffrer enormernente,
pois nem Os esipigOes foram respei-
tados; as pastagens, inteiramente
queirnadas, ate os mattos."

Eorusado urosoguiirrn'os: - o quo
aid flea d bastante Para mo!strar
a dovaslação eausa'da polo flagello.

Ndo nos ifiudamos.
Os podieres politicos do padz so-

rio. por itodos os titiitos, boneme-
ritos o digno's do applausos, ci eon..
scguirem doter, ondo so aeham, o
preçns actuaes, !mpedindb quo el.
les gaftguem ainda maio'res altu-
ras.

Terdo consegu.ido 0 maximo qua,
razoavelimonto, so ihes pode pedir,
neste ruornento.

E seria scm duvidia, o major dos
ahsardes pretender qua, nas eir-
cnmstan cias ac'tuaes, veneendo o
dominarido urn mundo do difficul-
dades, —qual a mais grave e, mui.
tas, indopendontes do aetos sous,—
o governo no's proporcionasse pro-
ços normaes numa situação anor-
malissirna.

JJc facto:

Como baratear, satisfactorlarnen-
tp. a prordileção dos campos, quan-
do 0 arado e a enxad'a, o cal e o
-irarne, o machado, a foice, o adu-
ho, o medicamento veteriiiario e o
da planta, o material do acoadiclo.
namento, tudo attingiu a preos cx-
trornos e alguns dos quaes excedern
do qiuintuipdo?

Como haratear a produJeço in-
diistrial, quando enearocoram, na
mesima proporäo e ate muito aldm
della, as machinas, o combustivel
O o lubilificante, as forramentas, Os
rnetaes, as materias prirnas e as de
cmhallagem?

Como baratear uma e ouitra,
qiiando, cm consequencia, prinel-
palmente, do custo elevado das
mesmas, o salario, nos campos, en-
ron nas officinas e nas fabricas, es-
td hoje muitissimo mats caro?

Crtamente, a terminaçào da
ruerra duropda, —causa mater da
carestia em quo nos ;dobatemos, -
p ondo termo a situaqão anormal
em quo so oneontra 0 paiz, come
todo o mundo, quando não traga a
Volta ms preços vigentes antes del-
ls. ao moons, roduzil-os-d, prova-
velmente, a proporiöes mais corn-
pativeis corn os vencinientos aotuaes
do funecionalismo minetro.

Quando, pordrn, ehegarit esse dia
abonqoado? e per quanto tempo
ainda, rnosnio depots delle, pordu-

raruto Os tremondos effeitos daquel.
la, catastrqplio mundiaj?

A ninguem d licito pretender di-
zel-o, previarnento, corn seguranQa.

—Por outro lado, estd na conseL
one-ia de vv. axes. o, assirn, eseusa-
mo-no's do domonstrar quo é, de to-
do, limpossivel a ciasso dos fuiioeio
riarios do Estaido enfrentar, por
mats tempo, ama situaço tao te-
rnerosa, corn os mesmos vencimen-
ins dc ha tres ou quaitro ainnos
atraz, fixados Para as dpocas nor.
maos, e não para esta, em qua esta-
rnos vivendo, conturbada, ate oc
seus ultinios alicerees, pelo mains
cataclisma quo a historia registra

Scm duvida, como acortadarnon-
to pondoram os notaveis autores do
rolartorio, a que nos temos rofori-
do, "d indispensavol quo reconhe-
jamos a aspereza da conjunetura e

- nos submettarnos ao sea limperio
inelactavel; quo tentomos, por to-
dos os meios razoaveis, concertar a
nossa vida do meihor modo, scm
nos embriagarmos corn a esperan-
a abstruza 'do gosar o optlimo,

quando o rnundo inteiro so estorce
no pessimo e a virtudo da resigna.
jão so estd impondo a todos os sof-
Irimontos, eon-i sea calmant us-it-
co."

E vv. oxen. bern sabem do quan-
fa abiiegaçdo, de quanto sacrificlo
O capaz o patriotismo verdadeiro e
leal, ombora siffoncioso e modesto,
dos funecionarjos mineiros. Nun
ca seriaim elles os quo, nesta hora
excopelonal,vi'essom augrnentar 0

peso das responsathjlldades enor.
missimas, coin quo area, prosonte-
monte, a nossa adrninistraçao pa.
blica. Por fOrma ailgurna: —no-
nhum ide nós jdmais protendeu f u-
gir a parto quo 'ihe cabe nos almar-
gos soffrlmenfos impostos, hojo, a
todas as colloctivjdados human-as.

Justamento por isso, a alam aoo n
pretonde un-ia elevação on melho-
na de vonicimentos proporcional ao
enearecimontia da vida, no Estado,
duja taxa media, —mostraniolo em
cemeqo--_ não é inferior a 115, 8I0.

Bern an 'conctrario.
0 quo ella solicila do vv. axes.
muitissimo menos: —0, apenas,

UM modesto àuxilio qua suavise,

S6 em parte, as agruras quo ostã
Supportando.

E permj tta-sonos dlzel-o, so O

pcdc porque a situaqäo uinanceira
do Minas extremocida não é mats
aquelia quo, em 1914, obrtgou a
"madar-se dc subito o rumo das
cousas o modificar_se a orientaçao
dos negocios, Iniclaindo-so dos'do JOL
go ama outra vida administraitiva,
quo tivassu por principal escOpo 0

reforo do orajneiitos e a realiza-
qdo do profundos cOrtes nas docipe-
sas puhlieas" (9).

Muito ao revdz —.deelarou_o, ha
poaco, o oxmo. sr . Prosidente do
Estado, —"a admi'njstraão pubJi-
ca id sonic urna favoiravel espee4ta-
tiva de situaçao mats folgada o re-
gularizada, apesar dos eintraves e
diffdeuldacjes croados Pala Lormi-
Caved guerra, quasi mundial" (10).

]Joante do exposto, em nome do
funccioflajjsrILo politico do Esitado
de Minas, pedimos a vv. exos. urna
lei dispondo:

-1°) —'que seja, coneedida un-ia
grat}fioaçao acidicionad de triinta
por cento (30 ' j'), sobre os respe
ctivos vencirnontos, a todos os fun-
celonarios e empregados quo, a
([Ualquer titulo, trabaiham para o
mesrno Estado, doniro ou fóra
dole;

2,0) —quo essa gratificaçao so.
Ia paga a contar do Cia 1.0 dc ju-
iho do corrente anno e ate quo os
preços dos artigos e utilidades hi.
dispensavols a vida baixem, no Es.
MAO, a tail ponto quo, conci'derados
em coniuncto, nOn aecusem eicva
ção superior a vile e chico por
cento (25 ojo), relativamente ao
quo cram em 1913:

3.°) —quo, mquaito Os dims
preços nan baixarem dquelle limirte.
nenham imposto seja ereado sobre
os venciimontos da elasse, nern sa-
bre a refeida gratifieaão addieio-
rial.

Bello Horizonte, 31 de agosto de
1918.—,A commissao. —Joao Car.

(9) - Mensagem dirigida polo
xrno. sr . Presid onto do E. do Mi-
las ao Congresso Mineiro, cm 15
—6-918, fls. 9.

(10) —Idem, idem, fls. 12.
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valhaos do Paiva, presMente. -
Alvaro da Silveira, relator. —JoO.o
do Sousa Leal. —Raymundo Fell-
cissimo de Paula Xavier. - A.
Joviano. —F. Peixoto. —Ernesto
Sperling. - Hormano Lott. —Joa-
quirn Francisco de Paula. —A. F.
Oliveira Chaves. —Dr. Levy Goe-
150. —Oiinbho Ribeiiro. —Gastorino
Magaihães, seeretarlo.

Porcentagem do encarecirnento dci
vida, nos municipios abaixo, no

.periodo de 1913 a 1918:

N.	 Municiplo

1 Abbadia do Born Suces-

	

so............	 100

	

2 Abeatd..........	 150
3 Abre Calmlpo....... 200

	

4 Allen as.........	 100

	

5 AIlvinopolis........	 50
6 .Aragu'axy........ 200
7 Arceimrgo........ 300

	

8 Ayuruoca........	 100
9 Raepercdy........ 100

	

.10 Bainiibuhy.........	 125

	

11 Barbaceina........	 50
12 B1io Horizorite..... 125

	

.13 Born Succosso ......	 GO
14 Gtho Verde....... 169

	

15 Caidas..........	 50

	

16 Camhuqu4r.a........ 	 80
.17 Carnpaniha........ 100

	

18 Gambuhy........	 50
19 Campestre........ 100

	

20 Campos Geracs......	 70

	

21 Caracol..........	 60
22 Carangola . . . . . . . . 120
23 CarmIe do Rio Claro.	 200
24 C atàguazes........ 150

	

25 Gaxamibü. .........	 80

	

26 Christina.........	 50
27 Corieeiço do Serro. 	 100

	

28 Gonquista.........	 80

	

29 Contagom . . . . . . . .	 03
	30 Cu;rvello..........	 114

31 Dares do Indayd. .	 80
32 Dores ida Boa Esperanqa. 100

	

33 Divinopolils........	 85
34 Entre Rios........ 100
35 Eloy Merideis( informaqão

Ida Camara do Vargi-

	

nha) ..........	 100

	

36 Foirmia.........	 50

	

37 Guanh des........	 60
38 Guaranesia......... 100

39 Guaxupd.........
40 Itapecerlea........
41 itaubS..........
42 Jaeutiiga.........
43 Januaria . . . . . . . . .
44 Lagoa Dourada......
45 Lavr as...........
16 Lima Duarte........
47 Manhuassil ........
48 Mar do Hespanha.....
49 Marianna.........
50 Maria da FO........
01 Monte Aiegr.........
52 Monte Carmello . . . . . .
53 Monte Santo.......
54 MonIes Claros.......
55 Miizamldnho.......
56 Muolaihe.........
57 Oliveira.........
58 Onro Fino........
59 Ouro Preto.......
60 Palma ...........
61 Palmyra.........
62 ParS..........
63 Paraguassd.......
64 Garaopeba ........
65 Passa Quatro.......
66 Passa Tempo........
67 Passo:s..........
68 Patois ...........
69 Patrocinlo .........
70 PeSt-a Bronco.......
71 PardOns.........
72 Piranga . . . . . . . . .
73 Pitanguy . . . . . . . . .
74 Pirapora . . . . . . . . .
75 Poqos do Caludas.....
76 Ponte Nova. .	 ....
77 Pouso Alto........
78 Pouso Alegre.......
79 Queluz . . . . . . . . . .
80 Rio Branco.........
81 Rio Novo .........
82 Rio Preto .........
8,3 Rio PiracOicaha......
84 Sacramento. .......
85 Sant'nna do Ferros.
86 Santa Luzi:a do Rio das

Velhas . . . . . . . . .
87 Santa Rita do Sapucahy..
88 Santo Antonio do Monte.
89 Santo Antonio do Macha-

do...........
90 S Dominigors do Prata.
91 S. Goriçalo do Sapucahy
92 S. Jodo Nop'ornuceno.
93 S. Jodo d'Eft-ReJ

4 S. Jon! dos Robeihos.
gs S Jon! d'AlSm Pararahy-

ha............
96 S. Manoel........
97 S. Sebastidcj do Paaaiso.
98 Serro...........
99 Sete Lagoas.......

400 Sytivesbre Ferrer.....
101 Sl1v.ianiopoJis.......
402 ThOoIphio Ottoni.....
103 Tiradenbeis........
404 Tres Pontas . . . . . . .
405 Uheraba..........
106 Utberahinha.......
107 Varginha.........
108 VjçoIsa..........
109 Villa Braz........
110 Villa Rersonde Costa.
111 Villa Gornois.......
112 Villa Nova do Lirna.
If 3 Virginia..........

Total ........11.108
lidudia idas p orcentagens. . 98,3 %

—SoJre as p orcenutagens infeaio-
ms a 100 %, var o memorial junto.
- Publique-se.

Apresentacao de parecereg das
cOmmissdes

0 sr. Baeta Neves, pola cornmfs-
são de Logislaqao, apre :son:ta es Se-
guinbes parceeres:

Parecer n. 222

(Setiuma Legislatura)

A comanissdo do Constituiqdo,
Legisla9do e Justiqa, a quo foram
presonbos duas potiçOes, uma de
Ayres Pereira do Airneida, Toque-
rondo augrnnnito do veneinijentes
que ao suppilcanbe foram estipula
dos p rqporeionajmeete ao son tem-
po ito serviqo, quanudo por invali-
dez se reformou, outra assignada
per JoSe Baptista do Nascimelnto,,
requerendo unla lei que auctorize
Ii executivo a pagar Sons vencirnen-
tos do ajeeordo corn a le! ii. 702 do
17 do setombro do 1917, rnodItican
do-se a lei Ti. 631, existent e ao r1em
90 em quo toi o peticionarto re-
formaclo, S de parecer e requer que
sojarn ar:cthivadas taos pebiqOes de
vez quo, come attestam os docu-

mentos corn quo ifl!struiram uas
potiqOos, os requerentes foram re-
formados em plena harnmnja corn
as leis entSo em vigor.

Soda das cornnidssOo, 20 do so-
tembro de 1918. - Baeta Neives.
—Costa Cruz. —Pinto de Moura.

Parecer n. 223

(Sebiuma Legislatura)

A co'nlrnrnissSo do Constitniqdo,
LegislaqOo e Justiqa, a quo toi pre
sente urna reprosepjtaqã assigna-
do pelos ernipregados jornauleipos da
Imprensa Official do Estaclo; eon..
siderauido quo a aspiraqao dos re-
feridos cidadOos jS toi atlendida,por
isso quo o dec. n. 5.090, do 4 do
setembro do correnube anno, resta-
beloeeu a caixa do pensOes da Tm-
prensa Official, creada pelo dec.
n. 1.566, de 3 do janeiro do 1903 e
quo hauvia . :Sid supprirnida pelo
dec. n. 1.756 do outubro de 1904;
considerando nuais quo o roterido
dec. 5.099 acima eltado arId arpe
nas dependeiido do regulamento, e
finaimento que os auiudddes em
pregados, não sendo propriamente
funecionaries, nOn podom laser
parte da Caixa Beuneficenute dos Fun-
ecionarios Publieos, dada a sua
qualidade do jarnaleiros e conta
ctados apenas, S de parecer e re-
quer quo seja archivacIa a repre-
sentaqdo quo serve de objeet a es-
le pareeer.

Sala das eomrnissOs, 20 do so-
tecmhro do 1918. —Baeta Neves. -
Costa Cruz. —Pinto do Moura.
Vão a iniprimia.

NOn S averido Proj ectos, roqueri-
mento s, indioaçOes, irtorpellaöes e
moçOes a severn apreseunutados e na..
da mais haven-do a tratar, o Sr. Pro-
sicionte dS Para amanhd a se-
guinte

ORDEM DO DIA

Primeira parte

An! 1 hora ida tarde:

Loitura e ap'provaiio da ada.
Expediente.	 -
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•l00
120
71
50
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50

150
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100
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80
80

70
80

100
80
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50
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50

tot
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50

400
80
70
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150
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100
50
95
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50
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50
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so

80
50
50
50
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100

80
309
78
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150
93
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100
300

60
100
150
100
400

'3
100
100

50
80



Ate 2 hors da tarde:
Aprosontaco do par000res das

cornarnissöeS.
A(prosentao do proj ectos, requO-

rirnentos, indicaçöes, interpollaes
o moçOeS.

lJiscussão de r.oci.uerimefltos, in-
dieaçOes, intor1pellaç6os e rnoçOeS.

Approvação de rodacçöes fiiiaes.

Sequnda parte

Ate 4 horas da tarde:
Disoussão unica do parener n.

219, fda commissão do LegisiacãO,
sabre urn roquerimento do Norber-
to Rodrigues Manão.

Discussão unica do parecer n.
220, da commissäo de Legislalão,
solre urn roquerimento do dr. An-
tonio Josd da Cunha.

Levanta-se a sessão.

113. 1 SESSAO ORDTNARIA, AOS 21
DE SETEMRRO DE 1918

seryaqOes, o sr. Presidente dd a
inesma por approvada, assim como
a do dia 19 que se aehava sabre a
mesa peirdento dessas formalida.

\des.
0 sr. 1 . 0 secretario dá conta do

seguinte
EXPEDIENTE

Of ficios

Do sr. 1.° searetario do Sonado
devolvendo acomparhados do rnen
das os projectos ns. 410, 102 C e
W-2 D as idois Vitimos destacados do
Orçamento. - Imfornnnm-so as
emend as

Ernendas ofteroridas a approva-
das polo Senado o proj octo n. 110,
da Camera, sobre doaeção do urn
prodio a Camara Municipal de S.
Domingos do Prata.

N.1
Undo convier:
Artiga. Flea o governo auctariza-

do a transferir, gratuitamonte, ao
Centro 0perario Beneficento S.
Gonçalense, o antigo predio de in-
strucção publica da cidade do S.
Gonçalo ido Sapucahy, para nob
fiineionarern suaS sessöos e a aula
noeturna rnanti'da polo mesmo Con-
tro.

N. 2

Undo convier: Fica o governo an-
etorizado a transferir, gratuitamdn-
to, a Camara Municipal do Carmo
do Rio Claro, o antigo predio do
instrucção publica da cidade, pare
nelle ser installada a reparticäo
do Telegrapho Nacional.

Paço do Senado do Estado do Mi-
nas Geraes, em Bello Horizonte,
aos 20 do setem'bro do 4918. --0
presidente, Levindo Ferreira Lo-
pes. —0 1.° seeretariO, José Pedro
Drummond. —0 2.° secrotarlo, Ga-
briel to Oliveira Santos.

Projecto n. 140, da Camara

0 Congresso Logislativo do Esta-
do do Minas Goraes decreta:

Art. 1.° Flea o Presidente do Es-
tado auctorizado a doar a Camara
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Paragrapho unico DesapparecidO
esso "deficit", esta c.ontribuiãO
sera do 5 1 1 , sobre a ronda dos ti-
tubs roferidos.

Art. 2. 1 No tim do cada exerci-
cio financeiro serao aparados Os

saldos da Caixa o convertidos em
apolices do Estado do Minas pare
constituir o seu furido do reserve.
Paragraipho unico. Cessard a con-

trthuiçdo ipor parte do Estado des-
do quo esso fando iattin j a a qui_
nhentos eontos do rots, ropresenta-
dos polo valor legal daquelles ti-
tulo.

Art. 3•0 0 pretondente a inscri-
pçdo na Caixa provard o goso do
boa saude medianlo exarnes de in-
speecdo o lahoratorbo, sendo este
necessario, procedidos por urna jun-
ta do tires medicos nombados pelo
Senretario das Finanas, eaborido a
cada urn delles, por eonta do into-
ressado. a renuneraqäo do doz mu
rots c bern assirn as idemailS despe-
sal.

Art. 4.° Os socios da caixa, nella
inscrtpios depois deta lei, ficarn
suj oitos as soguhites contrthuicbes
addle-ion aes sabre seus vneim en-
los:

a) do urn por canto, Si, malioreS
do 20 annos a menores do 30;

h) de dois por cento, si maioros
do 30 a menores do 40;

c) do trcs por cento, Si maiores
do 40 a rnonorcs do 50.

Pajragrapho unico. Cessard esSa
contribuicio addicional, desdo quo
a ren'da da Caixa proveniente do ti-
tubs da divida do Estado, athinja a
cincoonta contos do rots annuaos.

Art. 5. 1 0 Socretario das Finan-
ças designará a bocalidado 'para so

Projecto n. 402 —C, da Camera procoder aos exa'rnes a quo se,
 o art. 3•0 dosta lob. 	 -

0 Congresso Legislativo do ES-	 Art. 6.° Revogam-Se as dispo-
tado do Minas Geraos deereta:	 siçOes em contra-rio.

Art. 'I o Ficam attribuidos a°
fundio da Caixa Benoficente dos
Funacioflarios Publicos do Estado
10 0 1 0 sobro a rendia annual pro-
duzida pelos titulos —"multa" 0

"cobrana da divida orçamefltaria
constantes do oramento da ronda
oxtraordinaria do Estado ate o des-
apparee4iaieflto do slur "deficit"
actual.

A. DA C.-32
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Presidencia do sr. Emilio Jardim

SUMMARIO: - Acta. —Expediente.
—Ernendas do Senado. —Decla-
raçOes do voto. —DiscusSãO dos
.pareceres us. 221, 222, 223, 219 e
220. —Urgencia. —Emon'da do
Senado ao pTojooto n. 105. —De-
eiaracdO do voto do sr. Nelson
de Sonna. —Urgencia. —Roda-
eçOes finaes. —Ordem do dia.
Ao melo dia, felta a chamada,

aoham-so presentes os srs. EmilliO
Jard4m

'
Leop oldo do Luna, Paulo

Pinhoiro, Bias Fortes, Castello
Branco, Norberto Lage, Viviano Cal-
das, Henrique Portugal, Ignacio
Murta, Moreira da Rocha, Retto Ju-
nior, Sousa Snares, Pedro La.borfle,
Custa Cruz, Tavares do Mello, Bao-
ta Neves, Pericles do Mendonqa,
EdmundO Blum', João Marttnho, Ar-
gerniro do Rezende, Julio Moirelles,
Franklin do Castro, João Antonio,
Mudestiflo GonqalveS, Garibaldi Mel-
lo o Nelson do Senna faltando, COrn

causa participada, o sr. SimeäO
Styilta e, sent os mais senlo-
res.

Abre-so a sessão.
Lida a asia da antenodorite o näo

jiavondo quern sobre ella taça ob-

Municipal do S. Dorningos do-Pr a-
ta, assignando a respeativa eseri-
ptura, a 'parto quo possuo a Esta-
do na casa em quo, aetualmente,
furiccionam a .rnesma Camara, a
cadeia a o tribunal do jury, sita C
praca Manoel Martins d.aquella ci-
dade, ineluindo-se na doaqão urn
jerreno do vinte palmos do frento
IIUO divide corn a dr. Alonso Star-
ling, Antonio Coura, ribeirão Pra-

a rua padre Pedro. a por onde.
passa o esgoto da cadela, cedidaS
egualmente todas as sorvidöos no
dito torreno aval ado em urn conto
do rdis.

Art. 2. 1 Bovogam-so as disposi-
Ses em contrario.

/]mendas of ferec idas e approvadas
pelo Senado ao projecto n. 402
C, destacaclo do pro jecto de Or-
çainento, sobre Caixa Beneficente
dos Pvneeionarios Publicos.

N. I

Undo convier:
o peculio .da Caixa Beneficonto

1eixado por funceionario a1cafla-
do pare corn o Estado responderá
p01 esso :alcanCo.

N. 2

On4e conivier:
An art. 3•0 _supprima-so.
Pao do Senado do Estado do Mi-

nes Geraes, em Bello Horizonte, aos
20 do sotembro ide 1918. —o pro-
sidente, Levindo Ferreira Lopes . -
0 1 ." secretario, Jose Pedro Drum-
mond. --0 2 . 0 secrelario, Gabriel
do Oliveira Santo.

Emendas of ferecidas e approva-
dos pelo Senado, ao projecto n.
102 D, da Camara, destacado do
projecto dc orcamento.

An art. 1 . 0 —depois da palavra
—Capital— acereseente-Se —e des
estancias hydro-mineraes.
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N. 2

Ao mesmo art. —dapois da pa-
iavra —resoluçao do —aceresconfe-
SC —respective—

N. 3

Art... . A disposiqo do art. 25,
da lei n. 705, do 1917, não Se ox-
telbile a terrenos cancedidos ate a
data de sna publlcação por depa-
elm do Prefeito quo poderá assL
gnar os repbctivos titulos do trans-
brenda do dorminio pu;blico.

Paragrapho unico .Yão d tam-
hem apiplitcavel as coneessSe pro_
visorjas do terrenos na drea ope-
raria o hairro mililar, fivando, p0-
r6m, livre ao Prefeito fazer ou
riiio effeetiva a transferenc.ia, como
ember aos interesses do munici-

iN. 4

Art. ...Silo isentos do iimposto de
fransmjssio "cau.sa-mortis" as gpo-
Ilces da divida pnbiica da Prefei_
tura (10 Hello Horizonte.

N. 5

Art... Esta let entrard em exe-
duçrto em 1.° do janeiro do 1919.

Paço do Senadoi do Esiado do
Minas Goraes, em Bello Horizonte,
aos 20 do -setomlro do 1918. —O
presidente. Levindo Ferreira Lo-
pes. —O 1.0 seeretario, Josd Pedro
Drummond. —0 2.° seerotarlo, Go-
hriel do Oliveira Santos.

Projecto n. 102—fl —do Camara

0 Con gresso Legislativo do Esta-
do de Minas Geracs deereta:

Art. 1.0 Compote ao Prdfeito y e-
far as resoluçOes do Conseiho Be-
liherativo, sempre quo sej am coil-
trarias as leis on ao interesso do
Estado on do manidiplo.

Paragra'pho IIIIICO. Sobre o veto
onposto rielo Prefcitcm so .pronunei.a-
rá dofinifivamente o Senado, on o
Presidenfe do Estado, si o Con-
gresso nao estiver reunido.

Art. 2.° No serao pagas pelo
Prefeito as despesa vot.acias polo
Conselho Deliberafivo corn infra-

cão do art. 3. 1 da lei ri 275, do
1.2 do setombro do 1899.

Art.. 3. 1 Revogam-se as diposi-
çöes em eontrario.

Officios
Do sr. 1.0 secretarlo do Sonado,

eornmunieanjdo ter subido a san-
eq/to o projectcm n. 30, do mesmo
Senado, do aceordo corn as en en-
dos desta Camara. - Inteirada.

Do Sr. Seeretarlo do interior,
renicttthiido uma certidão para ser
junta ao recurso do graqa interpos_
to pelo rca Elysiario Joaquim da
Silva, condemnado por crime do
responsahilidade. —Rernotta_so ao
Senado.	 -

O Sr. Moreira da Rocha commit-
nica c a Camara flea intoirada, quo
o Sr. Cicero Lopes tern failtado e fail-
tar/i a mats algumas se'ssSos por
motivo justo.

o sr. Castello Branco pede, son-
do concedida pela Camara. dispen-
sa de .improssilcm uIas emeridas do
Senado quo so acharn sombre a me-
sa, afirn do quo sejam as mesmas
discutidas e votadas na presente
seas/to: —Para orciem dos traba-
Ihos.

N/to havendo pareceres das corn-
missOes, nern proj ortos, requcri-
mentos. iiimdieaqo es, iriterp eilaqô do
c moqCes a semrcrn apresenfadois,
passa-sc ii discussao das

Emendas do Senado 0/) poojerto n.
4I0, do Camaro

Lidas e submettilas ci discuss/to,
s/tO scm debt apprcwailas o v/to
/i cornmissao do Rerlarqao as omen-
das ns. 1 e 2, offereeblas polo So-
naiclo ao projecto n. 110, ida Ca-
mara.

Emendas do Senado ao pro jecto n.
102 C, do Camaro

Em seguida, lidas e suhmettidis
a discuss/to, s/to e,gnainent.e scm
debate apprrovamdas as emenidas us.
1 e 2, do Senado, ao projeclo n.
102 C, destacado do Orqarneufo.-
A' commiss/to do Rcidacç/to..

0 SR. C-STELL0 BRNC0 (pc-
/a orclem) : - Sr. Presidente, pe-

qo a V. CXC. maticlar co1signar na
acta cjue votel contra a erncmi'da fl
1, do Senado, relativarnente j Cat-
xa Be neficente dos Funiccionarius
Publicos, pocque penso quo o pc-
ert].io in sti'tu/tdo p eLo funcciorLario
constituc um patrirnunto cia fami-
ha e n/to é abs:olutarnerito susee-
das contrahidas polo instituijdor.

A Se adoiptar o criterio cia omen-
ptivel de responsahilhdade do dlvi-
(Ia. 0 flirt para quo lot instituicla es-
sa soc iedaide heard comipiefarnerite
desvirtuado e ella deixar/t dc coir-
responder ao obj ectivo para que
I oi instituida. (Muito born)

Identica declaraq/to fazem os srs.
Nelson do Senna, Pericles do Men-
donqa a Modestino Gonqalves. -
Serdcm atieuduciccs ios.srs. deputodos.

Emendas do Semrado ao projecto n.
102 TI, do Camaro

- Sam debate são approvadas as
cmendas offerecidas pcicm Senado
ao projorto, n. 102 B, da Gamaira-
destacadmi do 1rojecto dc Orqarnen-
to. - A' c'ornrnissãj ide Redacq/to.

Parcccr n. 221

Scm de-hate C approvaclo o pa-
recer n. 221, do eon miss/to dc
Agrictiltura, sombre urn re prerirnen-
to ilO Arthur Monteiro do Ahreu.

Parccer n. 222

Scm debate C approvado o pa-
recor n. 223, do cornmissão tie Le-
gisiaq/to, sobre Os reguerimenfos de
Ayres Poreira de Almeida e Jo/to
Baptista do Nascimerito.

Parecer n. 223

Sam debate C approvado o pa-
racer n. 223, da eonrissão do Le-
gii sombre ama ropreseritaq/to
dos operarios do. liriprensa Official

Suspenciese a sess/lo pcir 10 ml-
nutos.

Coniparecern as srs. Ge.tulio de
Carvaiho, Jo/to Lisboa e Monteiro
do Abrea.

Reabre-se a sess/to.

Parecci' n. 219

S-em delmato C a'pprovado o pa-
racer n. 219, da cmrirnisiljo do he-
gisl aqão, sabre urn resfuerim ento
tie Norberto Rodrigues Mon c/to.

Pam'ecer em. 220

Sour de]ato C approvaclo o pa-
recer n. 220, cia commiss/ta tie Le-
gisl ac/to, sombre urn re querirnento
do dr. . Antonio Jos( do Cunha..

Urgencia

0 sr. Leopoldo do Luna, j0 so-
orctario, obtenclo urgencia. IC urn
officio ido Senaidu, devolvendo,
acompanhcudo do uma ernenda, o
projecto ii. 105, sohre oi exercieio
da advocacia no Estado.

Enme uda offerecida c approvado
polo Senado ao projecto n. 105,
do Camara, sabre exercicio c/c
advocacia no Estado.

Art. . . Sempre que a soguranca
puhlica o aconselhar, on a iseriq/to
de aniimo no julgamento o exigir,
o Prcmetirador Geral do Estaclo re-
presentard a Camara Criminal do
Tribunal cia Reiaq/to, e esta decidi-
cd sobre a conveniencia do sor o
crime juigado fOra do districto do
cuipa, preferindo-se o ierrrio mais
proximo, caloulada a distancia pe-
10 tempo do viagem.

Paragrapho mmico. A' parte (ac
ctis/ida on reu) C tambern facul-
tada representar pelo segundo mo-
tivo, ouvido o Procurador sobre a
repreaentaq/to.

Art... Flea revogado o art. 9,
o paragracpho 1 1, da let n. 133,
tIc 17 de juiho tie 1895.

Paqo do Senado Mineiro do Es-
tado do Minas Geraes, em Bello Ho-
rizonte, aos 21 do setembro do
1918. —0 presidente, Levindo Fer-
reira Lopes.—O 1. o secretario, Jo-
s6 Pedro Drummond. —O 2.' se-
cretario, Gabriel do Oliyeira San-
ton.

0 Sr. Paulo Pinheiro, pela ordlern,
pede e obtern dispensa do imipres..
são dessa amenda para qua seja a
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mesina discuticla a votada na pre_ dos polo valor legal daquol.los fflu_
Seuto sessäo.	 los.

Na fOi'ma requ.orida d lld.a e sub- Art. 3.° Os soelos ida, Calxa nella
matilda a diseussão quo so encorra inscriptog deipois desta id, ficam
scm debate, sendo apiprovada a sujeitos as seguintos contribuiçOes
emenda aeirn.a referida quo val a addicio.naes sobro sans venoimen-.
commis	 do Hedacçao.	 tos:

O SR. NELSON DE SENNA (Pe_	 a) do urn por eeato, Si rnaioros
la ordern) : - -Peço a v. exc., Sr. do 20 annos a menoras do 30;
Presidente, 1nandai corisignar na	 b? do dois por canto, si malores
acta o rneu voto formalmonto con- de .30 e mencies do 40,
Irarjo a emonda aproseitada polo	 a) do tres por conto, si majores
Senado •ao projecto n. 105, e quo de 40 e menores do 50.
acaba do ser approvada pela Casa. Paragrapro unico. Cossara essa

O sr. Pros idente: - A declara_ contrijiujcao a.ddtcjonal dede qua
do do noliro doputado constard •da a renda da Caixa proveniente de ti

tubs da divida do Estado, attinja
a cincoenta Conlos do rdis annuaes.

Art. 4.° 0 peculPj da Caixa Be-
noficonto doixado por funccionario
aleanado para corn o Est.acto res-
ponderd por esso alcance.

Art. 5.° Revo-am-se as disposi-
cOos cm Oomtrarjo.

Sala das comm4Ss6os, aos 21 do
setembro do 1918. —Sousa Soares,
relator. - Franklin do Castro.—.
Getulio do Carvaiho.

Redacão final do projecto n.
102 U, destacado do Ora'rnento pa-
lo Senado o do aceordo coin as
ernendas por esto offeroejdas o ac-
ceita polo Camara.

0 Congresso Legislativo do Es
tado do Minas Geraes decrota:

Art. 1.° Compete ao Prefoito do
Capital e dos ostaucias hydro-mi-
Ileracs vetar as resolucOes do re-
spectivo C.onneilio Deliberativo,
sempre quo sejam contrarias as
lois on ao interasse do Estado on
do rnunicipio.

Paragraph'o unico. Sobre o veto
opposto pdlo Profoito so pronuncia-
rd definitjvarnente 0 Senado on 0
Presidenfe do Estado, Si o Con-
grosso não ostiver reunido.

Art. 2.° Não sorão pagas polo
Profeito as despesa.s votadas pelo
Consolho Dolihorativo corn infra
clio do art. 3.° da Jo! ii. 275, do
12 do seteinjbro do 1899.

Art. 3.° A disposicdo do art. 25
da lei n 705, do 1917, não so ex-
tendo a torrenos concedidos atd a

,data do 'sua puhlicaçao por despa-

cho do Prefeito quo podorá assig_
nar os respoctivos titulos do :traiis
feroncia do dominio diroeto.

Paragrapho unieo. Não 0 tambem
applicavol as ooneessOes proviso-
rias do terrcno,s na area oporaria a
no bairro militar, uloando, pordm,
livro ao Prof alto ou näo off ectiva
a tranforencia, corno convfer aos
interossos do inuniciplo.

Art. 4. 1 São isentas do imposto
de transmissaio "causa mortis" as
apolices da divida publica da Pro-
fcitura do Bello Horizonte.

Art. 5.° Esta lei entrard cm exo-
cuCaio em 1.° do janeiro do 1919.

Art. 6. 1 Revogam-so as diposi..
cOos em contrarlo.

Sala das eomniissöes, 21-9
1918. —Sousa Soares, relator. -
Franklin do Castro. —Gotulio do
Carvalho.

Redacçdo final do projecto n. 105

A' coimmissSo do Rodacçán a quo
foi presento o projeeto n. 105, coin
uma omenda do Sonado, apresen-
ta-o rethgido, afinal, do accordo
rorn a mesma e.menda, acceita pela
Camara:

0 Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Geracs docrota:

Art. 1. 1 Na pritnoira instancia
poaderão advogar, alOm dos douto-
res o hachareis em direifo por al-
guma das Eaciuldaclos da Republi-
ca, nfficiaes ou reconhecidas, os ad-
vogados regularmente provisiona-
doc.

Art. 30 Não se'raio concedidas
novas provisOes de a'dvogado, sO
podendo ser ronovaidas as expedi-
das ha mais do vinto annos e as
daquolles quo tonbarn exercido as
IuncçOes do promotor do justiqa
por jiorneaqão do governo.

Art. 30 Naio serão concedidas
torn renoyadas cartas de solicita-
dor.

Art. 40 E' facultada as paste
a dofesa do sons direitos, preceden-
do lieonç.a do juiz, nos, logaros on-
do naio houver advogados, ou ha-
vendo não aecoitem o ,patrocinio do
causa, ou sej am inspethdos.

rParaguaipho unIon Nas causas da
competoncia do juiz do paz a nas
criminaos- poderão as pastes por Si
on por gnaicuer produrador corn-
parecer em julzo o defender os sous
direitos.

Art. 5. 1 Os juizes rnunicipaeo nas
coruancas do fOra da sddo da Jun-
ta Coimmerciaj toraio os mosmos
ernolurnenrtos taxados na tahella an-
nexa ao doe. n. 4.375 do 2 do maio
do 1915, rnodifi'cansloso asskn nes-
ta porte o art. 2. 1 da lei fl. 266, do
25 do agosto do 1899, quanto a as-
signatura dos termos e rubrica dos
Iivros eommerc-laes.
- Art. 6. 1 Sempre quo a seguran-
ça publica o aoouselhar, ou a isen-
cão dc animo no juigarnento o oxi-
gir, o Procurador Gerail do Esta-
do representard ii Camara Crimi-
nal do Tribunal da Robaqao, a osta
doctdirá sohre a conveniencia do
ser o crime julgado fOra do dlstri-
cto cia culpa, praforindo-,se o tee-
mo mais proximo, e.abcuiada a dis-
tancia pelo tempo do viagem.

Paragrapho unico. A' parte (ae-
cusada ou reu) 0 tanthem faeul_
tador-epresentar pebo segundo mo-
tivo, ouvido o Procurador Geral so-
hro a rcp'rosentação.

Art. 7. 6 Flea revogado o art. 9
paragrapho 1. 1 da loin. 133, do

17 do julho do 1895.
Art. 8." Esta lei entrarl em vi-

gor rca data do sun puhi!cacaio.
Art. 9:0 Revogam-se as disposi-

ç5es em coritrarto.

Sala das commissOes. 21 do so-
fernbro do 1918. —Sousa Soares,
relator. —Gotulio do Carvaiho. --
Franklin do Castro.

Jledacçdo final do projeclo n. 110

A conimissão do Redacqaio a quo
foi prosento o prejccto n. 110,
acompanhado do duas omendas do
Senado approvadas pola Camaro,
apresonta-o corn a seguinte reda-
cçaio final.

0 Congresso Legislatlivo do Esta-
do do Minas Geraer deorota:

Art. 4. * Flea o Presid ante do
Estaclo auctorizado a door a Ca-
mara Municipal de - S. Domingos

Urgencia

o Sr. Sousa Soares, pela orciorn,
obtendo urgencia, aipresenta as se-
gtiintos redaccoes finaes:

lledaccao final-do pro jecto n. 102 C

A cornmissOo do Redacçäo a quo
foi prosente o projeoto R. 102 --C
—destacado do orcarnento palo Sc-
riado e par esto emendado offere-
erno corn a seg-uinto rodaecao, dc
accordo corn as emonclas acceitas
pela Camaro.

• 0 Congresso Legislativo do Est.a-
do de Minas Geraes dOcrota:

Art. .° Ficarn attribujdos ao
munido da Caixa Beneficento dos
Funecionarios Publicos do Estado
10 sobre a rondo annual produ-
zida pelos titulos —"multa" a "co-
branca do divida orcarnentaria"
000sfanfes do orcarnento da rondo
extraordinarja do Estado aid o des-
apparecimento de s.eu "deficit"
actual.

Paragraipho unieo. Desappareci..
do esse "deficit", esta contrthuiçao
sorá do 5 sobre a renda dos ti-.
tubs referido.

Art. 2.° No Tim do cada exerci-
do financeiro seraio apurados os
saldos da Caixa a cenvertidos em
apollees do Estado do Minas para
constituir & sen fundo do rescrva.
Paragrapho unico. Cessard a eon-

tribuicdo por parte do Estado des-
de cjue esse fundo attinja a qui-
nhenfos contos do rdis, representa..
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do Prata, assignanijo a respectiva
escriptu.ta, a parto quo o Estaclo
possne na caa em quo fuiccio-
narn, aictuairnentr, a Camara Muni-
cipal, a cadoia S o trthunal do jury,
sita a praça "Manoel Martins", es-
quina da iiia Padre Pedro, da
Inesma cidade, inalu jndoso na •doa-
ção tbul terr.eno de Vinte palmos dc
fronto, dividjudo corn dr. Alonso
Starling, Antonio Conra, ribeirgo
Prata e rua Padre Pedro, por Cu-
10 terpeno passa o exgoto da ca-
deia, ficando egualmenf.e todas as
servjddes no tlito terreno, avalia-
do em am canto do réis.

Art. 2.° Flea o governo aiietori-
zado a •transferfr gratu.ifarnont5 ao
Centro Qperario Benefjean.le S.
Gon9alonse a antigo pr.edio de in-
strucqao pithlica da cidade do S.
Go.nçalo do Sapucahy para nelle
ftlflecionarorn suas sess6es e a auTh
'ocfnrna nianftija pelo mesmo con-
tra.

Art .3.° Flea o governo egual-
Inonto auctorizado a transferir, gra-
tuitamente, a Camara Municipal do
Carmo do Rio Clara, o antigo pre
dio do instriieqdo publica da cida-
do para neRo ser instaflada a re-
partiqo do Telographo Nacional.

Art. 4.° Rievogam_se as disposi-
cOes em eontrarjo.

,Sala da.s comtmjssdes 21 de se
tembro de 1918. —Sousa Saws,
relator. —Franklin do Castro. -
Getulio de Carvallhf}.

o mcsmo senhor pede, sendo
concedido pela Camara dispensa do
formalidades regimentaes, p'ara quo
tenham disciissdo e votaçdo im-
medi.atas as redacqOes quo acaba
do appesenfar.

Lidas, pois, e postas em discus-
sdo, . são SueceSsi.vamenfe approva-
das essas redarccoes quo vdo ser re-
mettiiIas a sancçdo.

Nada mats havendo a tratar, o
sr. Presidente dii para amanh a
parts regimental da ordem do dia
0

Levanta-se a sesso

TERMO DE FIEUNIAO PARA a 44.°
SESSAO ORDJNABJA, AOS 23
BE SETEMBRO BE 1918.

Presidencia do sr. Emilio Jardiin

Ao meio dia, feita a charnada,
arharn-so presentes Os srs. Emilia
Jardim, Leopoldo de Luna, Norber-
to Lage, llenrique Portugal, Igna-
cio Murta, Moreira da Roeha, Sou
sa Soares, Nelson de, Senna, Tava-
res do Mello, Baeta Neves, Edmun-
do Blum. Modestino Gonçalves, Sil-
va Fortes, Abides Gonqalves e Pin-
to de Mou.ra, faitand.o corn causa
partieipada os srs. Sirnedo Styilta
o Cicero Lopes e, sem ella, Os mais
senhores.

Não havendo nurnero legal, do!-
xa do haver sessdo, icontinuando p
ra am•anhii a parto regimental da
Ordem do dia.

14 SESSAO ORDINARIA AOS 21
BE SETEMBRO BE 1918

ioesn/eneja do sr. Emilio Jardim

SUMMARIO: - Acta. —Expedien-
to. —Nomeaqão de ama commis—
silo para reipresntar a Camara na
nosse dos drs. Rodrigues Alves e
Delfim Moreira. —Voto dc no-
sar. - Diseurso do sr. Ignacio
Murla. —Besumo dos trabaihos.
—.A grailreirnento do sr. PresL
dente. --Approvaço da ac-ta.

Ao moth diii, feita a ehamada,
aehani-so presontes os srs. Emilio
Jardirn, Leopoldo do Luna, Paula
Pinheiro, Silva Fortes, Moreira da
Bocha, Sousa Soares, Norberto La-

Tgnaeio Murta, Modestino Goii-
ealves, Nelson do Senna, Henrique
Portugal, Monteiro de Abreu, Ci-
cero. Lopes, Edmundo Blum, Alci-
des Gonçalves. Bernardo Guima-
ides, Demosthenes Cesar, Jodo An-
tonio, Franklin do Castro, Argeimi"
ro di' RizencIe, Join Martinho, Bae-
a Neves, Tavares do Mello o Pe-

dro Laborne faltando, corn causa
partictpada, a sr. Simedo Stylita
e, sern ellas, OS mais senhores.

Ahrese a sessdo.
0 sr. I. ' sccretarjo dii conta do

seguinto

EXPEDIENTE

Officdos

Do sr- [0 secretario da Assem
Idda Logislativa do Estado da Pa
rahyha loommunicando, a constitni
çdo da respeetiva Mesa. —A' Ca
mara flea inteirada.

Sole do sr. 1.0 socretarjo do Se-
nado, dovolvenda a projecto n. 414
Sabre reforrna canstitucional, alli
approvado. em 1.° turno scm omen-
das, cam'municaii:do terem suhido i
sancqdo OS projectos us. 71, do
1917, 96. 400, 401, 402 A, 102 B,
1140 116: ter sido reijeitado em 3,0

discussdo a do n. 89, do 1917, e
ter 0 Sr. Presidents do Sonado dc-
signado a dia de amanhd a 1 horn
dii tar-do para ter logar o encerra.-
merito do Congrosso.

Pica a projoeto n. 111 sobre a
mesa para ser disr.utido em 2. 1 tur
no na sessdo ordiraria de 1919, fi-
cando a Camara inteirada quanto
ao objeeto das cornmunicaOes.

o cr. Sousa Soares, pede a no-
rneaçila de uma conm-iisjjo que re-
preserito esta Camara n.a posse dos
oxmos. srs. drs. Francisco do Pan.
la Rodrigues Alves e Delfi.m MoreL
ra da Costa Rtheiro, presidents a
vicepresjdente eleitos da Ropubli-
Ca para a futur.o quatrienriio e
apresento cumprimentos ao exmo.
Sr. ldr. WTeincrSlau Braz Pereira
Comes actual presidents quo tori
do deixar a governs em 15 do no-
vembro do corrente anno.

o sr. Presidente Corn a assenf.i-
menlo da Camara, nomsia para es-
sa eornmissdo na srs. Paulo Pinhei-
ia. Cicero Lopes, Nelson dc Senna,
Sousa Soares. Leopoldo de Luna e
Pinto do Moura.

Voto de pesar

o SR. IGNACTO MURTA: —Sr.
Presidonte, coma V. exc. sahe, o
tolegrapho trouxenos a infausta
nuticia do haver faflecido a 22 do
earrente, na cidade do Theophilo
Ottoiui, o nosso venrando eo-esta
duano, sr. cororieb Colestino Soa-
res dii Cruz.

Muito conhecido o apreciado na
zona do norte do Minas, de, onde

era fill a, o coronel Celestino Sot-
res rneroceu daquelbe pevo em di-
versas legislatanas, a honra do re-
presontaLo siesta Casa, e silo eer-
cen sempro a seu mandato corn
dignidade, zelo e patriot.isrno, oem-
pando corn a rnaior corrocqdo 0
cargo do secretarjo ida Mesa, na
Camara dos srs. Deputa4os.

Iniclou a sua earreira luetando
no comjnercio anile adqui-riu unia
posiçdo prepoiide-rarjte, conquistada
pela son tnabaiho, pela sua honra
e polo s-eu esIorqo.

Foi urn minelro honrado e digno,
e eu crei'o inleripretar Os sentimen-
tos desta Casa roqurrendo a v.
exc., Sr. Presi4cnte, a inseredo na
act-a dos nossos trabalhos do hoje
de urn voto do profundo ipesar polo
desapparecimento daquolle nosso
digno compatrieio, dando_se eo-
ohecimento ii exrna. I arnilia do cx-
tine-to desa homenagern da Ca-
in ara.

0 se. Presidente presumindo in-
tc'rpretar os seaitimentos da Casa,
defere a reqiienimento do nobre
deputado em aimbaS as cuss par
teS,

Em seguida, na forma do regi-
monto, lii e manda quo so publique
no orgiio official a seguinte

4ESEJM0 DOS TRABALJ-IOS BE
OLE SE OCCIJ-POU A CAM-\B\
Pa-S DEPUTADOS. NA 4.' SES--
SÃO BA 70 LEGISLATURA, FM
1948

Pi'aposiçdes de leis enviadas ci sari-
ccão

Polo Senado:

N. 99, do 1918. FBaiido a subsi-
din para os membros do Co-ngresrn
Mineiro na futura legislaturi a
para presidente e vice-president,-
do Estado, no futuro quatriennia,'
eontendio outras disposiçOes. (ml-
dada na Camara no correnin
anne). - Sanccionada. Lei n. 710,
de 3 de setemTiro ide 4918.

N. 87, do 1917. Auctorizarido a
pagan ento aos fuiiceionarios do
firo do Pontha e de S. Gonqabo do
Saiucahy, das -custas vencidas no
prime	 se-irs rnestre de 1940, e con-
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tondooutrãs .pi'ovidleneias. (Inicia-
cia na Camaia, em 1917). - Sane-
cionada. Lei fl. 711, 'de 3 do sotam-
Pro dc 1018.

N. 88, do 1917. Autorizando o
govorno a sulwdnciorar corn a
quantia ide 2:000$000 , por kilome-
tro 'quacirado, a co'ns;trucção de
nina estrada de rod•agem quo liguc
a cidade dc Praclos e a sãdo do ths
tricto do Dores a estação do Pracfo,
na E. do F. Odate do Minas, e con-
tendo oiitras provj'cloncjas. (Inicia.
is na Camara, em 1947). - San
cionada. Lei n. 714, do 19 dc so-
ternthro dc 1918.

N. 28, do Senado, do 1918. Mu-
dando a sédo do districto do Sant'
Anna da iPeidra Boni t a, do muni&-
pin do Mjre Campo, Para o povoa-
do dc Jaboticatubas, no mesmomu-
.oici.pio. (Iniciada no Senado, no
corrctnto anno). - Saneeionada.
Lei n. 716, do 16 de sotembro do
1948.

N. 30, do Senado. Auctorizando
a concssão do bcon9a, pars tratar
do nogocios, a Molpbo da SilvaPo-
leira, avaliador judicial do terino
do Muriahé, o a outros tunociona-
tins do Estado.. (Iniciada. no SOna-
do, no corrento anno) —Sanociona-
da. Lei n. 725, do 30 do seternibro
do 1918.

N. 102, do 1918. Orçando a recid-
Is e fixando a doaposa do Es'talo
Para o tuturo exorciclo do 1919.
J'nioiado na Camara, no corrent

a.flno) . —Saneoio,nada. Lei n. 732,
do 5 do outubro do 1918.
• N. 102 A. do 1918. Reorganizan-
do o servio do lotorias e conten-
do oufras providencias (Gonstit.ui-
cia dos arts. 14 a 47, 22 a 24, 27 a
2 e 31. us. 1, 2, 3, do projeeto n.
102, sobre orcam.cnio) . --Sanccio-
usda. Lci n. 727, 'do 20 do setein-
Pro do 1918.

N. 102 B, do 1918. Suspondon-
(Ifl a croaçdo do grupos eacolaros
districtaos e contendo outras pro-
videncias (Constituida dos arts. 32
a 37, destacados do projocto do
orcamento. --Sancelonada. Tel n.
726, do 30 do isetembro, do 4918.

N. 408, do 1918. Approvando as
contas do exercicio do 191.7. (Tm-
dada na Camara no corrente an-

no. —Sanociona4a. Lei n. 17, do
17 do setenl)ro do 1918.

N. 100, do 19'18 Fixando a for-
ça publica do Estado Para o tutu-
ro oxerciojo do 1919. (Iniciada na
Camara no 'eorrronto an:no) . -

Sanoci:onacia. Lei ii. 728, 'do 30 d
sotentbro 'do 1918.

N '114, do 1918. Perdoando so
ron Elysiario Joaquim da Silva, as
ponas quo lho foram Imipostas POT
crime do responsabilidade. —(1n1
ciado na Camara na presents sos.
são) . —Vetaclo polo sr. Presidente
do Estado, por a.cto do I do sete.m-
bro do 1918.

N. 416, do 1918. Mndand:o a do-
oiominaçdo dos districtos do Gloria
c Redondo, ambos pertencentes an
niuniciplo do Queluz.	 (Iniciada
us Camara aia presenle sossão)
Saniccioisadã. Lei n. 723, do 30 do
setembro do 1918.

N. 101, 'do 4918. Auctori7ando a
navegação no's rios Piracicaba, Do-
cc e Santo Antonio. (Iniciada na
Camara no corrente anno). —San
ccionada. Lei •n. 729, do 30 de so-
temijro do 1918.

N. 87, do 1917. Auctorizando o
govemo a e.ntrar em aecordo, roTa.
tivamon,te S construc5.o do ama

onto sabre o rio —Quobra Anzol
—(Tnicjada na Camara em 1917)-
Sa.rseeionada. Lei n. 730 do l.° do
outubro do 1918.

N. 90, do 1917. Dispondo sobre
registro do titulo.s expodidos pelas
Escolas "D. Bosco" do Cachooira do
Campo. (Iniciada fla Camara, no
mao do 1918) . —Sanecionada. Lei
1. 731 do 1.0 do outubro do 1918.

1918.	

•

PeLt Camara:

N. 66, do 1917. Mandando pagar
custas vencidas aos uimccionarios
do TOro das comarcas do Santa Bar-
bara o de Barhacena. (Iniciada na
Caniaraem 1917). —Sanocionada.
Lei n. 702, do 16 do sotembro do
1918.

N. 104, do 1918. Alterando a
logislação roforonto act proceSSo
oleitoral. (Iniciada na Camara no
corronto anno). - Sanccionada.
Let ii. 713, do 16 de sotombro do

N.'24,- do Sonado, do 1917. Ap-
provando a linha divisoria entro
os districtos do S. SebastiSo do
Rio Preto o S. José do Possathern,
ambos do Conceição.do Sorro. (Tnt-
ciada no Sonado no armo passado)
_Sanccionado. Lei ii. 715, do 46
do setonitbro do 4918.

N. 91, do 4917. Co.nsiderando
do utilidado publica a Bibliotheca
Caldonso, o Club dc Leitura Aras-
suahycnse o o Instituto Commer-
.cial Minoiro, do Juiz do FOra.
(Iniciada na Camara no anno paS-

sado). - Sanecionada. Lei n. 721,
do 30 do setombro do 1918.

N. 97, do 1918. Concodendo Ii-
ceriqa Para tratar do nogocios, so
professor do Gymnaslo Minoiro, dr.
Jodo do Mello Franco o a outros
funccionarioS publicos do Estado.
(Iniciada pa Camara no corrento

anno). - Sanccionada. Lei n. 719,
do 26 do setembro do 1918.

N. 102, C, de 4918. Dispondo so-
bro a Caixa Benouiconte dos Fun-
ecionarios Pubilcos (Constituida
dos arts. 41 a 44 do projocto n.
102, sabre orçamonto). —Sanceio-
nada. Let 720, do 27 do sotombro
do 1918.

N. 102. D, do 4918. Dispondo quo
compote aos profoitos da Capital a
daS estancias hydro_rninoraoS, o
veto sobro as resoluçdes dos Con-
soihos Deliherativos. (Constituida
dos arts. 38 o 39, do projecto 11.

102. sobro orçornonto). - Sancoio-
nada. Lei n. 733, do 5 do outubro
do 1918.

N. 105, do 1918. Dispondo sobro
o exorcicio da advocacia no Esta-
do. (Iniciada na Camara no cor-
rsrite aiano) . - Sanecionada. Lei
n. 722, do 30 do sotembro do 4918.

N. 110, do 4948. Fazondo dos-
rho do predios do pronriedado do
Estado. (Iniciada na Camara no
anno corronte) . - Sanecionada.
Lei n. 721, do 30 do sotombro do
1919.

N. 118, do 1918. Dispondo sobre
o niomero do aulas do curse do lo-
gica. psychologia o historia da
phylosonhia nos gym.nasios do Es-
tado. (Constituida do art. 4. 1, des-
tacado 'do proj ecto n. 97. —San-
ecionada. Lei n. 718, do 26 dc se-

• temibro do 1918.

Pro jectos apresentaclos em 1918

N. 97. .Concodendo dois annos do
licon9a, Para trtar do negocios, ao
professor do Externato do Gymna-
sio Mineiro, Joda do Mello Franco.
—Enviado act Senado em 6 do Se-
temibro. —Sanccinnado. Lei n.
719, do 26 do setem'bro do 4948.

N. 98. Altorando a lei a. 459,
do 1907, na parte roforonto a por-
centagom do collectores. (Vide pa_
recor n. 192). —Enviado ao go-
verno do accordo corn o parecer n.
192, da comrnissào do Orqarnonto.

N. 99. Fixande e subsidio Para
OS membros do Congrosso Mineiro
na futura legislatura o Para Pro-
sidento e vice-prosidento do Esta-
do no futuro quatriennio. —Envia-
do ao Senado em 26 do agosto.
Sanccionado. Lei n. 710, do 3 do
setembro do 1918.

N. 400. Fixando a forqa publi-
ca do Estado Para o futuro oxer-
cicio de 4949. - Enviado ao So-
nado em 17 do setomibro. - San-
ecionado. Lei r. 728, do 30 do Se-
tembro do 4948.

N. 401. Auctorizarldo o govorno
a contractar, corn qum mais van-
tagens offorocer, a ilavegação nos
rios Piracicaba, Doco o Santo An-
tonio. —Enviado an Senado em 49
do setombro. - Saiiccionado. Lei
n. 729, do 30 do sotembro do 4918.

N. 102. Orçando a rocoita o Ii-
xando a dospesa do Estado para 0

futuro exoroicio do 1919. (Vide no
tim desta secOão ps projectos ns.
102 A. 102 B. 102 C e 402 1)). -
Enviado ao Senado em 18 de so-
tembro. —Sancionado. Lei n. 732
do 5 do outubro do 4918.

N. 103. AuctorizandO o governo
a instituir urn internato junto ao
Gymnasio Minoiro do Bello Hori-
zonte. (Medida identica consta do
projocto n. 402 B, art.. 2) . —Pen-
do do parocer Para 2 . 0 discuSSão.

N. 104. Fazendo modtiaaços no's
procesS'oS eloitorse's dli quo trata
a let n. 708, do 49 do sotemLto do
1917. —Enviado act Son'ado em 28 do
agosto. Sanocionado. Lot n. 743, do
to dc .sotem'bro do 4918.

N. 405. Dispondo s'bro o oxer-
cicio do advogacia no Estado o tra-
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t'Luldo do oulras medi•d'as eorreja-
clas.--IEn mviado ao Sonado c 17 do
sotembro. —SaiccionacJo. Lei n.
722, do 30 lie se1ornbro ide, 1918.

N. '100. Auctorjzajdo 'o •govor-
io a coilceilor ,ao eidadüo A4ne•r.o
]ioecko ou a sociedade quo organi-
Zar,. iscncao do impostos Para os
liroduetos 'do uma I abrica quo pro
tonde Iwithi.r em Palmyra., pam
distillacSo do inadojeas. - Enviad
au Senado em '15 do seterubro. Pen-
do dc 2. 0 discus—&—j.

N. 107. Ilegulando custas 0 erno-
tuinentos dos ofuiciaes do registr
civil e 'dos juizes do paz—Penile do
Jarecor Pam 2. diseussSo.

N. 108. Approvando as coutas do
exerciti rj do 1917.—Env .i'ado ao So-
iiado em 5 do mtembro. —Saneclo-
nada. Lei n. 717, de 17 do setem-
bro do 1918.

N. 109. Garallf,jndo os vencimen-
toe do qualquer furiccion'ario esta-
dual quo fOr sorteado p'ara o cr-
viço miitar obrigatorio e' conten-
do o'utras disposicOes . - Rejoitado
-em 2. discunsão, em 14 do sotom-
boo.

N. 110. AucfOrjzan.do o governo
a doar a Camara Municipal do S.
Doiniugos do Prata a pane que pos-
sue o Estado no predio em quo
actualmeojte funcciouam a respecti-
vi nni'iiicipalidade, eadela e trilnuu,1
.do jury.—Envjado ao Senado em 13
de sotembro. —Sancelonado. Lei
ii. 721. do 30 de soternljro do 1918.

N. 411. Reformando a ConstitLd-
cSo do Estado.-Enviado ao Senado,
vin 17 do setembro. V'oltoii 0. Ca-
mara, lem 21 do sietembro, Para
soffrer o 2. 1 turno na Proxima sos-
são ordinarta.

N. 112. Auctonizando a releva-
cOo dej urna multa cm quo ineorecu
o jurado faltoso Jose Silvestro,
Coimbra. da comarca do Lavras.
Rej'eitado 0111 ' 2.0 discussão, cnn 14
do setembro.

N. 113. Attrthujndo 'ao fundo do
Caixa Be'nefioento dos Funcciona-

rios Pitldicos" 10 so'1re a renda
annual prodsizida p;elos - tituicss
"multas' e "cohrança da divida
activa orçamcntaria", con stantos Jo
orçame'nto da receita extnaordina-
na. (Medida i'dent jca consta do pro-

Gado polo Sonado, do projecto P.
102, da Camara) . —Sanceionado.
Lei n. 720, ide 27 do setombro do
'1918.

N. 102 D. Dispondo quo compe!e
a p Prefeito do Capital o aos da
ostancias hydro-mineraos, o veto
sobre as resolucOos do Conselho
Dcltherativo. (Gonstituido dos am
38 e 39, rlestaoados, polo Senado,
do pnojeeto n. 102, sobre orcamen-
to'. —Sanocionado. Lei II. 733, do
S do outubro do 1918.

Pro jectos dc annos anteriom'es e qese
liv cram andamento em 1918

N. 119, do 1913. Auctorizando c
governo a corisiderar coma rover-
são a Bnigada Policial do Estado o
ado quo nonm'au tenento do 2. 1 ha-
lalhão o ciclaclão Antonio Carlos
Viriato Catdo Junior. - Voltou 0.
commissão lie Representaçnes, poe
oceasião do entrar eni 2.0 disoussão,
em 18 do setembro, a requerimento
do mesma.

N. 66, lie 1917. Auntorizando 0
pagamonto lie custas aos funecio-
cantos do fOro da comamna do San-
ta Barbara e do Barbacena. -
Sanocbonado. Let n. 712, do 16 lie
seiemnbro do 4918.

N. 78, de 1917. I)ispondo sobse
iiuxilios para tratamento 'do indivi-
duos ot'fendidos por ant'maes by

-drophobos. (Este projecto, apena.
foi archivado polo Senado: a Ca-
mara nao so occu p ou delle no c,or_
me'nte anno - - Mandado archivar
pelo Senado. conforme officio en-
viacto 0. Camara, cm 30 do agosto.

N. 86. 'do 1917. flinpondo sobre a
Caixa Beneficente da Fonça Publi-
en do Estado. - you011 a comm-
são do Fora Publica, por occasião
de entrar em 2.0 discus;são

N. 87. do 1917. Dispondo sobre
c(fleesSaO do auxilios parn , constru-
Qo lie estralias de rodamern. - -
Sancionado. Lei n. 730, de 4•0 de
Sefembro lie 1948.

N. DI, lie 1917. Consilierarulo
rino i'nst,ituicão do utiliclade P11-
Mica a "Bibliotheca Caldense',
mantida na eldado do ('aRias, e o
Club do Leitura Arainuahvense".

Enviado ao Senado em 3 lie se-

tenabro. —Sancelonado. Lei n. 724,
do 30 do setembro.

N 95, do 1917. ProroEan;do 0 pra
no 10 que trata a lei 11. 675, do
1916, sobre logitimação do terms, o
conten'do outras pirovidencias.
Pende do parocer para 3•0 discus-
S5.0.

N. 90, Se 1917. Auctorizando o
govonno a m

m
andar registrar nas re-

partiçOos copotontes os titulos do
agronomos oxpedidos, pelas esco-.
las do "D. Bosco", em Coeiioeira
do Campo. —Enviado ao Sonado
em 31 do agosto. - Sanecionado.
Lei n. 731, do 40 do outubro do
1918.

Projectos do Senado, do corrente
anno, enviados a Camara em
1918.

N. 28, do 1918. Muliando a sdde
do districto do SantAnna da Pc-
dra Bonita, do municipio do Abre
Campo. Para o povoado do Jabo-
ticatubas do mesmo munioipio.-
Saneclonado. Lei n. 716, do 16 do
seternlmo de 1918.

N. 29, do 1918. Auctorizando a
movisão das lois o rogulamontos so-
bre onsino publico primario. -
Pendo do parocer Para 2.0 discus-
são.

N. 30, do 1918. Auctorizando a
coneessão do urn anno do liconça,
Para tratar do negoeios, a Adolpho
da Silva Pereira, avaliador judi-
cial do tormo do Muriand e a oil-
I ro funccionanio publico. —Devol-
vido. corn emendas, ao Senado, em
18 do setembro. - Sanceionado.
Lei n. 723, do 30 do setembro de
1918.

Pro jeetos do Senado do anno de
1917 e quc tiveram andainento
em 1918.

N. 24, do 1917. —Approvando a
linha divisonia entre os districtos
Ic S. Sohastião do Rio Preto o S.

Jo'S do Passabern, no municlria do
ConooiSo do Serro. —Saneciona-
lia. Let ii. 715, do 16 lie setembro
do 4918.

N. 21 5 ' 19I7. Equipanando es
voneimcn tos dos amanuenses da
Escola do Pharmacia do Ouro Pro-

,jecfo n. 102 C) - Pende vie 2.a
discvissijo.

N. 114. Perdoanido ao rou Ely-
siario Joaquim do Silva as ponas
quo Iho I orson impotas po'r crime

.do respo'nsaljjli'd ades . —Envjado ao
Se'na'do, em 19 do setembro. —En-
viado a sancção. Vetado polo r.
Prestdeiito do Estado, por acto do
1.0 do outubro do 1918.

N. 113. Auctorizando a concessl;j
do 40 dias do Idrias aos 'colloctores
o 'escrivOos d'as colleetonjas esta-
duaes.—Pondo do 1. d1'suss0.o.

N. 116. Dando novas denonaj'ia,
cOos aos districtos do Gloria e Re.
dondo, ambos do municiplo do Quo-
luz.—Emivj'ado ao S;eriado, cm 18
do sotembro. - Sanccionado. Lei
P. 723, do 30 do setembro do 1918.

N. 117. Adiamido as eleiçOes mu-
nicipaes para o anno do 1919. em db
We fOr designado pOlo governo.
Pendo do parecer para 2. discus-
Sao.

N. 118. Dispondo sobre o numero
'To aulas do curso do logica, psycho-
login c historia do philosophia nos
Gymnasios do Estado. (Destacado
do projoeto n. 97, art. 4. 1 ) —San-
ccionado. Lei n. 718, lie 26 do se-
tembro do "918.

Pro jectos constituidos dc vario.c Cr-
tigos destacados, pelo Senado, do
pro jecto de orcamcnto.

N. 102 1, Re'organ.izando o servi-
o do loterias 10 contendo diversas

outras providuncias. (Consii.tujjo
dos arts. 44, 15, 16, 17, 21, 23, 2C,
27, 28, 29 o 31, us. 1, 2 e 3, destaca-
dos, polo Seivado, do pr'ojecto n.
102. da Camara) - Sanociunado.
Let n. 727, do 30 do setemliro do
1918.

A . 102 B. Su'spendondo a creaçOo
do g-rupos .esoo1arc districtacs e
contendo ontras providonejas. (Con-
stituido dos ants. 32, 33, 34, 35, 35
37, dost"Rowdos polo Senado. do pro-
junto n. '102. da Camaro) —San-
ecionado, Lei n. 726, do 30 do so-
fembro lie 1918.

N. 102 C. Disponid'o sobre a Ca ; --
xa Bonefjeonlo dos Funcejonariog
Pubijeos do Estado. (Consti'1ujdo
dos arts. 40, 41, 42, 43 o 44, dostv_



520
	

521

to e dos gymnasios do Bello Hori-
zonte e Barijacena aos dos ama-
nuenses dãs Secrefarias d Esla-
do. —Pende de p arower ji ia 2.
(I1SC1ISSã0.

Pareceres apresentados cm 1918

N. 183. Pa cornmissão do Legis-
lação, opinando pela accoitação da
renuncia do sr. deputado Alberto
.Uvares. ---- Approvado em 19 do
agosto.

N. 184. Da eommissão de Viaçäo
o Obras Publicas, opinando peia
approvação da indicação ii. 13.-
Approvado em 19 •de agosto.

N. 185. Pa •mesma eommissão.
opinando pela approvaço da in-
dicação n. 14. —Approvado em 19
de agosto.

N. 186. Pa comrnissão do Orça-
menlo, opinando quo soa remetti-
do ao governo, para tomal-o na do-
vida consideraçao, urn requerirnen-
to da Camara Municipal do Minas
Novas, solicitando verha para con-
certos do uma •ponte sobre o rio
Fanado. - Approvado em 21 do
agosto.

N. 187. Pa mesma corn.missäo,
solicitando soja enviado ao govor-
no, aiim do que seja tornado na
devida considcraçAo, urn officio
da Associacão Commercial do Juiz
do FOra, podiraclo egualmonte verba
para reparos na estrada "União e
Industria." - Approvado em 21 de
agosto.

NI. 188. Pa cornmissão do In-
struecito Publica, opinando polo ar-
ehivamente de urna ropresentaão
do director do grupo escolar de
Uherahinha, fazondo vêr as vanta-
gens do -so isentar , do leccionar o
director do grupos escolaros do
me-nos do oito cadeiras o contendo
outras medidas. - Approvado em
22 do agosto.

N. 189. Pa mesma commissão,
solicitando o archivamento da re-
presentaão do director do grupo
escolar de Abbadia do Pitanguy,
sobre o mesrno pedido constante
do parecer supra. - Approvado
em 22 do agosto.

N. 490. Pa mesma eommissäo,
mandanclo archivar a 1jeca Proto-
eolJa.da sob n. 546, referente a Es-

cola Nocrnal do Montes Claros. --
Aipiprovad-o em 2-2 do agosto.

N. 101. Da mesma co-mrnissan,
opinan-d-o pelo arohivamento do re-
querimento em que Donate- Ponati
pedo a -eroação do uma cadeira do
lingua italiana no Externato di
Cymnaslo Minei po. - Appre-vado
cm 22 do age-sb.

N. 192. Pa cornrnjssão do Orça-
tpenfo, no sentido do so adiar a 41s-
cuss5o do projeteto n. 98, ate quo
so,jani ministrados os esclarecimei-j-
los 'quo pede a-o governo para a
boa liarnionia ontre o executivo e
o legislative. - Approvado em 22
de agosto.

N. 193. Pa eomnilssão de Sande
Pu.hlica, oipinando que seja onvia-do
ao Senad-o, para decidir como jul-
gair mais convonionto, urn requeri-
roento do eirdadãe- Evaristo Vaido-
taro da Silva, pedin-do interpreta-
cão do art. 2.° da lei n. 677, do 12
do seteaisbro de 1916. - Approvado
em 22 do agosto.

N. 194. Pa eommissão -do Orça-
monte-, •opiiiando que so onvie ao
give-mo, para informar, urn roque-.

mento do Manoel Miranda Rosa e
cutros, pedindo auctorizaço pa,a
fundar nosta Capital a "Banco de
Minas", corn a capital de einc-o mu
contos. - Arpiprovado em 24 do
agosto.

N. -195. Pa commissdo de Saudo
Publica, solicitando o archi-rarnen.
to do uma repres-entaçao do Aftciii-
so Carlos do Sousa e outros cirur-
glOos dentistas, pedind.o medidas d
rep ressão contra, o exerci-eio 'dessa
pr.ofissão por individuos leigos, vis-
to c-stair 0 assumpto previsto rius
arts. 291 e 292, do dec. n. 2.773,
de 1940, aldrn de medidas eons-tan-
es ido, Cod. Penal da Republ i ca. -

Approvafdo cm 28 do agos-to.
N. 196. Pa commiesdo do Agri-

cultura, o'pinan-d-o pela appro-vaço
da.inidi.caçdo n. 46. - Approvado
cm 29 do agoste-.

N. 197. Pa eommissão do ViaçSo
o Obras Ptthlicas, solicitando se re-
metta ao go-verno, rpara torna-r na
devida considerado, urn podido
dos habitants do distrioto do S.
Re-que, rnunic4pio do Arassuahy, no
sentido da reeonstrucçao do u-ma

ponte sobro o rio do mesme- noine. 	 N. 207. Pa inesma commisso,
Aipprovado un 29 do agosto.	 poililidu o indeferirnonto de urn re-

N. 198. Pa cornmissdo •do Repro. querimento em quo o tenonte Ma-
entaçOes 0 PetiçOes, sulicitando noel Josd Soares FOcas pede con_

audiencia (l.a ooninussdo do Agri- tagein do tempo para suL re-forma.
cultura e ln'dustria, co-rn relaçao —Appro-vado em 6 do setembro.
ao re-querimento do dr. Camillo N. 208. Da mesma eornrnissdo,
Maria Ferreira -da Fonseca. - AP - indeforindo urn roquerimenfo do
orovado cm 29 do agosto. 	 Josd do 1igueiredo Almelda, de ac-N. 199. Da co•rnrnissäo dc 0ra- cordo coni as informaqOes presta-
menlo, pedindo seja enviada ao go- das pole Sr. Secretario da Agricul-
verno, para as respe.ctivas informa- tura. - Approvado em 5 do so-
cUes, a peticdo dos mu. Ne-gue-ira 	 tern'bro.
Guirnaráes & Comp. - Aip-provado	 N. 209. Pa rn-esma comrnissão,
OR 31 de age-s-to.	 opinando polo archivarnente da pe-N. 200. Da commi-ssäo do Repro- ça protocollada sob n. 494, por
eentaçOes e PetiçUes, solicitando, tratar a mesm-a de materia do ox-
por intermedie- da Seeretaria do In_ clusiva competencia do poder exe-
terioi, iniomia06es relativas S P0 cutivo. —Approvado em 5 do so-
ças proitocofladas sob us. 290, 307, tem0ro.
310, 323, 334, 337, 338, 345 o 358. -
Approvado c-In 31 do agosto.	 N. 210. Pa mesma coniirnissdo,

N. 201. Pa mes-rna cmmissãc, solicitando se-jam remettidas a
pedindo quo sejam remettidas ao commissão do Orçamento as peças
governo, para sore-rn respectiva. protocolla,das sob ns. 635, 547,
mente informa-das as peas prot:'- 596, 604, 563, 564, 603, 567, 551,
colla-das sob us. 322, 324 e 344.	 401, 034, 598 o 639, relativas a an-
Approvaido em 31 dc' age-s-to.	 grnento do vencilnentos. - Appro-

N. 202. Da ce-rnmissão do Obras vado cm 5 de setembro.
Publicas e Vi•apã-o, e-pinando pela	 N. 211. Pa mesma commissdo,
approvação da indieacae- n. 17. -- opinando quo a representapdo do
Aipprovado em 3 de sete-inbro. 	 collector e do escrivSe- do Diaman-

N. 203. Da mosma commissde-. tina, seja annoxada ao projecto n.
opinando, tamibe-m, pc-la approva- 98. --Appre-vado em 5 do sotem-
ção da indicacão n. 18. - Appro	 bro.
'ado cm 3 4-c setembro.	 N. 212. Pa commissão do Ca-

N. 204. Da commissdo do Peti- maras Municipaes, mandando quo
cUes, solicitando seja indoferido 0 a officio do prosidento da Ca-ma-
requerirnento do professor J&ão ra Municipal do Born Suceesso, so-
Perpctuo Soares do Senna, pro- bra transferencia da fazenda do
fessor publico effective, relativa- "Engonho", do districto do Oliveira
monte a contagem do tempo para para a do Santo Antonio do Am-
os effeitos da sua ape-sentadoria.— paro, fique aguardando opportu-
Approvado em 3 do setembro.	 nidade. -- Approvado em 5 do so-

N. 205. Pa mesma comrnissão, bembro.
opinando polo indeferimento do N. 213. Pa -mosma con rnissão,
urn requerimento do cidaddo S y- opinando quo o protesto do presi-
maco Rodrigues do Paiva, ox-pro-- dente da Camara Municipal de Jo-
fessor publico, solieitando conta- cuhy, contra uma ropresontacão
gem do tempo para as effeitos da da mesma Camara, relativamente a
s-na aposentadoria. - Approvado transferencia do fazendas, soja an-
em 3 do soternbro.	 nexo a essa representapão, para

N. 206. Da mesma commisso, opportunamente della lamar conho-
indeferindo o requerirnento do Sal- cinionbo. - Approvado em 5 do so-
vador Ca.razza e outros omprega- lombro.
dos da Directoria do Hygiene, p0- N. 214. Pa comrnissão do Obras
dindo serem incluidos no quadro Puh1ias e Viaçrto, opinando pela
dos funceionarios. - Approvado approvaçdo da indicaçdo n. 19.—Ap_
em 5 de setembro. 	 I provado cm 40 do sotembro. -
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N. 215. Da cornmi:50 do Leg'is-

laçiic e Justiça, solicitaudo infor-
niacOes do goveri-to corn rc'lac:5o ao
requ erimenf0 de d. Idalina Alves
Pereira, vulva do e-x-soidado do 3.
bata1ho, Joo. Amanelo dos San-
fos, pedimlo pensão e Into coino
ihe faculta o regulameif0 da for-
ça Puhiiea. —Approvado em 49 de
Soternihro.

N. 210. Da cOrnonjsso de PetL
cöes, opinando pelo archjvainento
da petiçfjo do Osorlo Martins Bias
e outros, pediido re1evaäo de
miilta de jurado. Appr&vado
em 18 do se.temoro

N. 217. Pa comrnjssão de Orça-menfo. mandaido archivar urna
reuresenta do Insfitut.o Evan-
gelico de Lavras pedindo urn an-
xilio de 30:000$ para construec,
0 equip amento de suas instaliacoes
—Approvado em 19 de selembro.

IX. 218. Da mesma comrnissão
solicitando aeja enViado ao gover-
no o re querirnf. de JosO Ignacio
dos Santosj professor de desenho
do Gymnaslo Mineiro, p edinao equi-paraçao de vencirnentos - Vol-
ton i c0m1rndss50 em JO do setern-
Pro, a FecJU erjmento do Sr. J0
Lisboa.

N. 219. Da cornmjssão do Legis
laçao, opinando p olo archivamen
to da petição do cidado Norbert.
Hodrigues M01100, advogado pro
Visioflado residente em Marianna
pediido revogaçao de diversos dis
posifivos de lei restrictivos da ii
berdade profissional - Approva.
do em 19 de setemlro

N. 220. Da mesma cornmissãopedindo informacoes ao goveraic
corn relacao ao requerirnn0 doOr. Antonio José da Cunha, solic.i-
tando a decretaçjo dc uma lei que
auctorize a sua aposentadoria no
cargo do reitor do Jut ernato do
Gyninasjo Miuciro do Barbacena.
—Approvado em 19 de cetembro.

N. 221. Pa comifflssao de .Agr-
dultu-ra, solicitaudo do gove.rno in
formacoes sobre um requerimento
do eidado Arthur Monteiro di,
APron, rela .tivamente a industr d-t
pesca. - Approvado em 21 de se
Leni,bro.

N. 223. ha co'i5	 do Legis-
açSu, opiuiarido polo archjvanaen

tu na 1cp iese.utacao .ílos opera-
laoS da Irnipreusa Official pedin 00
Oai-a. s•o il1ScrPverem como contri-
huin.tes cia Caixa B eneficente do
Func4iionarios PubJjcu,s. -.- Appro-
vaclo ell] 21 dc aetembro

IX. 222. Ba mesma cornmssjop e-dindo o arghiva.me.nto das pefi-
COcS em (file (I's Soldados refcii-rn._
los Avres do Aiine.jda e ,Jofio Ba-

piista (10 N asei-n-io.nto solicjtan-u rn-'-
Ihoria dc reforina Approvadci
rn 21 de seterrthro

Parece i' do anno passaijo Clue 1ee
andanjento em 19-18

. 182. Da corn iss5o do Agri-
Cull

IX
trua e Industria, peclindo one scollsu]Jto ii Sec. re1.aija da Agricul-

tiira scijr o requ erijyieuito do Ti-a-.
ian o Medeiros, padin do fav.jjes
Pars o fabrico do ol-ea e oiltres pro .
(luetos, polo aorovefarnento do;
oqlIpiros sylvestres Approvail,,

cm 19 do a.gust.

i ndicaçc5	 ap1 escnlac1ac cm 1918

oUtro , sobre a conve1ñonca tie so

N. 20. Do sr. Julio MeirelJes e
Ontio.s, no Sefitido do quo a Mem
dc-ta Camara, pop infern-ietiio do
sr. Presidonte do Estado, so dirt-
i8 ao Comnnssa.rjaclo da Alim-enta
çiio, no Rio do Janeiro, garantindo
aos inverni-stas do ga-do cde taiho a
preço quo fOr taxarlo offi-ciahnen
fo. uma vez (jiie elles c[ueirarn par
sua con-ta, abater a mesmo gado,
lnde p en.d c-ate dc 12Iterrnejiarios -
Penile do pare-cor.

Parceej apresentado no anna de
1948

N. -I. R &Coflh.i'd0 c prods-
mando -presid-ente e vi.ce-presiden
to do Estado para a futuro qua-
triennia do 1918 a 1922, as srs. dr.
Arthur Os Silva Bernardes 0 Se-
ia;dor Eduardo Carlos Ylihena do
Amaral.

-flu-cc-tons dos Servitos das S-e
s5e, 24 -dc setembro do 1918. - 0
director, Alexandra de Sousa Cou-
tin/jo.

O SR. PRESIDENTE : - Chega-
dos quo somos ao fim dos fiOSSOS
fnabaThos 10gislatIv0s do'corran-te
ann-a, oumpre-me, -c--rn Men n-orne 0
em 1101-ne dc ineas colic-gas do Mesa,
a gnadecer SOS nc-bros deputaslog 0
Concurso -pro-do-so quo rios presta_
ram pars que chegassem.5 ac- Icr-
mc- d-o.s nossos tra-baihos, tOo I oliz-
monte coma chegamos.

Fazen.do -c-ste agradecjjmc-n0 pe-.Io a todios a-s s-rs. deputados quo o
Fec-c-barn coma partido -do intimo
dos nossos conacOes. (Muito ben-u,fl?Uito bern!)

Em seguida, a Sr. Presidif.e con -
Vida seas collegas para a encerra
mPnto do Congresso, -am-anuiO, a 4
hoi-a da tarde, sendo nit fOrma do
art.. 72, paragnappo unieo-, do regi-
rnento, lida e approvada a resen
to ricta.

Levanta_se a 505500.

.CTA PA SESSAO SOLEMNE BE
ENJCERHAMENTO BA 4.' SES-SÃO PA 7.' LEGISLATURA DO
COING-RESSO DO ESTABO BE
MINAS GERAES, NOS 25 BE SE-
TEMBRO BE 4918.

Prcsidencja do sr. Levindo Lopes

A urna hors dii tarde, feita a
ch.arnada, acham-se presentes as
srs Levi-ndo Lope-s, Leopoldo -do
Tuna, Pedro Drummond Camillo
do B i-ito. Gabriel Sa.ntos, Mello
Franco, Ribel-ro do Oliveira, Olyrn
plo Mourdo, Di ego V-as-concellos,
Sousa Vianna, Pedro Malta Macha-
-do, Xavier RoBin, Eduardo do
Amaral, Emilio Jardi-th, Paulo P1-
uheiro., Norberto Lage, Heinnique
Portugal, Ignacio Marts, Cicero La-
pes, Monteiro do Ab-reu. Sousa Soa-
res. Pedro Lahorn-o, Tavares do
1,1db. Baeta Neves, Edmundo Plum,
Jodo Martinho, Argemjro do Be-
'onde, Franklin do Castro, JoOo
Antonio, Modesti-no Gonaives, N-el-

IX. 13. Do Sr. Ignacio Murta

rtpiesefltar so gave mo federal, re.
]tfivam ao proion gam. n0 dalinha -telcgra,phjc5 -da cidade do Sa

o linas a .d Boa Vista do Tromedal,
passanrd,o pela 1do Rio Pardo. —Ap
provacloem 49 ci- agosj.

IX. 14. Do sr. Norberto Lage P
outros, no senticlo dc so represen-
tar so C ongress Nacional sobro aurgente necessidade -do prolongs-
menti do ramal ferieo da cJd;vip
di' Santa Barbara a Sant'Anna de
]erros. App.ro-vaJo - em 19 do
agosto.

N. 15. Do sr. José Custudio. no
Sentido de se r epresenfa ao Con-
gresso INacional Sabre a urgento ne-
c-essiiclade dc so prohibir o jogo di'
loferias no paiz. - Penile dc pa-racer.

N. '16. Di Sr. Julio Meirelle-s 0
outros, no senti-do de so represon-
tar ao potier execufjvo soPre a ni-
cessidade da adopqao dc medhcla
que impecam o transito do rcha
nhos eontamjnados pela febre

aphtosa, pa p
a fdra dos n1un-uipios.

- Ap'pr)vada em 29 -do agosto.
N. 47. B-n sr . Argen[ro tie Re-

setide e outros, 110 sentido do s°
reprosentar ao PresMen-te da II,'-
publics sobre a necessidade das ]i
gaçOes dos pontos -mais eonvenieri_
fes nas Estradas 'dc Ferro Oéstc e
(1 oyaz, fa-cilitando a -commun ieaao
corn es-ta C apital. - Approvathu
em 3 de -setenThro.

N. 18. Do Sr. Julio Meirelles e
outros, no sontido de se represen-
tar ao 1poder exe.eiiti yo so-bre a ur-
gente ne-cessidade do so estabele-cer-
I' m accordo corn a ROde Sul_Minei-
ra p-ara so modi-ficar a navegaoao
da nijesrfla ROde no rio Sapucahy,
entre os portos do Sapticahy e Pun--
ca Mama. - Ajeprovada em 3 do
sefem-hro.

N. 40. Do -Sr. JoOn Lisboa, no
sent-ido de so reip resentar ao Sr.
Miuiistro On Viacao soire a flecessi-
dade dc urna estaçao teIegropb
1,acional las estan-cias hyrli-o-rniaC..
raes dc Aguas Virtuosas e :au1fti
quilu e- no -sen.ti.cio do e-st-hp1i'
loenfo de, urn from misto d-a HO-Ic
S u LMineira, no rarnal da Campa-
iha. - Ap-pro yacla 'em 10 do se
temnbro.
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son de Senna, Silva Fortes, Alci-
des Gonçalves, Bernardo Guirna-
rues, Mureira da Recha e Demos-
thenes Cesar, faltanido corn causa
parliripada, 0 sr. Sime.qq Stylita e,
scm ellas, os mais senhores.

Abre-se a sessão.

0 sr. Presidente diz quo o urn
da presente sessäo d o encerramen-
to dos trabalhos do Gongiesso, pe-

Ic quo, iev.an:tando-Se, no quo -
aconipanliado ipo.r todos os presen-
tes, declara eroerrada a 4. 1 se•SSão
da 7. 1 legislatura do Congresso- ML
neiro.

Em seguhia, na tOrina do art. V
do regimeito comrnrim, d lida e
approvada a presente acta.

Levanta-se a sessäo.
A's doze e meia horas, feita a

chamada acham-se presentes as srs.
Levindo Lopes, Leopoldo do Lu-
na, Pedro Drummond, Emilio Jam-
dim, Silva Fortes, Joao Martinho,
Paulo Pinheiro, Sousa Soares, Vi-
viano Caldas, Franklin do Castro,
Monteiro de Abren, Henrique Por-
tugal, Modestino Gonçalves, Pin-
to de Moura, Bernardo Guimarães,
Ratto Junior . Castello Branco, Bias
Fortes, Josd Maria, Moreira da Ro-
cha, Alcides Go.nçalves, Norberto
Lage, Julio Meirelles, Jodo Lisboa,
José Affonso, Costa Cruz, Pericles
do Men.donça, Getullo do Carvaiho,
Tavares do Mello, Gabriel de An-
drade, Argemiro do Resedne, De-
mosthenes Cesar, Bacta NevesIgna-
do Murta, Pedro Lahorne, Nelson
do Senna, Cicero Lopes, Joilo Anto-
nio, José Custo.dio, Leite de Castro,
Hiheiro do Valle. Eduardo do Ama-
ral, Andrade Boteiho, Riheiro do
Oliveira, Olyrnpio Mourão, Malta
Machado, Sousa Vianna, Antero Pu-
tra, Xavier Rolim, Levindo Coelho,
José Cupertino, Nuno Mello, Alves
do Lomas e Gaspar Lopes, faltando,
corn causa participada, as srs. Ro-
eha Lagoa, Nunes Coelho, e Simedo
Stylita e, scm ella, as mais senho-
res.

Abre-se a sessão.
Na forma do art. 16, do regi-

mento commum, o Sr. presidente
declara quo so vai proceder ao sor-
teio da commissão encarregada de
moocher as ex-mos. srs. dr. Ar-
thur da Silva Bernardes e senador
Eduardo Carlos Vilhena do Ama-
ral, eleitos presidente e vice-pm-
siclente para o futuro quatrienniO
ilo 1918 a 4922 e o exmo. Sr. dr.
Delfim Moreira da Costa Ribeiro,
cuio mandato finda-se hoje.

Para essa commissão são so.rtea-
dos as srs. senadores Andrade Bo-

A, DA C.-33

Who e Gabriel Santos e deputados
Pinto de Moiira, Joto Lisboa e Pau-
lo Pinheiro.

o Sr. Presdente suspende a sos-
são aid quo seja annunciada a che-
gada dos exmoS. srs. •dr. Arthur
da Silva Bemnardes e senador Edu-
ardo Caries Vilhena do Amaral.

A' urna hora da tarde, d annun-
dada a chegada desses senhores,
polo que o Sr. Presidente convida
a cornrntssão a cumprir o sen de-
ver.

Introduzidos no recinto, corn as
formalidacles re'gimentaes, tomam
assento a Mesa, a direita do Sr.
Presidente 0 sr. dr. Arthur da Silt
'a Bernardes, e a esquerda o sr.
senador Eduardo Carlos Vilhena do
Amaral.

0 sr. Presidente, lovantando-se,
no quo d aoompanhado par todos
os presentes, declara que esses Se-
chores vão prestar o juramento e
compromisso para as cargos do Pre-
sidente e vice-Presidento do Esta-
do. Prestado esse compromisSo, o
sr. 1.1 secrotario procede a leitura
do tormo. lanando em livro pro-
prio, que d assignado pelos em-
possados e pelos m.ornbros da Me-
sa do CongreSso.

• 0 sr. Presidente, em voz alia, de-
Clara empossa-ths dos cargos gle
Presidente e vice-Presidonto do Es-
tado os exmos. srs. dr. Arthur da
Silva Bernardes o senador Eduar-
do Caries Vilhena do Amaral.

E in seguida, convida a commis-
são a cum prir o seu dever, sendo
os referidos senhoreS acompanha-
dos aid a porta principal do edifi-
oio, dandose Par findos as traba-
lhos. Finalmento. d lida e approva-
da a presente acta e

Levanta-SO a sessão.

Acta dii somb so1ell@ rea1iad.ä as I do sotombro do 1918, pra

Dow du SIS. Presi gllto 8 Yicc-Presidntc o Esto, e18it

Dira 0 u$iollllio do 1918-1922

PRESIDENCIA DO SR. LEVINDO LOPES
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DISCIJRsO PIIONUNCIADO NA

SESSAO DE 8 DE AGOSTO DE
1918, PROPONDO UM VOTO DE
PESAR PELOS I'ALLECI\IEN-
TOS DO DEPUTADO FEDERAL
ALVARO DE ANDRADE BOTE-
LFIO F D. FRANCISCO DE PAU-
LA E SILVA, TIISPO DO MARA-
Nil AU

O SR. lUAU MARTTN1JO — Sr.
Presiden.tc, Para unia ilupla home-
flagern e na intcncãc) de in'terpretar
O Sentir geral desta Casa. inelino-
me reveicnte deante do do .is tin
mulos que, no intersticio dos nos-
SOS trabaihos legislativos, foram
cavados, Para nelles so recolherern
as reliquias sagradas do dois deno-
dados aposfolos - tim Ca democra-
ci abrasileira e outro Ca religido
eatholica, amhos operarios Ca Pa-
tria.

Alvaro tie Andrade Botelho e C.
Francisco tie Paula o Silva são duas
glorias do Estado do Minas, quo ca-
hiram

'
ha pouco, na arena do horn

cobate da causa santa. da RopuIli-
ca e da religião!

O primeiro; Sr. Presidente, tot
urn republicano historico, cuja pa-
lavra. brilhante de orador eloquen-
te e do prop agandista incançavei
muito concorrell Para o feliz ad-
Veflto da Republics. (JJujto born!)

Corno politico, srs. doputadus.
Alvaro Botlh& fiji sempre Jeal e
intranSjgenje na prafi p a dos princi-
pbs que evarIgelizCra, revelando
S empre urn caracter indepentlente,
de accordo corn a orienlaçao demo-
pratica, pela qua] pautava seus aetos
e maflifestando coin firmeza e liber-
dade o sell pensarnento, quando se
tratava do hem geral do Estado 0
Ca Naão. ()Jujfo beinfl

Em pleno regimen do Imperlo,
não trepidou ern entrar em lucia
corn Os baluartes dos dois partidos
do paiz, ao lado de Prudente do
Moraes e Campos Salios, sustenta-
ds por uma pieiade hrilhante do
jovens republicanos e Cc accordo
corn seus illustres correligionarios
Bias Fortes, João Pinheiro, Fran-
cisco Sallos e outros e consegulu
oleger-se depulado C AssernblCa

Geral, polo partido republicano,
contra a vontade do son venorando
pae, commendador José Estaves de
Andrade Boteiho. (A.poicgclos go-
roes)

Na Republica, eleito doputado C
Constituinte federal, ropresentou o
4.° districto, apenas corn tuna pe-
quena rnterrlLp cCo. A sua vida par-
lam ontar foi assignalada por inol-
vidaveis serviços C NaçCo e ao Es-
taCo tie Minas, corno inembro do
irnportantes commissOes naquella
Casa do Congresso federal, entre as
quacs as de InstrucçCo Publica e
do Codigo do Aguas, sendo sempre
acatadas as suas opinhiics. (Muito
born!).

Por muitos annos presidiu a Ca-
mars Muhicipal do Lavras, ma
terra natal, revelando na sna ad-
ministraçao muito tino, solo e pro-
bidade, como provam Os sons in-
minosos relatorrios annuacs.

Sr. Presidcinte, Alvaro Boteiho
gosava de largo prestigio politico
em toda a sona do OCste do Minas,
polo son espirito de to'lerancia e
hondade do coraçCo. Era tao aca-
taCo pelos proneres do Partido Re-
puhilcano Mineiro, quo fob escelhido
Para sox, no solo da commisaCo exe-
eutiva, o substituto do senador
Francisco Salles, entCo Ministro da
Fazonda; o, na ult.ima assemidda
geral do mesmo partido, realizada
nesta Capital, quando o digno e
preelaro pr'esidente da mesma con-
vonção loVe do deixar a presiden-
cia, por estar 0 son nome em vota-
ão, ainda Alvaro Botelho foi o sub-

stituto, 001110 hornonagern da as-
samblCa sos sons sorviços prcstattos
C Ropuhljcae ao Estado.

Corn o fallecirneinfo do Alvaro Bo-
teiho, desappareceu mais urn repu-
blicano historico e urn dos aposto-
los da dernocracia. (Muito bern!)

Sr. Presidente, o outro brasileij,
illustre e rnineiro, Para quem soti-
cito da Camara urna homenagem,
Post mortem, é urn rneu ex-compa-
nheiro de jornada e amigo dedicado
0 leal—D. Francisco de Paula e
Silva, Principe Ca egreja mars-
nhense, tao bruscamente arreliata-

do pela morte so sen rebauho quo-
riCo!

Sr. Presidente, D. Francisco Cc
Paula, filito de. Lima das inais dis-
tincfas farnilias do Sul do Minas,
charnado pela Providencia Divina ti

earreira ecciestastica, pars malor
segurança da sua voeaCo, slistou-
so entre os benerneritos filhos do
t. Vicente do Paulo—CongregaçCo
ti qual o Brash, 0 particularmente ii
Estado At Minas deve os nais re
levantes sorvios, em hem da R-
tigiCo e da Patria.--Seminarista n-to-
Cob, noviqo cheio do virtudes o sa-
cerdote, reuniu, polo seu trabailto
assiduo e esforo inexcedivel, wit
eabedal do alto valor, us santidade
do vida nas lettras e na sciencia
eecl.esiastbca.

Orador sacro, dedicado ao pstuilo
rias sagradas escripturas, tornou-se
urn verdadoiro apostolo que atttrn
his Para Dens as almas pela sits
palavra cheia do piedade e unctão
religiosa.

Como pui)licista cheio do crudi-
çCo e polemista vigoroso, deixou
utuitas ohras. litter arias do boa don-
tritia, em dofesa da Religiao 0 0111

prol dos altos interessos da Patrio.
Elevado so Episccipado, dignifi-

Con son novo posto do sacrificlo
polo son zelo aposiolico pela salvo-
Co das airnas. Sua vida do hicpa

fot toda do trabaihos em urn Cat-
vario do sofirimentos: "Falta tu'lo,
escrevia nurna carla quo as jornacs
tern publicado:

Abanciono cudrpleto, campo in,-
enso a lai'oura, espinhos a om

primir [bees, liervas rnris corn Vito
orande; Jesus Chri.cto decconhectr'o
o muito of fendiclo".

Coiacluia: "Esperança muita do
trabaihar scm collier os fructos, de
so firer scm see compadccido dc
ntorrer cm breve. tendo urn so sm
timento, do rev Jesus Chris-to tao
pouco aniado!"

Na diocese do Maranhiio era o
idolo do povo e respeitado ate po-
les rncredulos e dissidentes, quo
T;elle admiravam urn verdadeiro
apostolo e urn pastor digno do son
rebanria.

D. Francisco tie Paula, Sr. Pro-
sidente, cahiu quando mais so oni-
pcihava 110 born combate do So
nhor, longo da sua sdde diocesana,
cm husca do ovolhas tresmaihadas,.
corno dIe mesmo o disse em car-
ts dirigida a urn seu amigo: "Von
Para o deserto, farce v-ida de pas-
tor errante!" No deserto tornbou o-
operario do Senhor, cheio Cs ben-
çãos e do merecimentos Para 0 edo,
apontando sos sous filhos a foils
terra da prornissCo (Muito bern!)

Sr. Presidente em nome do dois
sentiimentos—Patria e ReligiCo—i- .

-queiro quo so consigna na ada dos,
nossos traballios do hoje urn .ryoto
de profundo pessr, polo traspasso
dos dois queridos extinctos, aposlo-
los do democracia e Ca religiCo ca-
tholica, Canto-se dessa home r-a-
gem conhecimento C farnilia Andra-
de Botelho, em Lavras, e so exmo
Sr. Arcehispo Metropolitano Ca Ar-
chidiocose Ce Marianna. (Muito
bein; inuito bent!)

0 sr. Pros idente, interpretando
Os sontirnentos Ca Casa, manda eon-
sigriar ns acta o voto dc pcsar pro-
postp, fazendo-se as commanicatOcs
rcqueridas polo nohre orador.

DISCURSOS PRONUNCIADO N
.SESSAO DE 12 DE AGOSTO DE
1918. POFi OCCASIAO DE SFIi
APRESENT ADO 0 PrHOJECTO N.
98, RELATIVO A PORCENT '-
GEM DE COLLECTORES.

0 SR. ARGFMIR0 DE RESEN-
TIE: - Sr. Poesidente, pedi a J)i-
lavra pars envia1 C mesa urn pro-
jeeto quo visa i'egularizar a er'-
brança do poreenta gens pelos colic
ctorcs estadoaes.

Como a Cam scabs rio ver, ainthi
ho pouco tori apresentada pebo noc-
so Collcga, Sr. JoCo Antonio, urn-c
represept- çãO nesse serjtido. o quo
ainda O1aiS con firma a justba Ii

iii dircba quo o men projecto con..
substancia

Pela legislaCo cm vigor, a cL
ljrança das porcentagens pebos. cd-
bectoros mntado9es C feita assCrn:
- 1 . 0 olasse. 8 0 1 0 ate 2.00:000$ e 2 0

sobre o excedcnte; 2.0 clCsse, 9
at685 000$ e 2 T sabre o excoddn-
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to; 3•O classo, 10 010 at 70:000$ e
2 010 soibre o exceidiente; 40 c1ase.
11 00 ate 55:000$ e 2 010 sotu'e o cx-
cederite; 50 classe, 43 0 1 0 ate .....
40:000$ e 2 0 1 0 sore o excederite:6 . 0 claisse, 17 ojo atd 25:000$ e 2 oo
so4re o exceideiTIte; 70 classe......
20 010 aId 15:000$ e 2 010 sohrc
exceidente: 8.0 classe, 20 010 sabre a
a rreead.açao.

Assirn sendo. C hem do ver quo
o colleIctor, quo fern a0 sua collecto-
na sobrecarrcgada eon funeaiona-
rios auxillaras para o born desern-
penho dc suas funcbes; o collector
flue se esfora para dumprir see
deer, ficard evidenternente prejti
theado corn a porcentagem supplo
menta:r dc 2 oJo	 vantagem pan
o Estado (Apoiado do sr. Jodo Mar-
tinho).

Alas, Sr. Prasidente, si C verda-
(10 quo o Esfaido do Minas exige dos
respeotivos funocionarios o cum-
prirnento 1caJ e rigoroso do sous
deveres, nun C menos certo quo @110
ran dmeja por fCrma aiguma h-
cupletar-se d custa dosses mesmos
funecionarios.

0 projecto vem regularizar essu
sifuaçao.

Trata-se do urns modida 4e intel-
ra justice '0 não vai to longe conic
proteriidc a representacao quo e;t
viou i mesa o iios,so illustraclo col-
lega.

Nestas eondic6es, apresento a
projocto, so qual V. exc., Sr. Pre-
side:ntc, •darC o destino regimental,
costa dc quo sera o mesmo appr-
'ado pole Case. (Muito bern!)

DISCURSO PRONUNCIADO NA
SESSAO DE 19 DE AGOSTO DE
4918, A0 SER APRESENTADO 0
PROJECTO N. 405, SOBRE EXEB-
CICIO DA ADVOCACIA.

o SR. JOAO MARTINHO. Sr.
Presidente, tenho a honra do sub .

-metter a criteriosa consideração do
meus nobres collegas urn projecto
que, accoito on retocado, convortido
em let, sorh a reparação do uma in-
justiça commettida o anna passe-
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(10 pole rnaioria dos scnhore repro-
sentantes do povo mineiro, pare a
qual concorri corn o men voto -
do quo nra me penitenclo sincera-
monte - voto do condescondencia.

Sr. Presidente, a lei ii. 695, do
14 do sotombro do 1947, revogando
o art. 113, lettras a, b e c, e tamboni
o paragrapho unico do mesmo cr11-
go da lei ii. 375, do 19 do setombr.
do 1903, ferin. tamborn direitos ad-
quiridos, em virtudo da 101 n. 257,
do 40 do agosto do 1899, art. 40,
pela qual os advogados provislo-
nados polo Prosidento da Relacdo,
podiarn exercer a sua profissão, em
1.° instancia, em qualqucr comarea
do Estado.

Innumeros foram as clarnores quo
so levantararn pola imprensa do Es-
tado contra a roferida lei anti-libe-
ral, maxiind para as zones maus
afastadas de Minas, undo rareiain
os bachareis em direito, c ate mes-
mo os advogados provisionados.

Sr. Presidento, corn a aprcsen-
tação do presento projecto, nCo pro-
tondo quo se anram as portas a in-
compotencia do advogados som cs-
crLlpulos e ignorantes, quo vonham
sacrificar as interesses do sous con-
stituintes, o a causa da jutica, por
uma mal entondida liberdade (IC
profissho.

Quero, Sr. Presidente, a liherda-
do do profissão, em termos, pare
aquelles quo provarem a sua cape-
cidadc moral e profissional peran-
to uma cornmissão exammadora do
colendo Tribunal da Relaqao i,
sojam respeitados os diroitos adqui-
nidos por id.

Sr. Prosidente, passando as mans
do v. oxo. o men projocto, ospero
quo a illustro comrnissão do Legli-
laçao o os mous nobres colleges
dosta Casa, fazendo-o passer pot)
cadinho do sons altos conhecimentos
juridicos e pola diseussãono -plena -
rio, formiulern urna lei vasada nos
moldes da justice e da domocracia,
ern reparação da injustiça cornmc-
tide.

Eis o projecto (te°)

(Mujto born; muito bent!)

DISCURSO PRONUNCIADO NA
SESSAO DE 20 DE AGOSTO, RE-
QUEBENDO UM VOTO DE PE-
SAR PELO FALLECIMENTO DO
CORONEL THETONIO MAGA-
LHAES.

0 SR. GETULIO DE CARVALHO:
- Sr. Presidenlo, acaba do hal-
xar ao tumulo na ctdado do Serro
urn mineiro digno da consideracho
do sous patricios o urn rcpubilcano
distinctissimo quo souhe, desde as
tempos ardorosos da propaganda,
salientar-so ao lade do lnolvidavcl
João Piuhoiro, do Antonio Olyntho
o outros republicanos propagan-
distas.

Acoba, Sr. Prosidenic, do faDe-
con o coronci Thootonlo do Maga-
Ihaes. Fllho daquella cidade nor-
tista, berqo do tantos rnineiros ii-
lustres, nas geracbes oxthictas e na
actual, o cononel Theotonlo foi mais
urn sorrano notavel o propagandis-
ta donodado do actual regimen, no-
publicano so conservando atd a sue
morto.

Deseondento do imp ortante faint-
lie quo inostimaveiS, serviqos tern
prestado a sua cidado natal e A
zone norte-minoira, o coronel Thea-
tonio occupou cargos do confianqa
popular, cargos do norncacAo do
governo, iue sonìpre soube honrar,
nun so pela culture do scu espirito,
coma polo ardor dc combatividaih.
quo tanto o caracterizava. (Apoia-
do do sr. Ignacio Marta).

Foi deputado provincial em 1884
e os seus collegas da assemhlCa da-
quolia Apoca admiravam o valor
intellectual e patriotico daquello ii-
lustre mineiro. (Muito bent)

Na cidade do Serro fundou urn
jornal, quo foi sempre sentinella
evaniqada da Republica o dos into-
resses do norte, desaippareccndo
quando recursos pecuniarios tAo es-
cassos pare a emprosa do jornalis-
mo sertanejo nAo pudoram mats
sustental-e; mas, nunca a coronel
Thootoni& so afastou do loigar (10
sou redactor responsavel, corros-
pondendo corn notavel e brflhante
ardor e dedicacAo an titulo do sou
periodico - A Sentirella do Serro.

No governo do saudosD paulista,
o grando brasileiro Prudento do
MOraes, o legendario repubuicano do
Piracicaba, foi o coronal Theotonlo
dcpuiado federal e, corn brilhantis-
nm, soube desomipenhar o mandato
quo iho fra confiado polo seu dis-
tricto eleitoral, do representanto de
Minas Geraes no Congresso Naclo-
nal. Nos Annacs daquelle tempo
oncontrarn-se traQos da briihante
passagem do talentoso deputado o
discursos notaveis, corn que a ilus-
tre extincto defermdeu o Ministro da
Viaqao daqu.eile governo, de accu-
saqbes injustas que Ihe moveu a
imprensa carioca, sempre intransi-
dento na empreitada dos scus ala-
ques.

Espirito Diana, cheio do inspira-
qOes patrioticas, do mime combati-
vidade admiravel, o coronel Thoo-
tonio do Magalhaes merece a 1cm-
branqa, a recordaqAo Ac seus pa-
tricios nesta hora em quo desappa-
rece dontre os vivos. E a Cama-
ra, dos srs. Deputados, quo tern sa-
bido sempre fazer justiqa aos ml-
neiros sorvidores da patria, corn a
moihor boa vontade, estou certo,
concordard quo so lance na acta
dos nossos trabaihos do hoje, urn
va-to do profunclo poser pelo falle-
cimento do tAo digno rniiaeiro.

E' o quo roquciro a v. exc., sr.
Presidente, convencido do quo os
distinctos collogas nutrirAo os mes-
mos sentirnentos quo nesta hare
inspiram o mon pedido.

(Muito bern; muito bern!)

o sr. l'residente diz que, inter-
pretando os sentirnentos da Case,
fard. constar da ac-ta o voto do pe-
sar proposto.

DISCURSO PRONUNCIADO N
SESSAO DE 19 DE AGOSTO DE
1918.

(Enviando C Mesa requerinentos
do dr. José Ran gel e do tabellião
Belmiro Braja).

0 SR. PINTO DE MOURA. -
Sr. Presidente, poco licenqa para
passer As mAos do v. exc., afirn
AC que tesiha e destino reimenta1,
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o requerliriento, em quo o (liSfiflCfO
professor di. Js€S Rana-el vem po-
air ao Congrosso contageTn (IC
tempo para a sua aposontadorja.
F ujncciollarjo que senip cc soube
iloni-ar o digrii. 'tear as cargos quo
fern ocoupa.do o quo lhe tern sicto
onforidos não sO polo voto popu-

lar como tarnijean peir, confianqa
do, govorno, rnernijj'o i o Conseiho
de lnsf'ucqgo Publica do Est.ado,
ondo sua opiiiião C mit 'ro acata-
da o a quo presta Os meihores sor-
vços, director dos grupo e'sc.oia-
res "Dolfim Mo.roira" e "José Ran-
gel", da cidade do Juiz do FOra, es-
tabelecjmento esios frequenfados
p01' rnais do Intl ahimnos e quo so
reromrnendarr d eonsideraçacs pit-
lilica pola or'desn e diseiplina quo
nelles reinam o pela rigorosa oh-
sorvancia dos molhores onethodos
do unsino 0 (10 todos os p'receiios
pedagogieos 0 di'. José 1langel,
quo ha tantos annas vo.n servindo
ao Estadu coin o ole-
vaqão, tern incontestavelrn pnfe di -
i'eito C niedida legisla.ti•va quo veni
silicitar, pois nCo serC mats quo o
reconherjmenfo dos gi'andes ser-

iqo•s presitados C terra do mu her-
qo. Requeren.do quo V. exc. so di-
gno do eneamirihar C cornrnissCo
reSpeetiva 0 rerfuefrilTlento quo on-
vi C Mesa, esitoit certo de quo ossa
digria comirnissCo, exarnina udo corn
o cuidado que sompre disqaensa a
todos as assuginpios sujaifos ao sen
oxalme, nCo doixard do emittii' pa-
recor favoravol habilitando assiin
a Cazrnara dos Depuitados a conce-
der a niodida quo. corn bodo o di-
reito pedc o di'. José Raugel.

Passo tantheiri Cs mCos do V.
exc.. sr. Presidonte, para quo to-
nha o destino regimental, o reque-
rilmeqlto em quo o tahelliCo Belmi-
ro Braga, da cornarca de Juiz do
FOra, pedo mais urn anno do 11-
conqa, Para trat.ar de sua saude.
E' urn funceionario quo mereco a
medida legislativa soticitada em
sea favor, pots do facto tern no-
cessi.d ado do permanecer cm (api-
tal dii Bepcchlica para tratarnonto
do sua saude, nCo the sendo por
inso permiittido conservar-se no
exoreieio do suas funcOes.

Corn a sua ausenola o se.rviço
judicial •nada soffrorC, pcsrque o
SOLI cartorbo ficard confiado a urn
funcoiosiario Vantaosagnent.o co-
nhecido, do competencia e probida-
do ludiscutivois o quo do longa da-
ta vern prestando As partes nesse
mesmo cartorio e ao podor judi-
ciarlo, corno escrevonto jurarnenta-
do, quo é, Os melhores esrvio,
merocendo sompre •a malor confi-
anqa do todos. Espero portanto
quo a digna cominissCo a quo vat
sec affecto este requerimento iaCo
deixard de conceder a licenca soli-
citacla por Belrniro Braga, quo 'S
do resin urna gloria litteraria bra-
sileira.

(.thiilo bern; muito bern!)

I)ISCURSO PRONUNCIADO NA
SEsSA,O DE .?O DE AGOSTO DE
1918.

(Encjaclo 0 Mesa rcprcsentac(5es
dog eserivães prit'ativos dos pro-
cessos c execuçJes crirninacs do
Estado).

O SR.. PINTO BE MOURA: —Sr.
Presidente, onviando C Mesa as ro-
presentaqOcs do quo sou portador,
dirigidas ao Congrosso Mineiio pe-
los eserivCes privativos dos pro_
cessos e exocucOos criminaes do
Estado, por interrnedio do escri-
vito quo essas funcçbes exorce na
comai'ca do Cataguazes, corn o
major zelo e compotenicia, o cida-
dCo . Americo José Fernandes, re.
queiro que v. exc. so digne do on-
viar essas represontaqitos C commis-
são respectiva para quo ella, corn
o criteria quo the é peculiar, so
proi uncle sobre a rnelhoria quo
pedem esses dignos funocionarios
para os cargos quo occupam.

Em vordade, Sr. Presideinte, ostb
a pedir a attenqCo do poder legis-
lativo minoiro essa classe do furn
ccionarios quo. piiestando C justL
ça, nos logares em que residem,
ei'viqos da major rolevancia, atra-

vessam emfanto uma vida do reacs
sacrificios ante a escassez dos
proventos de sons cargos. Ser.vthdo
C justiqa 'no desempenho das fun-
cçOos quo mats inioressarn 4 ordom

pablica, do nez cjue trabaiharn nos
sLimmarbos do cuipa, cm quo so
apuraim as responsabilldades dos
crirninosos, dos perturbadoros da
ordenr social, e no jury quo a to-
dos os serviços prefrero, esse tribu-
nal popular quo tern sido at.ravez
dos tonrpos a area santa da justi-
ça, as escrivCes privativos dos pro.
cessos 0 execucCes crirninacs coin
justa razCo se dirigom ao poder le-
gislativo do Entada solicitando a
sua attenqão para as meihorias quo
sirggorem, lovados pola justa as-
piraqão do encontrarem nos carlo-
rios em que trabalham, a born da
ordem social, a coropensadora re-
muneraCo pelos serviiJos quo pros-
tam. Sujeitos, como so acham, a
tubas as exigoncias dos juizes, tra-
halt ando scm cessar em processos
na sua quasi totalidade do reus p0-

bres, nCo tcndo direito a recober
dos prooessos do reus quo sahom
absolvidos outras custas quo sejam
as que rateadarnonte são pagos po-
lo Estado, corn grande tardanqa e
em proporcAo insignificante, Os es-
crivitos dos processos e execuçôes
crirninaes esperam do podor logis-
lativo. quo já na sessCo Proxima
passada procurou meihorair-ihes as
co}ridiçOes. a decrotaqCo de uma lei
quo os ponha a salvo das grandes
difficuldades quo neste mornento
experirnentarn. A quadra quo so
atravessa C do difficuldades, no
ha duvida, mas C preetso quo a at-
tençito do potter logislativo SO vol-
to para a la]aoriosa classe destos
servidotres da causa publica ciuc em
verclacle so aeharn em condiqes do
franca precariedade. E' o quo es-
Pero da Camara dos srs. Deputa-
dos, para quern appello, certo be
11110 me proiporcionara 0 onsejo be
corresponder C conuianqa em mini
dopositada pelos signatarios das di-
las rcpresentaeS.

DISCUBSO PRONUNCIADO NA
SESSAO DE 26 BE AGOSTO BE
4948.

(Modificacao do processo eleitoral)

0 SR. BAETA NEVES: - Sr.
Presiderito, peçn a v. exc. a fine.

za do me fazer chegar Cs rnCos a
ornorida offerecida polo nosso col-
lega, Sr. José Custodbo (11?' atten-
dido).

Sr. Presidente, assignada pelo
nobre deputado, sr. José Custoclio,
acaba do se.r apresenfada ao pro-
jecto a seguintc ernencla:

Flea reduzido do 6 mezes pare
3 mezes o prazo Para tiesincom-
patthilidade eleitoral para Os car-
gos de vereador e representaqão
estadual.

Por pane da cammissCo dc jus-
iça devo lenthrar C Camara dos
j-s. Deputados quo a emenda quo

acaba do ser lida nCo offeroce van..
tagern alguma do ordem pubica e
quo,...

O sr. José Custodio: —Polo me-
nos C mais itheral.

o sr. Baeta Neves... polo con-
trarlo, ella vent favorecer extra-
ordinariamente as manobras oleito
toraes.

SLLpponha-so urn promotor be
justiqa quo tenha protenqites poll.
ticas: antes de 3 mezes cite fard, as
rnanohra.s quo ontender, renuncian-
do outdo o sea logar para ser elei-
to.

A lei federal jã marca 6 mezes.
o sr. José Custodio: —A let fe-

deral marca 3 mezes.
o sr. Ilaeta Neves: —Tres me-

zos Para uns casos e seis Para ou-
tros.

Si a emenda do nobre deputado
so roferisse it incompatihilidade
em districto estranho itquelie pare
o qual fosse eandi:dato a pessoa
one so desinoorripatibulisasse, hem.
Mas, cemo estC formulada, a ernon-
da C perigosissima.

Urn juiz do direito, Si fOr politi-
co exercendo prossCo sobre os seas
jurisdicionados, tendo pretenqôos
politicas, pOdo fazer muita cousa
em 3 mezos.

Si a ernenda, ropito, detorminas-
so quo esse prazo fosse Para os in-
dividuos quo exoiicem funcqbes pa-
blicas em logar differente da cir-
cumscripqão em que residem, tran-
seat; mas, tratando_se do mesmo
muni:oipict onde o individuo C in-
spector escolar, promotor do jus-
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flça, subdelegado do poijeja or
qualq.ue.r auctoridade, emfim,
prazo do 3 moSes é muito pequenc
o vern favorecor eXtraordjnarj,a
monte as rnanoijras POlitjcas.

o Sr. Getuijo de Carvaiho:
so caso a CPpOsiçdo quo V. exc.
faz a emorida d sO quanta as ole!-
cOos municipaes mas no quanto as
estaduacs?

o sr. Recta Neves: —Quanto as
estaduacs, esses i1Iconvonjones des-
nplparecem porque V. exe. corn
Prohende fine urn promofor do jus-
tica na cornarca de Bello Horizon-
to nesihurna influeneja pOde ter na
comarca do Gaan'hães, raprese tada
1)010 nobro collega.

Enitrefanfo Si o prornofor de j.us
tica da comarca do Guanhijos qui-
5cr ser presidonte cia Camara re
Specfjva, flesse caso 0 prazo do 3
nhezes 0 muifo pequeno.

Sendo assim, a emencla oil
so referjr exchlsivament0 ios ou-
tros cargos quo não os municipacs
Ifi entdo dove so desdobrar em 2
panes, dizendo: —para deputados
o sonadores, 3 moses; Para presi-
dente da Camara e vereadores, 6mezes.

o sr. Getuijo de Carvaiho: -
Porfellameunfo

O sr. /Jaeta Neves: —São esses Os
i nconvefijenites quo lembro aos srs.
deputados e one a ernen.da offere
Co. porque todos sabem quo muitos
funccionaijos publicos oxercem ex-
traordjnar j arn.onto pressão em seus
suordinados razão porque, nos
casos anontados, o prazo do 3 me-

0 iflSTuffjcjenfjssjmo 0 prazo
do 6 moSes do quo fala a lei, 6 ills-
ta rn c.rif p o prazo idOal.

Em todo o ca-so, a Camara em
uv siholorja, resolverd cia me.

Ihir n11nejra possivol. (Muito born;
iruuto bent!)

DJS(URSO P RONUNCL\D0 NA
SESSAO DE 30 DE AGOSTO DE
1918.

(0000000nojas th- Pan0 L p rno,c )I?u-
nicipio (10 Carangofa) -

0 SR. BAETA NEVES. - Sr.
Presidento, a 4 .o do corronfo mpz,
na estaçfio do Faria Lemos, mull-
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ciipio do Carangola, desenrolou-se
larneqifave1 scena, de sangue da
quial foram protagonistas urn mo-
ço do 17 aunos do edade, pertenm-
cento a urna das meihores fami-
has carangolerises Anistoteles Coo-
1110, natural cia cidado do Mar do
H e;sp anha. tamhem p erten conte a
distjncta farruilia.

Por molivos que não vOmu ao ca-
so oxplicar-se, travou-se lamenta-
vol mona de sa:nguo entre as dots,
condo viclima Ar!sto'teles Coelho,
quo pertencja a facção cia opposi-
çã	 uro daquello mniciplo, condo o
criminoso pepteneonfe ao brupo quo
soguo a orientaqão da politica do-
minmante.

IlIado. o facto, as auctoridades
agiram immediatamente, Para o lo-
cal soguindo o delegado do poll-
cia, quo detove o crhiuinoso, quo jã
havia so eritrogailo an commandan-
to do dos'taearnvmito policial.

0 prornotor •offerecou a denu,ncia
e o processo seguiu Os tramites ro-
gulares, sendo quo a familia da
victima couistif.uiu advogado urn
illustro jurista, quo já porlustron
Os "An;naes" deota Casa - o dr.
Agostinho Pereira - o tambem pa-
route da Victiuna.

Correndo 0 processo as tramitc
logacs, foil o roll pronurnotado e
não consfa,, Sr. Presidente, do en-
redo do rnesm-nci a menor sombra
do politica, a me-nor sombra dc
parcialidade por Davte dos dorni-
nantes cia sifuaçPo.

Entretanto, hoiitem, coin surpro-
za, Ii nos jornaes do Rio do•Janei-
ro quo o Sr. dr. Francisco Valla-
dares, lovado nPo sei por quo,
quiz ornjpre€lar motivos politicos a
esse facto vorcladoiramento occa-
sional.

Por indolo, Sr. Presidente, nor
eduoaçao, por to-dos Os principios,
omifirn, on son contra,contra, em absolu-
to, a esses processos sanguinanios.
You atd alOrn; sou contra cmos
processos do quo muifos lanqam
mdc tisnando a consciencia do etoi-
tomiado a ouro, como V. exc., sr.
Providenfe, e a Camara saberru pa-
ra galgar posiqão politica.

Sou contra essos processos do su-
borne quo mullos 'homens quo se

111titulam aipregoadores das boas e
doutrinas, na pratica, commet-

tern constanternente.
Ora, so a facçao dominaurfe no

unIrniCLPmn do Carangoha 6 represen-
tada pela minha humilde pea-

jozes: —Muito digna (apoiados
gcraes; muito bern)

o sr. Baeta Neves... v. exe.
cornprohende, sr. Presiderite, quo
on ndo podia .doixar passar sem um
proteSto vohemonte a noticia do
cuo me vero oceupando.

0 dr. Francisco Yatladares, quo
tern a ma tO do officio ligada aos
AiiriaeS deeta Camara e na feude-
ral. ha do reconhecer que tanthem,
embera humilde, ten-ho, o men pas-
sado, e ique ndo tenho mancha de
esPecie algumna (muito bern).

Son hornom quo ndo teuho rabo
e, por consoquencia, grito neste ro
cinto, vista quo nan posse tolorar
ue urn re'presorttante mineiro, em-

hera cia oposiqdO vii solornar a
Ocho da imiprensa banal da Capital
Federal, quo procura emprestar a
outros qualidades quo nan tern.

E, sr. Presidonto, para ju'stificar
o accerto das minhas affirmativas
taco urn appollo ao honrado govor-
no do Estado, an digno Sr. sub-
Procurador Goral do Estado, ro-
centemente 'nomeado, born corno ao
Or. Chefe de Policia, quo no dia 7
do sotonubro vai tornar centa demo
dopartamento, quo podemn attosiar
so a faedo quo ropresento naquol-
Ic municipho, urn dia siquor arudou
fóra aa 101; urn dia siquer .sanccio-
nou actos do canibalismo.

Ac dr. Francisco Valladarec nm-
guem ne-ga o 'diroito do sen grato
P opposicão quo o ologeu; mas ci a
facçdo roprosontada por mim tor-
non-so criminosa polo facto do ndo
for votado em seu no-me, devo de
clarar quo si criminoso fui, crirni-
nose soul e eriminoso soroi; porque
n men partido ndo vota em s.
exc.

Assim sendo, sr. Presidonto, uica
aqui, nos Annaes, o protosto quo
lanco contra o mode irritante por-
"no acsuollo roprescitante. caudo-
so Chef o do Policia do marochal
Hermes, so trnanifestou na Camara

- Federal, protesto cste quo 6 lanca-
do corn a mesma Vohemonei.a corn
quo s. exc. tratou do facto.

Assiin, ponso ter respondjde ii
a. exc. da trthuina da Casa, dosa-
fiando-o para quo, pelos canacs
Iegaes, mostre so houve uma par-
ticula, a menor sornbra do partici
paçdo Par parte da situacdo do-
minante, no facto de quo me oe-
cupo.

Tenho coneluido. (Muito bern;
mnuito bern!)

DISCLJRSO PRONUNCIADO NA
SESSA0 DE 27 DiE AGOSTO DE
4048, POR &CCASIAO DO EX-

PEDIENTE (REPRESIENTACAO
HA ESCOLA AGRICOLA DIE LA-
VRA'S E REQUERIMENTO DO
SR. JOSE' IGNACIO DOS SAN-
TOS).

0 SR. BERINARDO GUIMARAES
—Sr. Presidento, You envier ii me-
sa duas represon'baçbes: —urna da
Escola Agricola do Lavras e outra
do sr. Jo-s,6 Ignacio tdos Santos,
professor do Gy.mnasio Mineiro,
desta Gapicbal.

Na priimoira, 0 Sr. .Sarniuo1 Gam-
mon, em nomo do .corpo director
daquehie estabeleciimonto, pode ao
Congreaso Mineiro uma subvoncao
de 30:000$, cmno auxiio 6. eon-
stru,ucqdo do projectado pavilhAo
one tornari 0 ncymo do saudjoso po-
litico, dr. Alvaro Botoiho, e quo
conc'phe'tari o appareIharneunto do
irustLtuto.

Sobejamento 6 a Eoe1a Agrico-
la do Lavras, poles resuitados quo
vem apresentarido, conhocida dos
morn ditinctos pares, pare quo so
faqam necesnarias quaesquer pala-
vras on argumnutos justificaitiveS
do pedido quo por men iintorrnodio
clirigem sous fundadores aos p0-
cleres publieo.

0 programma quo osso ostahole-
eirneinto. jii conaolidacio no eoucoi-
to •publico, vern desenvoivendo sem
dice-re-pane-ia, a seugure orientacao
teohnico-ped.a'gngica, quo preside
an endue ahli ministrado, a ,serio
dade educativa positivada dia a
cia do maneira iniilludive-1, sorvern
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de amparo, mais do quo mi.nhas
palavras, a protenqho exarada, no
documento quo YOu romettor a me-
sa, Para ciuc seja submettido ao
placet cIa eonmissho do Orqamen-
to e dos micus liftustros collegas.

Peinso, Sr. Presidente —e d atd
sediça •e acaciairia esta affirmat.iva,
liouto •oirigatorio do •todas as pla-
taformas .adrninistrati!vas, common-
fada e evidenciada pela imprensa.
these de todo o mosnento resaltan-
do axioma nho auais discutido -
penso quo •prestigiar croaçhes mel-
1a.das como a do Lavras, 6 facili-
tar a oonstituição 4o elementos ll_
homes quo desrendem outros hori-
zonties d nossa granideza economica
futura.

Paiz do fortilidade exoopciona1
Terra feraz o boa, lecunidada pelo
humus linnato •e abundante, explo-
dllndo em seiva ao ealor do nosso
ml pronreador e magnifico, viva-
mos neLlie come e nalbabo, como 0
1lsurario quo co.ntemipIa suns ri-
uezas in utilmente aecumuladas na

"casn forte " , Gorivenice-se e aom
penetra-sie do ma fortuina, fakiri_
sa-se ena1morado na sua contempla-
çho e deixa, assoherhado pela do-
eritia fascinaqdo do ouro, 0 des-
liimhrado pela sua posse, quo o
h esöuro so emp.oieire crirninosa-
mente inactivo no fundo da arm a
(me sua alma se ohumLhou. Para
die a "posse" d tudo, e quando,
cderia movirnentar todo esso las-

Iro na intensidade da vida, lirando
roveit reproductivos, prafere ter

1 eahedal timidarnento thort em
ui eofre, pungido a Obsessão de
sua liolatria prejudicial.

i'oino sse typo hebirau, nos nos-
SOS eamtpos aferirolha-m o esplen.-
dor 4o solo dos latifundios corn a
ca eel ra dais convicçaes archaicas;
1 jr odirto latente dos nossos val-
les multjpiicadore.s do séaras, quo
cenclamam o homem a aproveital-
os polo trahaiho mathodizado, scm
clesperdicios do forqas, corn a im-
mobilldade da retina funest.a, do
apé'go ao carrancisrno quo estiola
o entrava. 0 hurnem agrarie pa-
recese outdo ao avaro, TTao quo-
rndo fugir ao quo ihe tranamitti-

ram antepassedos, uilma-se a urn
ci ecul o vicioso quo comprirne, ares-
ta no sen amibiente peqilenino a
riqueza prodiga quo Dens lhe .po
ans mãos para quo a habilidade de
sua iniciativaa laqa rnu.ltipllear

Assimillados dos avoengos oo pro-
cesses primitives, traça o lavracjor
h fecurididade dos nossos sortOes
urn ltrnite fOra do qual a tirnthdez,
o reoeio, a desconfiariqa riho ibo
perrnittom urn passo: - a tradh
cilo do lavoura morosa e pesadona
hvpnofisa-o a eerteza do quo tira
O rnaxhmo do onde uinicamente ihe
vem o minim-0 ide producço.

IE' refractarie ao quo chama
theorias academicas, a analyse de
terras d para cIte idealismo dos in-
ncrvadores, a adubaqão chitmica,
bastas vezes exigida, o sea esplrjio
rep die, eSporadicame.nfe reconhece
a vantagem da mecanica, o qtraes
(FLier alteraçOes meteroologicas, tao
faceis do previsao, enoontrai-n'o
desprevenido, pots Ihe fa.ltam os
menores ruidimentos, as mats p-
queninas noçOes quo o habilitem a
conhecer as :rncidaThdacles provaveid
do tempo.

E o carrancinio suffecante r.
duz-nos a pohreza, pobreza para-
doxal e incemprehemisivel entre as
galas qLie ravestem a preciosa gem-
ma, a seintillanto jola que d nossa
Pria. onde, effitseados e oogos
pela gigantesca magnificoncia do
na. UhO ouvilmos 0 appello dessa

terra quo ties proclama em seas
vozes naysteriosns as suas proprie-
dades oivicladas. contentandonos
'in repetir envaiclecidos e estrthi-
iho quo caraelemlza a nossa apa-
thia: —E' am paiz rico. maravi-
lhosainiente rico o Brasil!

E mendigamos mnuita vcz ao ox-
frangeir'o, muita cousa, muita coil-
r mosmo qen poderiarnos tirar a

ubeiiclacte do nossas hordades agri-
colas.

Algo id se tern feito para comba-
ter esse mal? Os gnvern.os, compe-
netrados do quo pederomios 0 do-
viarrus see economi!carnonte, prod-
ram disseminar Os conhecimontos
da mecanica agraria, estimular
energias pela introdnicçe dc pro-

ceases mats rapidos e Imlais procio
sos da agricuituira Imoderna, envi
danclo esforcos pam confundi p ni
mareftia evolutiva deste seculo ot
clementos quo COflStitUjn OS nog_
sos pmop rie4aricyg e produotoret
ag rieoias.

Desse enforqo, entretanto, peque-
no relativamento d o resulltado, ái
reforinas do fond en comble cx-
pit rga do ins das vefth art as contern-
poI'aneas do inonjollo. antopOe-so 0
descaso dos intoressados, e a call-
sn, a unica Fe inenpijeavel dausa ap-
parece cern o rigor do uma fatal!-
lade: - a herança dos precosieei-
los inoculades no nosso apparelho
agricola pela escrav!dho viciada a
Y"odorra dos cites, a is,orninollencia
das tarofas aguilhoadas palo feitor,
termen da avorsho, corn difficul-
(lade veineida, per -tuido o qua fen-
Oe a extirpar estes hai)itos secula-
res.

Para se eliminar, portanto. esses
iicfeitos (To organismo naeional,
para quo as fazendas se erigalanem.
em messes quo cormerpondam a fe-
racidade das lemmas e nos prirnores
do nosso dma, Para quo eonsiga_
mos attingir o logam cfu e nos esth
reservado entre as naçOes prodo-
oforas nos mercados do munde,
faz-se mister quo pmocuremos for-
mar gemaçbes novas, pela educaciti
dos jovens, em escolas eujos para-
digmas sej am os d'acjucllas quo, cut
teda a America do i\omte, são vi-
veiros do ondo sahern profissiociacs
cia agricultura, Conscientes do cjue
cstd resorvado ao scu trabaiho e
dotontores das particularidades 0
segredos da technica igricola.

Nho serd teitanto modificar in-
dividuos We so enveiheceram no
rotina, quo d hoje infegrante em
cacla urn, quo censegiliremos a in-
dependencia produetora e o jfltl-
ligente apmovoitani onto dos cani
pos:—refuñdindo a rocidade nos
principios hodierans de ensina_
mentos solidos, é quo consegutro-
mos alcançar o fastigio da prosp-
ridado.

Apotar escolas quo inscrevarn es-
s0 objectivo na sua ciirectmiz, fo
mentar a di'ffusho deses collegios,

ó resolver o prohiena em - quo se
assentard a cstal)jl jda,]o economh'a
do BrasH do amanhh, aperfeico.
anclo, aproveitando fommanclo once-
gias novas, quo sulquern nossas tom-
ras ao vigor do novas aspiracOes,
systhematizando o trabalho par]
quo nos dh o maximo do provenlos
quo nos pode dam.

Ndo trepido em pmoelanar quo a
Escola A gricula do Lavras, corn C
son hygienico, hello b "asto edificio
central, corn as suas areas expci'i_
nientacs, corn os sons laboratorioi,
corn o sen posto zodechnico, di8.
pondo do professoraci) competente,
situada nos arredores de adeauta-
da cidade do edste do Minas. er hi
nas condiçOes e sat'sfa7 todos Os
roquisitos Para a exoeucão e rea-
lizaçho clesse ideal, prlparando gm
to p ama as luctas da lavinra, mas di
lavoura iiite11igentomenf contpre-
hendidsi e praticada.

C orn a sna rnanuteicão, lucrar
sobrornanaira o ensino profissiona]
em nosso Estado. o o biR COci official
0 razonvel, razoabilissirrio, tmatan do
se, como se trata, do nine casa quo
demonstrou suas vantagens e q'io
jã 0 urn dos nossos melhores pa-
trimonios.

Assim o rcconliecp rarn o Con
grcsso Mineiro, votan to, e o poder
executivo sanccionando e 'xedin_
do o decroto ii 990, d 10 cia de-
zemhro do 4917, quo a oquiparoil,
011 antes, concedeu-lhe a regata Jo
i'cconhecimento e do direito do me-
gistro dos titulos dos agronernos,
quo aNt terminem o ourso, ti is 'c.
partiçOes competerifes.

Mais ainda, a Secrcari- la Agri-
cultura, como intorrn'sijai-ia cia
administraqão public-a, a irooTia no
inomonto as donhecimenTos i t, JO-
vens diploma-dos do Lavra, urn
des ivaes acompanha comj e'ixiUar
o profissional oontracLde na Anie
rica do Norte, Para a 1ivtgaçho
da oultura do "ouro brancj' e al-
godao, exercendo otitros abmino
d'aquella casa varias coniinisihes
tochnieas no Estado.

Em perfeito fnncciorim-nei-ifo, re-
cehendo annualmente 10 jo yous quo
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Se preparam alli giatuitamento,
por conta dia subvoncio niic ci con
ee4lida no uosso oramento, tern a
dirigil-a a dedicada competenca
dos drs Samuel Gammon e Benja-
min Hunnicutt, amJos sen'hores do
deplomas clas melhorea institui-
cOns do genoro na Anicri(,i do
Norte.

Deixando a sua granthi Patria qLte
ci hojo o moclelo segutdo PC) cx-
em'plo nobre cia forca do vonta-
de dos seas flihos e pela perfeita
organizaçãO social quo a destana,
são ems os tran.sportaduves dos
moihores processos ethicativos da
hrilh.ante naçko yankee, adatan-
do_os ao nosso meio em J)000Ylci0
da nassa cultura.

E' grande, ci evidontemente gran-
do valioso e coefficiente quo corn
os seas eatorços traern Os dois ii-
lustre's americanoS cr nosso pro!

 a nOs, unicos a lucrar, a nos
a quem se reservain as prindelas
dessa cruzada hemdTht p ela nossa
romudolacko educativa, a•s nossos
compatriotas quo tcrão, dentro do
sea paiz, 0 rocurso P',Irl o piparo
tehnico quo Os habilito ci con qu'-
ta do novos surtoS no povir, cum-
pro scm duvicla amparar lfl!C]ati
vas doste jaez, attendenclo ao appel-
10 qué aos srs. dcputado, como
represeritantos do pa vo minc ro,
conflo nesle rnomcnto na certoza dø
quo d'elles tork essa protoncko a
mais carinhoso acoihirnento.

A segunda repTeS'fltacao, 'i quo
me roferi em pricipio,4 i 40,sr
José Ignacio dos Santos. Ins mais
antigos docentes do Gyrnnasio Mi-
neiro, e do qual receid muitas ye-
zes liccOcs quando alumno t'aqel_
la tradicional casa do inStrLlCcaO.

E' 0 sr. José Ignaio os Santos
titular da cadeira de erenho, cargo
quo vom dosempenhaindo ha
muitos annos corn deriicacii,, eon'-
petencia 0 assiduidade, tondo a sua
fcdha do funccionario estadual, ho p

-rando o rnagisterio puhllo. escor-
reita do quaesquer-falta, nit"s me-
recendo sempre ifl5lF91YOit05 cIgioS
dos sous collegas e superiores.

Na representacko qtie m" cnnIJOU
e do quo sou portador, nada mats

pede do quo inteira justqa,estribado
no valor do sea traha'.ho s no do-
sompenho cabal quo dci aos seas do-
vercs.

Todos os outros lcntes cm qua-
dro do doconto dacjuelle estah1e-
cimento tern o honirarlo do
500$000 mensaes, abrütdo-sc urna
oxcnpçko para 0 sr. José Ignacio
quo percobe 400$000 quo, corn Os
desnoritos quo soffro, deccem a tre-
sentos 0 pounDs mil rcils.

NOn pod.o elle augmeilo Ic von-
cirnontos; quer unicame'Tite a cqui-
paraçãO.

Como so trata do umi 7neiiid.a do
equidade, estou nerto quo 0 podillo
quo mando a Mesa serd attondido.

Nestas condiçbes , sr. Presidonto,
passo As rnkos do v o'c. as ropro-
sontaçOes o osporo quo a ellas se_
ja dado o dostino regmLntal. (Mat-
to bern; muito bern

—A' commissOo do Oroamento.

DISCURSO PRONIINCIAIJO NA
SESSAO BE 6 BE SETEMBRO BE
1918.

(Caixa Deneficente dos Funcciona
rios Publicos)

O SR. PINTO BE MOURA.
Sr. Pre.sidonto, na qualidade do
auictor do projonto nra submottido
A I. , discussko, julgo-rno no dover
do adduzir algumas con.sideracOeS
no sonlido do demonstrar a con-
venioncia das medidas nello consi-
gnadas, cm benoficin da Gaixa Be-
nnfioente dos FunccioflarioS PuNt-
cm do Estaclo.

]1)stitu1O do grando alcanee pa-
ra o fanecionalisrflo, ci a Caixa Be-
nofinonto cigna cia attenqko o dos
narinhos dos podercs publicos do
Minas o, assirn sendo, dove caber
a nOs logisladores a tarefa do me-
lhoral-a quanto possivel, afirn do
quo possa preoncher Os nobres e
olevados inttuitos para quo foi
creada.

NOn represen.ta, sr. Prosidente, a
projooto can debate, a ultima pala-
vra sobre o assumspto, quo so pros-
ta a largo desonvolvimento, mas é
nile uma pedra mats que se traz a

eie edificlo; ci rnais uifl esforço
quo emproga 0 podor legislatjvo no
sentidn do torn-ax meihor essa in-
stituicko afim do quo ella possa
prostar ao funccionalisrno puNico,
digno poe oeiato do amparo e cia
proteceko da let, os grandas sorvi-
ços quo iho estko reservados, como
instituiçao do providencia dos quo
-mais so recomnendam pox Sun ad-
niiravel organizacao.

Como v. exe. sabo, or. Presiden-
te, a Gaixa Bonoficente dos FU-
coionari'os foi creada em 1912.

Duran-to urn longo poriodo clavi-
cia repubiloana mineira, os fun-
ocionarios paiblicos do Estaclo nko
tivorarn a menor gararitia Para as
suas familias.

A Constituiqko do Estado havia
cogitado do peculin legal Para el-
ins, ma sern tans condiqoes quo a
suit croaqão so tornava quasi im-
pussivol.	 -

Lois p ostorioros, mo:difloadoras
cia Constituicão, trataram do assum-
pto,porrnitiindo quo fosso obj ecto d
cogitaçOes por parte do logislador
o futuro das familias dos serdo
res do Estado, e era 1912 o ope-
roso deputado, quo nesta Gasa del-
xou o seu talento assignialado por
tantos tra:balhos do rolevanoia, o
illustro or. Sonna Figuoirodo apre-
s-entOil urn proj onto do lei creando
a Caixa Benoficente dos Fancejo-
narios, p:rojaoto ciue f oi convortjdo
na lei n. 588, do 6 do setombro do
mesmo anno, quo regula a aria-
teria.	 - -

Naquolla ocoasian, sr. Presi den-
to, o honracto represnntantn resi-
don-to em Barbacena, hole urn dos
ornamentos do Cong-rosso Naclo-
naJ, dizia quo possuindo o Estaclo
2.996 furiccionarios, corn os quaes
despendia, anurualunente, a cjuantia
do 8.811 :500$000, reti'rando-0 de
cada urn ama co;rta quantia pro-
porcional aos seas vencrmentos, no
f'im do nada anno havia deposita-
da no Thosouro a irnpOtrtancia do
277:000$000 para o fundo cia Cal-
xa, isso no caso do 50 inscrevorern
tudos os funcciou'arios, como era
do esperar-so.

-Assim, sr. Presidente, ap'paro-
ecu a Caixa Boneficonte, essa be!-

la instituião quo jO torn trazido
tantos hen oficios ans funccionarios
publicos e its familias dos mes-
mos.

Em 1913 ocnhonidas as vaaita-
goes cia Caixa Benofteeruto, foi vo-
tada a let ii. 612 quo doolarouflo
sea art. 2 1 exbonsivas ens funocio-
uarlosi da P radoitura cia C acpdial
as clisposiçOos da lei H. 588, dosdo
quo satisfiaesom as prestaçOes a
partir da data em quo ontrou em
vigor a ic-i n. 588, do 1912, disipo-
sicão salutar que muito veiu fa-
vorecer a ota classo de funecio-
narios.

Em 4914. sr. Presidente, foi vo
tada a lot n. 534 Vela qual foi per-
mittido aos funcntonarios oonvor-
terern em ponsko mensal o pee-a-
lto da Caixa ate o seu comipieto
exgnttarnento, desde quo no ac-to
do faxer o sort seguro fosse loss
explressarnieiato estipulado polo
funccionario insoripto na Caixa.

Era ama modificaqã& quo ao
l-ogisrlaulor so afigurava da mator
vantagorn para gararItir 0 faturo
clas farnilias dos funscionarios,
porquanto, toclos coithecam hem
a faci-lidade corn quo algixmas
pessoas so desfazern dos dinhei-
ros quo recehem.

Uma farnilba nOn acostumada a
p ossuir haveros. - rnoehendo do
ama sé vez o pecullo, poderia ser
victirna do expioraqOes do pessoas
do mO fci ott morn' a victims- di
sua p0 uca ex-periencia, ficando,
assirn, privada, em pouco tempo,
daquillo quo devia ser a garantia
do sou fuiuro.

Não satisfeito airrcta, sn, Presi-
dente, o legislador minetro, corn
as mediclas adoptadas, fot offere-
cido a asta Casa urn projecto do
let polo nosso distiricto collega re-
sidento nesta Capital, n Sr. Nel-
son do Senria, i-nfelizrnante affas-
is-do da antividada partamehtar
a csue seixipre emp-reotoU o maior
hrilho, pox rnntivo do molest-ia.
eorisignando varias disposiçOes
cjue, comquantci nOn mo-dificas-
scm a essencia cia i-nstituiCão, fa-
oilitava o modo do 'recohirnento
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do peculio, contendo oatras pro-
vi rldnejas sautaires.	 JLII:go, Sr. Presidcnte, qua a Ca.

fliara, elilpellhada cm hem servj0
NulRLrna ctossas 1cs. (Sltl'etaIl_ ao Estado, no regate j ar o sea vo.to, Sr. P-cesi.de.nt-e, consiguou dis- to a este Proj eato, quo visa garaj..

posiçOs Telat1ves d garantia do fir o frmccionajj0, proporcjonan.fufuro da Caixa Benofjfce.fl.te dos (10 scgtaros mobs de sulJsi.stealeiaFunceiouarj.os P uijilcos, tao care-	 ara snas families.
cedo.ra de protecçao; nenhuina Sabe v. exc.. Sr. Presidenfe, 

quodeltas consigrion dc moido seguro, 6 dontrjna dominante em todos 
Osa- verha por onde poderia 5cr co- paizes, a quo sustefa a 

n000ssidaherfo n deficit quo acaso se Ye- de da assistoneja do Estado aosaificasse no Gorier dos tempos. sons serviIjores.
o quo visa, si. Presidonte, Em todos 

OS palms da mundO soprojectu em thseuss go, estatiole- agit.ani as fflats paIpitantes gues-condo qio ficam attribuidos ao -150,s em torno ndo , SO do fun-ociona.fundo da Caixa Beneficente do - idsrno publico, mas tamborn do.Fuiiccjonarjo .s Pul)ljcoS do Esta- Operariado.
do -10 sobro a ronda annual E' ass]; quo varios 'Congresso5
produzjda pelos t*u1os_"mu1ta" so t6111realizado em Berne, a ci-o "cohrana da divi.da activa los compar000ndo roprosentan5 doqarnontarja" eonsfante-s do orça- tadas-inento da re-nda oxtraordjnarja do	 as naçOes cultas do mundo,

no intuito do cuidar seriamonte doEstado, atd o dcsapparec0ent Prover as son deficit actual. De	 ne-cessidades do opera-
chi	 -sa-ppare. r i ado, quor Urbana, quer rural.n esso deficit, a Go-ntri1iaiçj
por esses titu	 si isto so verifica em rela-Ii s passarab a ser do

çbo ao oporariado, (Inc tom mere..(3 0 1 0 Em seguida trata 0 proj oct

	

	
cido a attençabo dos poderes publi-
cos em todos Os paizoc. por m

da consfitujçao- do furido d re-	
e-b deserva da Caixa o do augmenfo, leis 

garanfjdoras do sealiabs poqueno	 da colitribuicabo	 a futuroo de
itas familias, pro-biema quo ontrodos socios quo entrarem para a s

Caixa	 nos ha do tor tambom soluqao, i
dc pojs do estar em vigor clara quo o funccionaljsmo publi-esta lob, nabo aftingindo. Os ac-

	

Go, quo consagra bo	 a sua exis-tuacs.	 th

tends em hem sorvir a Estado, deEls em summa o. quo tivo em ye for na let Os meios do garanfir
rnente aprasentando o projeeto ao menos do alguni modo o tutu-
era can discussabo	 ro ide Silas fajniiias.
Interossando-me seriamentei pola Em nosso paiz, como sabe a Ca-

sorte dos funcobonarios do Esfado, mara dos srs. Deputados, oxistem
ciasse honrada e laboriosa, ab qu-al varias ic-ic nosse sentbdo, garantin-
se dove em grande parte a boa mar- do a montepio abs familias dos fun-
ohs dos negocios publicos, fol corn cciod arias pubiboos federaes.
prazer quo formujet o projeobo, ora Consequenteenfe, nabo era jus.
em debate, polo qual 0 consignada to quo o Estado do Minas, que ca-
vorba quo faça desapperocer a de- minha ina vanguarda da civilizaJicit actualmente existerife s que	 abo.quo se orguiha e dove mesmoconstitua para a Caixa urn fundo	 orguihar, do for balbucjado asdo resorva,	

palaras em prof da Ii-
- Impresso e distribujdo, o proje. berdade, em prol do ongrandeci .

eto jab 0 cOnhecido da Camara, a menlo da terra brasileira: nabo era
quein cabe, -em segunda discussabo, justo quo o Estado do Minas quo
ironunciar-se sobre cada urn dos no sibo da federaqabo occupa bogar
seas artigos. Olnia vex quo o debate do tabo granclo destaque li-came in-
actual 0 travado -sobre o proj:ooto - itiflorenfe ao hem estar do seus
en.i conju-ricto, tendo-se em vista a funcoionarios, scm assegurar-Hies
utilb-dabe,	 constitucionalidado e urn peculbo, nabo proipriamerite a el-convenjeneja do mesmo. 	 -los, mac abs Silas familias.

Nestas condiçOes, eSporo quo a	 0 si. l7iviariô CalTas: -Camara tornarab fla dovjd consido- hem! E' uma vordade.	
Malta

raçabo a projocto do quo five a hon-
ia do sor anctor,	 0 sr. Bernardo Gujniaraes•
ta	 diseussabo. (Aluito be in; 

IIOS..	 . basfava para quo geu nome pro-1.0	
rn,' mui- stigbato bern .i	 do so firmasse vigorosam n c-

nos castes de nossa •h jstorba --dm1-
DTSCURSO PFIONUNCIABO nistrativa, envoivido pelas nossas

NA homenagens devidas a sua henc-SESSAO BE 14 BE SETEMBRO BE morencia 
(apoiacjos eraes; maim1918, POR OCCASIAO I) t .SEGUN- bern!)P DISCTTSSAO DO ORcAMENTO, Nada
	 In III 	 eniPROJECTO N. 102. 	 vaboria

-	 fodes as rocantos as escolas publi-
0 SR. BERNARDO GUIMARAES cas,atfendendo ab oxigoncja imporlo-

- Sr. Presbdente por divorsas Ye- sa da guerra ao analphai;ctjsin-o
zos, da trihuna ila Camara, varios pola educação da croanQa; senani
dos incus ilustros pares so rofe- desperdicados as esforçs dos rios-
riram 0 acçdo criteriosa, a politica SOS honiens publieos conntr,i'iIo
dc tolerancia e do 1armonia, ao suas attoncoes no auxilio a lavou-
trahatho intenso e sos s&rvbos re- - ra, introd-uzindo nos campos Os N-Iovantes prostados no scu quatri- nhocirnontos mocanicos di agrirul-
ennio pela adminisfraibo quo aca- tura mederna, ostimuJaafi inicia-
ha do doixar o podei' o quo foi, tivas, si nabo so tratasse taiiihem,
corn pruclonfe oievaçao e indiscufj- Ipari passu, dessa lacuna qua des-
vol tbno. presjdjda polo emiOonfe - apparece coin a combate abs moles-
re

p
ublic o disfjncto patricio Sr. fl as OJIdffij5 quo assolam as po-dr. Delfbm Moreira.	 puiaOes camposinas, inoculando oReerguencfo o cornbalbdo crodi- desajonfo nos organisn-los domina-

to financeiro e economico do Mi dos polo "niorbus" devastador o
nas, Soerguendo, pola seguranea iIflitthzaii(Io actividados quo so ox-
dos seus gestos e pela certeza dos tbnguem po' ahi, Pordidas Para a
seas actos, 0 name tradicional e lavoura quo reciarna bracos sadios
que 0 am dos Inotivos do orguiho pars a amanlio das terràs.
justificado dos Ininebros, contribu- - Foi atfendendo a essas circuri-
indo pars que a nova adminjstra- stancias. ao  abandono em quo am.
çdo, quo so inaugura entro a espe- outdo jaziarn os habitantos do Tar-
ctatbva das nossas meihores espo- gas -zouas productoras, quo o dos-
ranças, possa continuar a ascon- cortino intelligent(,, do Sr. Delfirn
riente jornat-la de fasfigio e do Moreira, pela primoira Vex en tregrandeza, nabo so descijrando dos iiOs, alicerqou os prodromos dessa
Ininiflios detaihes pertinenfes 0 inspi'rada eampanha pela saude doyjaba do Estado, a gostabo do Sr. nossos conterraneos, decretando zzPelfirn Moroira for-se-ia desfacado, ro gularnentando o ptano do pro-

a

Sr. Presidenfe, a acimiraqabo agra phylaxia dos males que iufestain
clecida do todos unicamento por as regiOos sertanejas, nude o eaip-urns resoluqabo, hasfante para fir - ra arnarelloce e modorra, miarido
mai-a a consagral-a na opinid dos para si a tradiqabo do it0dnioute,
que a suffi-agaram nas urnas un
-1914.	 quanclo de,	 rnfacto é mais u	 pro-

-	 ducto do rneio infeccionado a out
A' margern outras medidas do doonte a reclarnar o rornodli (fUG 0modaljdades differentes, quo nabo itherto da inorhidez.

vOrn a proposito evocar, 0 as quaos	 Assim a eomprehendou a cl-tat-
nabo regateam appiausos todos os vbdente espirito do ox-presidentequo l I almente e corn interesse civ!- do Estado, huje vice-Presbdei-iI,e
co acompanham o governo Delfirn eleifo e proelarnado da Repu]tlica,
Moreira, tao so a opportunjssjma o con-i vantagous matoriaes a mo-
arnpanha, jab rofardada, e iniciada i'ael pars Minas, no desemponho

par esse honrado estadisfa nos 5cr- do sen niandato, aproveifandootOes pela salvaçabo das energias d	 sarvicos da ufilissjma rnissdo Rock-eahoclo...	
feller a ijue aggrogou oñfros ole-
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tnentos, effectivou. essa instituiqão
pela redernpão physiologica dos
nossos patricios assoberbados pelas
endemias, quo fazern vietimas em
porcentagem apavorante, arranean-
do as herdades contingentes pode-
rosos de braios insistentemente re-
clamados.

1ITenIro de alguns annos, quando,
honeficiado pelos recursos quo a
medicina ihes levará, Os homens
ruraes trabaiharem do sol a sol,
alegres e satisfeitos, fortes, scm
eanceiras symptomaticas, irracliall-
do saudo; quando Os ef1eitos dos-
sas sabias modidas apparocerern;
o os sertOos vibrarem expurgados
da malaria, todas essas disp.osiqOes
varorils, roubadas a intoxicação do
morhus, serdo unidades procreado-
ras que so congregarão para en--
tocer, para bemdizer o nome d)
preclaro administrador que, no fa-
usto palaciano da Capital, não e-
quoeeu os quo soffriain nos recon-
cavos, judo ao encontro dos sons
reclamos corn o lenitivo do sua
ponderadas deoisöes e provid on-
cias.

Mais ainda, Sr. Presidente, maio•r
a extenisão previdento do acatado
brasileiro, que, lado a lado do sa-
imamonto dos eamipos, incluiu no
deereto expndido por s. exc., a lu-
eta contra outro mal, a prophyia-
xia da lepra, infeliamente tao corn-
mum em centenas do individuoS
em toido o Estado do Minas.

Para iso, desejaudo segurana
nas resoiuiöcS a praticar, rosolveu
o governo ouvir os coaseihos, a ox-
perioneia dc urn dos nossos mais
cultos homens de scie'noia, que 10-

traho o vasto cahodal dc coriheci-
mentos que possuc corn a sua in-
nata moidestia, mas que, ontretan-
to, polos seas conhecirnunlos, pela
sua Hliistraqão erudita, pc-ia sua
inteffigoncta. ado sO firrnou eritre
Os seas coliegas e conterraneos a
sua merceida roputaqdo, como, nd&
ha muito, em urn Congresso do
Meilleina, rounido na paulieda, me-
reoeu •o destaque do ser a&lamado
pelas maiores sumimidades alli pro-
scales, come urn dos mais notavois
e mats profundos cuitores da scien-
cia medica em Minas Geraes.

Eu me reuiro do taleutoso coes_
taduano, dr. Antonio Aleixo, ionic
da Academia do Medicina desta Ca-
pital, pro-fissional que, peia ohser-
vaça,o aeurada e paciente, pelois es-
tados assiduos e methodizados, pe-
10 SOU valor pessoal, 6 dos mais
eompetonies conhecedores desse
rarnui da medicina l e cujas luzes
constituirarn inestirnaveis subsidies
ao governo Delfim Moreira na ola_
boraçdo do regulaimento prohy-
latieo.

Organizarido n-ma casa hopLta-
lar para 0 iso.laiment& e t.ratameiito
dos atacados dc mad do S. Lazaro,
confiou-ihe a adirninistraçdo passa-
da a installaçdo da mesma, que
o'bodece ao piano traqado pci6 in
fatigavel e dedicado patricio, que
so vai desempenhando (da sua ta-
rofa, do confonmidade corn os re-
eursos quo ilie foram facilitados.

E no memento em quo so trata
do eombater essas endernias, veniho
aprosentar, sr. Presidiente, urna
sub-emenda a orneuda n. 71, jd ii-
da a Casa polo. meu illustre e ta_
1entoso collega, dr. Viviano Caldas,
quo concede a pubiieacao gratutta
na Impronsa Official do diversos
trabaihos da Academia Mineira do
Lottras, quo dynarnisa a nossa in-
tell eetuajiidado, da S ocieidade dos
Advoigados Mineires o do out.ras
assoeiaçOes roiprosentativas da nos-
sa cultuira litteraria. Visa simples-
men-to minha sub-cmeauda, quo
tarn-born a urn hello, a urn magis-
Aral trabaiho do dr. Antonio Aid-
xc, contondo conseihos idovera s
n-lois ml nosSa populaqd& para evitar
o eon't.agio e a disseminaçdo do rna.l
da lopra, seja permittida inipros-
são cm identicas coriithçOes, na Tm-

• prensa Official.
0 sr. Viviano Caldas:— Eim rneu

norne individual desdo j a hypoihe-
co mar apoic a ornonda do v. exc.

• . 0 sr. Bernardo Guirnarães: -
Assim, a ernenda n. 71, do ope.roso
collega, sr. deputado Viviano Cal-
das, apresonto a segulinte sub-
ernenda: (Id)

(Muito bent; muito bent!)

A aiTiovthifldade •da magistrafu
a, quo existlu no tempo do limpe-

rio, occasion-on as mais tremendas
consequeridias e sO mcsnio em ra-
zdo do en-racier priro o ery.staiin
do povo mineiro e 4o povo bnasi-
jeiro 0 quo, atravds do todas as
veissituiuies e nocessidades por quo
pass-on a magistratara eutro nOs,
osta foi sempro honrada o digna.

Naqiielle tempo era cemrriurn,
em razdo da amoviblluidad-e, corean-
so iuizos do Rio Grande do Sal por
exeimplo serem removido.s paira -o
Amazon-as; juizes do Minas serem
rrtandaclos para o interior do Go-
yax e dc Matto Grosso, e assim por
dealnte.

E urna vez removiclos on teriiam
do smelter a rernodo-, on entdo
leriam ide fiear em dãSpoinibjfldade,
corn insignificairiteis veneimentos e
scm as -cusias, quo naquolle tempo
muito relpiresentacarn para os ma-
gistraidos.

A cond!iqdo do inarnovibihdade é
indispensavel; d prociso quo o ma-
gistrado seja garantldo na sua co-
marea para quo seja, eff6ctivamen-

0 re!preseintante da lei e da
julstiça.

Em redaqo a vitaliciedado, 0 pro-
also quo o magistrado esteja fOra
do aleance do todas as in-vesdas
do politisa: quo ninguem o possa
din-trihuir do seu cargo: quo soja,
dffeotivarnente. soborano, tainto
Inlanto o são os repreisentanlos dos
outros poderes.

Ora, esse- princdpio do garantia
r'do nodoria existir si 0 magistra-
do não fosse vttaldeio e mn-aenevivel.

A Republica love, nests particu-
lar, utha nitida compirehensãc do
Under judliciarto, que so muoha in-
vestido das mats eievadas fusieços,
sendo o mediador na lucIa quo so
trava, muitas vexes. entre Os 011-
iron poideres, doeidindo as con-ten-
r- m i s im1nortanites, corn oleva

o e criteirio.
De facto. o nuder jimdiciario des-

rjn-1 ,enIl a a miss-do elevadisslimia do
-dar a carla urn o que 0 sell; die fa-
7(, r justlea as p anes, sen-do a cx-
troma eolnisoiacdo, o extromo re-
rurso do quo la-nçam undo os quo
siio feridos nos mn-is sagradus do
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sen-s direito. A vitalijiredodade dos
rnagistiacs 0 irma hornemagean
aos principios da justica.
- 0 proj solo auc-toriza •aiinda crue
seja feita a revisdo da divisdo mu-
nicipal, judiiciaria e poihtica do Es-
I-ado. Pela reforma consitituelon-al
flea o poder logislativo aucto[riza-
do a fazer on-cia un-ia dosisas refor-
nuas, attendendo do mo-do qn-e fOr
mats conveniente, as neoessidac]es -
do povo.

Essa's reformas so faaem noces-
sarias pars quo a noissa Gon-stitui-
qdo -acompanho a vida do Mimi-as n-a
sua rrmarcha ovoiutiva.

E' oviclon;te quo, a populaqdo do
Esitaido loresce considieraveãmonto, 0
Para a norssa feitcidade, tn-do so
deseincoivo, tn-do ciuminha can ma-
ndfeslaçdes do vonciadeiro progres-
so.

Ndo 0 justo, portan-to, quo Ii-
cueruos subrordieaados as normas o
ins precettos quo foram coin-dos
(in-i outra's Opiocas.

VO, portanto, a Camiarra quo to-
das as di-sposiçOes do proj-ecto per-
feitam-ente se j nsti-fiea.m, princi-
palmento depots das cmermdas apre-
se'itadas pelo mcii d-igno compa-
nheiro do comirnissdo, residcinto cm
Catagirazes, quo dovern mor-coer o
a-polo die C asia.

E' pi-'oeisio quo o Cen-gresso to-
me cm considoraçdo o eonjteiu-do
dos textos do cada urn dos 17 ar-
tigos dessa reforma e sabre eli-a
sic pronuncio, inspirando no set,
patriotismo.

A mliii, corno humil-do membro
cia cornmissdo do Consitituiçio, Le-
gislaçdo e Justiçn-, o relator do
nroi cob, on-mason a mn-is viva satis-
fado 0 leiterosse quo manifesten a
Camera cliseutlrado o assumpto corn
to-do o ardor -e largueza do vistas.

Effcctivainente. nã-o era justo
cane o projesto passasse em ellen-
do. Assumtr ms desia natureza do-
vem ser amplaimen-te debatidos pa-
re que -o povo, atravds do orgdo
official - em cu-c forem publdcados
os nossosi trabailhos, coaihea qual
a oipinido do Congresso e so pro-
nimncie d-esto para o proximo anno,
nuan,dio tera do ser votado douini-
tivaimeinto o mrsm-o piroj onto.
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Aiërn disso, tudo cuauto aqul af-
firrnirmos eorno 1'egis1acIores, ie-
presentard 0 elernenlo llistOTico,
quo paderd ser iiwooadn paTa a
mteTpretaçäo 16git.inia do tektn con-
stitu'ci'omal.

Ha absoluta necessid'ade quo os
Aunacs enn.signern tuidu quento
fOr, a rospeito, aqiji affirniado,
afirn 'do que qu.aosquetr duvdas quo
suTjalm pos'saxi sor resulvidas em
ro1açio a cada urn dos pontos con-
sigriados no projecto.

A nim eabia a Larefa do V1T pro-
duzir estas dosprete.neiiosas consi-
derwOes no intuito de, esnbora não
satisfactoriamendo. (ndo apoiaclos
geraes) mas corn o malor esforo,
o a malor eaupenlw, procurar de-
inonstrar aos isrs. depuLados quo
as disposiçbea conitidas no proje-
e.to dievern merecor 0 apoio do p0-

Va rnineiro cue, estou certo, as ap-
plaudird, morocendo talmibern o
op oio cia Camara quo sanecionarã
acm scu voto in mesmo projec4o,
nesta 2. discussão. E' o quo es-
rero nonfiante. (Muito bern; mui-
to

DISCURSO PHONUNCIADO POR
ODGASIAO DO EXPEDIENTE D.
SESSAO NO'CTURNA BE 17 BE

• SETEMBRO BE 1918.

O SR. PINTO BE MOURA: -- Sr.
Poesiclente, ipreva1eo-mo da hora
regimental destjnada an expodien-
le, para fazer urna ract.ificaço qu
j ciThro indspipnsave1

Tondo s:do forado a rauisentar-
me dosle recmto, para attender a
trahalihos da eornmssão dc Lagis-
1ação e Juistia, do quo tenha a
honra do ser presidente, sO mats
tar-do soubo quo io nobre deputado
residente em S. Seastião 'do Pa-
raeso, cujo name p0cc li]eença pare
deelimar, 0 sr. Sousa Soares, Been-
panda a trihunia effi:rmou for en
dito que a Estado do Mi:nais estava
faflklo!...

o sr. Sousa Soares: - Não occu-
pei a tri:huna para fazer tel accusa_
cão a v. exc.

o Sr. Pinto de Moura: - Nan p0-

ilendo cOnformar-me corn ease die-
daraço, feita no recinto deata ro-
speitavel a:ssern'bl&a.
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O Sr. Sousa Soares: - Nem s
ileclinou o name de v. exc.

o Sr. Pinto de Moura... näo to-
nho remedjo sinao pedir a Camera
dos Deputadois licence para recap i-
tuler o quo eu disso ern ro1iaäo an
eatado fmnanceiro em quo se encoe-
tra Minas Goraos.

O sr. Viviano Caldas: - Atlas eu_
protested, dizencto quo v. exc. nä.)
tinha ducto sernethainte cousa.

o sr. João Lisboa: -Si eiS5tWOSS0
presente tambern protest-aria.

o sr. Pinto de Moura: - Muita
agracieço a V. v. oxes. a justice que
me fazem.

o sr. Sousa Snares: - Eu dec1a-
ml quo doduzia 1550 dais conisideirn-
coes feltas por s. cxc.

o Sr. Pinto die - Sr.
Prostaente., occuipando a trthuna,
muito pallklarnento (ndo apoiados
pare justificair as modudras relativas
ao nrçamento, na parte cia dospesn,
tiv.e nccoasidiaicto, em j ustifica Ii '.'
dos nOnes rque cram feitos, ide do-
monstrar a situacao dc s'brias ap-
prdhensOes cm quo nos achanos
doanto do estado do gueirra, emh-
ra o Brasil no cistoja pTopriamcnt
cnvcdvtcio no conflieto.

o cr. Castello Branco: - Esta
sim serthor. Ondo so aeha urn na-
rio brastletro odd urn podao ile
terra .braisileira.

o sr. Pinto de Mourn: - bfeliz-
monte flea tive a ventura do me ra-

zor comprehemnider.
Quando digo quo ado esamis•

propriarnento •envoivi do's no con
rio, ernibora odiuicialmente eni ash-
do de gueTra, cjuero idizer p enäo
estaimnios sijpportandio dentra do pals
os hornores cia guerra, a mortic 10,
os saques, as depredaçbes, mas
op onas sofirendo as consoquer ci a
do nosma no caresfia da vida, na
impossliblihidade die urna larga ox-
panso commercial e em todas as
difilculdades corn quo luctarnos.
• Para a guerra caminhamos altiva
o d.esaasombraidarnomto e paira OS

campos die aeçäo j a seguirarn Os

noasos nov15 C OS 1105505 patridios
hue alli so van baiter p0105 isagra--
dos principles da just!ça e d.a ither--
dade.

0 sr. Bias Fortes: - Portanto,.
ostam os roalmenite em guerra.

o sr. Pinto de Moura: - Sim,
node sentido, porfeitamnesate, 0 net-
la contiiluiaoemnos aitO a 'seu dosfe-
cho dedinitivo.

Lai sr. Presidenito, protestaudo
contra ease affirmaçao do ihlustre
deputaido reisidento em S. Seibas-
tião ido Paraiso, affmninaça& qua
rino pantiu do mcus labtos, pals di-
zer quo ,o, Etajdio do Mmias odd fal-
l:ido, aorta proclaimar a su:a baincar-
rota o lain seria urna imv€ardade quo
jdmais pronunciarla. Quanido Live
die fadiar, coin mern,hro da coin-
rnissdo do Orqamcn:to. sohre o capi-
tailo da d cape so, referi-me, d dtua-
cdo do apprehonshos em que de-
vein estar e die facto estão todois
quantos so intenessam pelos credi -
Los do Est-ado, assigiaadiando a no-
cossidade absoluta do equilibria or-
'asmentarlo para quo sa mauicnia
nmo a confiana dc q. senmpr

goson Minus Germs.
Desonvoiveudo outdo consideira-

çbes sobre a situaqdo economica a
fluanceira do Estado, demonstrel
em rapicla analyse os grandes ser
viços prestados pelos governos pas
sados e as esporanqas quo despert
o actual, quo tern a sua frente urn
patriota dievotado a cause do born
estar do Minas, asaignalando a ne-
cessidado •imnprescinduvei dc
economies cm quddira do difficul-
dade's 0 die isurpnozas coma a actual.
Blase, outdo, Sr. Presicienito, qual
era a algarismo ida v'erba destinada
aos juros da divida interna o aos
juros e esriortizaçda da 'dhida ox-
tome, quo, eamo a Camara 'dos sin
Deputados sabe, ci appro.xianada.
menlo do des mil o quatrocentos
conies do rdis, pedioncto ser ide mal
a::(Ia, na hypothese do urn canie
diesfavoravol; apontol quid a 'er.
ha ne'eessaria paro a pagarneaito do
aposonitados e reformados, do ac
condo corn a theila annoxa a pro
p asIa do crc arnonto a pro sentada a a
Congresso Legi slat! vo do E stad o
one ci die quasi mu conto die ndis,
podendo tor sido oxeedida corn as
ifitimas aposentacborias concodidas;
fiz vier quo a verba cia fora publi-
ca niece ssltava de grancle augment)
em razão dos precos elevados do
taidameuto, ea.Içaidios e do ludo
quanto ci nocessario d millela do

Estado; pondiorej ique o sutenti
dos presos pobres colas cadeias dci

Estado to custar muictos sacrificios
ao Thosouro o dime afinail quo po
mats lisoragotras quo parecoasem as
eoncliçOes financeiras do Eistado,
dais nao podiani doixar trauquillo;
os rosponsavels ipedois publicors no-
goolos do ante dais surprozas a quo
estavamos sujeitos, urnas rosultan-
tes dc .augrnonto do's preqos 'die tudo
e do caroistia da vida, e outras pro-
t/:flCaS 00 desapparocirnento
Vol

possi-
 die foritos do. coocelta coin quo

temo's ooaatado, pots urn Eatado quo
aseenuia gramdie parto do sua ronda
no limpoato do expor.ta05o, ndo pOcdo
doixar do cxpertmoatar as mats sd-
rias appreliensOes aiesto momenta.

Nainca dime, sr. Prosidiente, quo
o Estaalo do Minas esiava fallldio, e,
como urn dos seus mais obsauras
roprosontarttea (nao apoiados,
protesto contra similhanto affirm a -
cOo, em quo pareco ter :havido o
proposito do so envemionarern ni-
nhas pailavras.

o cr. Sousa Soares: - Declared
quo tirof dedu'cbes das palav pa's do
V. em.. do quo cram Ido pre-caries
as coaicdiçOos do Estado, quo die
ecstava quasi fallido, ao canitrani 0
do quo affirmava o dr. Dolfim Ma-
mire scm sua rnenaaigcmn, no iseu
diacurso em Palacho e a relatorbo
do sr. Secrotarho dais Finanqas.

o sr. Pinto cia Moura:—V. exc.
ndo podia logicamonie tirar taes
dodncçOes, ama vez, quo a rninha
aigurnoretaçOo so love par tim jus-
tificar as cOrtos propostas pela
eonimnissdo do Ordarnento no intul-
to do cquidtbnio entro a receita o
a despesa do Estado, scm sacrifi-
co do serViça publico.

o sr. Bias Fortes :—E mais cOr-
tes são necessaries ahnda.

o sr. Pinto de Moura :—Mais cOr-
tes são necessarios, shin, corno hem
disse a nobre doputado que me
honra corn I) Sell aparto, pots sO
por lucia do cOrtes podorernos cvi-
tar a deficit orcamontario, urna
voz quo presorlteuuente novas f on -
tes do receita ndo podem ser erea-
dais.	 -

Affirmo portanto. Sr. Presidento,
e born alto quo Minas nao caM I al-
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lida, pois urn Estado qua dispOc e uma vez qua não podornos nem
dOS recursos nacessarios para at- davemos lancar mao do nosso ore-
fancier a seus credores e para Os dito, jd tao sacrifioado corn os en-
scrviços de qua neaessita a admi- cargos clas dividas interna a ex-
aLstraçao publica não ci urn Estado terna, urn uinico devar so irnpOe cilailido. Em razcio cia acçcio bane- I nossa conducta como logisiadores
flea dos poderes publicos no pas- —O da mais rigorosa economia.
sado gova'rno e rios qua a piece- Mas clizer we devomos gas-tar so'
derani, da expanscio qua tern ticlo a qua tarnos a qua nãa devernos
todas as forçns econumicas do Es- auctorizair gaslos alcim das forcestado represe'nladas no desenvolvi- orcarnentarias nIo ci dizer qua o
menlo do sua lavoura, anirnada Estad estd fallido.
ieia . exportacao cia seus productos, Pratestaridjo, portanto, Sr. Prrsi-
a: das industrias, prinoipalmenfe dente, ainda urna vaz contra essa
a pecuaria qua tern assumido pro- aifirmacao quo não liz.
porçbes exfraoirdlnarias. . . 	 0 sr. Sdusa Soare.c :—Mas eu nloo sr. Silva Fortes:—E a febri disse isso; declarei qua me haviarn
aplitosa dissimando o gaclo?	 causaido assonthro as alfirmaccies

o sr. Pinto de Moura. .. nestas de V. exc.
ultinos tempos, posso aulirmar 0 Sr. Pinto de Moura... au qua-
scm receio• do contestacao qua hem ro qua fique consignado que do
poucos Estadcs da União Se ac.ham ligeiro estudo qua liz do nos so as-
em condiçOes tao prosperas como tado econorniao- fin ancajro ncio so
o de Minas Geraes. Mas, sr. Pie- podia d•eiirehender a qua affirmon
sidente, ac lagisiador, mba o dever o nobro ideputado residente em S.
do sar previdente, maxima em qua- Sebasticio do Paraizo.
dras anorma.es corno a qua o mun- Falando cm noma civ coinmisscio
do inteiro atravessa a cujos aflei- de Orçamenia tinha o devar do di-
tos so fazern santir de modo tao zer toda a verdade, para qua o
positivo em nosso paiz, a els par- povo quo nos honra mm a sta
cjne, falando em nome da corn- confiança, ham se compenetre cia
missdo de Orçanenta no estuclo do nossa siluação a fique sabendo qua
capitti.Io cia despesa. liz sentir a aqui estarnos para a riefesa de seas
necessidada do rnadidas de acono- direitos a interesses, pugnran1io
al n.	 sernpre pela major economia. mm

Deade qua não nos ci dado, Sr. sam sacrifielo do servico publico.
Presideiite, crear novas lontes de F' a qua tinha a dizer. (Muito hem;
receita, porcue eslas pesariarn so- muito bern! 0 orador ci cumjri-
bra o eantrihuinte id fan anerado mentado).

fl1S(UHSO PRONUNCIADO NA
SESSAO DIURNA DE 14 BE SE-
TEMBRO BE 1918, POR OCCA-
SIAO BA 2.' DISCUSSAO DO
PROJECTO N. 102, SOI3PuE OR-
cAMEIcTO.

0 SR. PINTO BE MOURA: -
Sr. Prasictante, tondo rocebido dos
meus illust.res e dignos coinpanhei-
ros da contmisscio de Orcamento a
Ircinrosa iiicunibeiveia cia estudar 0

proje'cio da lei do rneios para a ex
aneicio dc 1919, ova em 2.° discus-
sdo, no seu capitulo 2°, relativo Ei
deispesa do Estado, quo por corto
provocard largo debate nesta Casa,
a cia aprasontar e'rnercdas tendentes
a estabelocor o cqu.ilibmrio, quo dove
cxistir nos orqarnentos folios corn
cuidado, enlre a receita e a despe-
sa do Estacle, venho deseniipenhar-
ma dessa tarefa alids penosa, con-
tancla corn a inclulgenela da Camera
dos irs. Dcpiutados, dc rule honda_
cia nbo abitsarei par muito tempo.

Do quantos assunaptes são arjui
debaticlos a ventilados, sr. PreSi-
dento, nenliurn por certo excecla on
niosin a egual a em importandia ao
clue tern pair lim orqar a receita a
lixar a despesa do Estado.

Na sua elaboracao desempenha o
Poder Legisiativo irma ((las sues
mais elevadas luncçOes, sindo a
principal no conceita dc m.uitos
co.njstitucioflaliStaS notavets, pro-
porcionando ao Poder Exocutivo,
cIa cujo prestigi dopende a sorte
do Estado, todca cs realursos dc

qua necessita para a cabal desam-
periho da eievacla investidura qua
ljw ci confarida pea povo no exer-
cicio de sux soborania. 0 orqaaren-
to, Cue a grancte Staurm diz ser
um aria ecsntenda a appror ação
prcivia dais receitas a clespesas pu-
blicas, si não C proprtaJrlallte uma
let, no rigor cia expressdo, poiclue
nb estahelcee rianhurns regra ge-
ral a peirmaiionte mas aperiaS as-
sogura a exaeucão cia leis prceXis-
tentes qua della depen!dem, ci ada-
via urn ado de administracciO dos
qua mails inioreissam ci vida do Es-
tado, polo qua dove ser a sue ela-
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boraclo ravesti.da do tcsda a sole-
mnida'de, afim do quo possa sar el_
le em verdada o dacamneto fun-
dainrental das uinancas do Estado.

Nello ha, sr .Presideinte, a parte
relativa E, roceita qua dove ser or-
cada, tondo-se, am vista as fontes
hauriveis da prndnecao, as forces
vivas do Estado, a a pavt.e relativa
ci dospesa que dove ser lixasia dan_
tro do's limites tracadas pelt re-
ceita.

Ova, o qua concerna ci recetta id
Cal objeeta cia largo a conscienclo-
so estudo par parto do digmio e ape-
rasa relator da commisscio, o Sr.
deputado resident.o em Aguas Vir-
tuosas, no hello discurso.

o sr. Joan Lisboa: - Son miiiio
grata a v. exc.

o Sr. Pinto de Moura... em qua
prestou ci Camara, acm 0 brilhan-
tismo cia saipre, OiS esciapecamein-
tos quo ihe parceerarn indigpeinsa-
veis para o intairo coinhecimerrto de
tcalas as fonte's de rocetta cam qua
pciJerernos contar.

Desdoiranido a assumtJtcs e en-
carando-o sob as semis varios asmpe-
etas, s. exc. ciemrncnstrou corn ala-
raze c prelc,iSão ci Carnara dos srs.
Deputados as elthwntos do qua p0-

dc dipor o Pcsdor Logislativo para
a organizaçãa do piano cia renaita,
one aeninhan do as suas pravisbos
etC ondo 11w era daido oval-as, a,
scm ser pessimiista, fez sontir quan-
ta cia alestorics ha em aigumas dais
Contos do roceita consignadas no
orcamenito, rela;tivas a alguns dos
irripccstos de exportaccio, que poide-
rio saffrer canslideravel dirnminui-
çcio, dcsd'e qua se voirifique o fa-
cto qua toda o munda deseja ar-
dontc'mente, cia ternririaçcia da
gicerra europcia.

Coniseguinteirncnta, sr. Presicle:n-
to, a c'ue me cumpre lazer gora ci

apreciar a pane do orqarnenito
relativo ci despesa a apresentar as
omendas quo ci cornmisscio pairece-
rare indispeaiSaVeiS para 0 necessa-
rio equilibria mIre a receita e a
despcsas do Estadu.
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Con 0 born disse o orador quo
me pTecedcu na trthuna, o digno
relator cia cuniirnissdo dc Orçarnen-
to, a situaqão quo atraveissa Minas,
Si flao• ci do reacs a'pprehensdes jpa-
ra nós, dove ser, polo me!nos, de
cantelosa e;spectaiiva.

Quer isto dizer qua o Poidcir Le_
gislativo ao discutir e. appirovar a
lei do metes, dove procedor corn o
maximo criterio, a.fini do floe votar
o orqamcn.to corn c/e1ct, quo no
mornerito actual, mals quo em
qua,Iquer outra 000asi5to, scria do
desast.rosos of folios para Minas.

o deficit orqarncntario, nao
illadarnios, seria 0 attestado cia nos-
sa lalta do zelo pclos ereditos do
Estado, do nosso desaimor a terra
mineira, ci qual dnvcrnos consgrar
o rnaxlimo dos nossos esforos, o.
mais ainda, seria a prova irrecusa-
vol do nenftmm criterio, do ncnhurn
intorcsse per pa.rtc deelo ramo do
Poder Legislativo na meihor appli-
caqdo dos dinheiros puNiers. F em
qde sitaaqdo Sc encontraria 0 go-
vorno quo tivesse do executar urna
lei do rncios j desoquilibrada, id

quo o collocaria na sit.uaçiiu do niu
podor attender C onvenicntcrncrit.o
aos scrvios do Estado ?

Si esse cuidado' torn •prcslthdo
serupre ci organizaqcio dos orçarncn_
tos do Estaido cm cipocas norrna.os,
afirn do quc nunica so son tissern
cm difficaldaidcs os govornos no
sua cxocuçiio, no momen to person-
to em quo o povo mineiro, no pro_
nunciamento livro do son voto,
acaha do coflooar ci front(- do go-
verno do Estado uni vcrdadeiro
patriota

lVozec: - Muito hem.
0 sr. Pinto do .Ilnura... no mo-

monto actual, Sr. Prcsidente, mais
so impcio, mais neiccssaria so liz
essa cautela, do vez quo nos en-
oontramos em quadra do roacs
apert.uras e difficuldades.

Nern vat nesla affirmaçii2, Sr.
Presidente, qualijuor manifestaçao
do dosabono Para cam os govornos
quo tam dirigido a Estado,anima-
dos sompre do intuitos patri(,ticos.
o elevaclo.s, pois a quo affirmo ci

urn facto quo estA na consciencia
do toidos a o qua tonho em mira ci

simplesmanto j usti ficar a n ecessi_
dade de certos cOnes quo terel do
apresentar no desposa orçamenta-
na.

Corno toda a Camara sahe, e con-.
sta do orçameoito ida receita, o
major algarisrno corn quo pede
contar o orario puldico mineiro ci

o quo proycim dos impostas do ex_
portaçao qua, enibora contrarios a
to dos OS princthpios eeonornocos,
continnam ainda a sen a base prin-
cipal cia receita do Estaido

Nosies inpostos Se oncontram
d'entre outros C's quo provdm do
cafO, reduzidos a 8 % ad valorem,
apds a major somrna do esforços
anipregados peflos p oderos puhlicos
do Minas, mas apesar disso atnda
aggcavados pela sohre taxa quo
talitas roolairnaqOes torn provocado,
o agora, nestas ultirnos tempos, Os
quo promanani dos napostos o so_
bret.axa do mangajnoz, cuja expor-
taçcio em nasso Estado torn tornado
pra'po rçOe;s extraorthnarias.

o sr Costello Bronco - A s
bretaxa ci uiu dos eiioargos mais
pesados quo supporta a lavour,, d3
café.

o s. Pinto de Mourn. - E urn
encargo hastante onecoso, Cwn)
muito bern pondera o nobri drpi-
lado, ni as quo in felizinento am cia
II SO pa ii do sor su pprimtdo o a nós
come legisladoros, udo so offerecoti
ainda a ensojo do fazel-o (tesappa-
recor.

Mm, sr. Presiclonto, si, coma to
dos nds sabemos, duvidosos e in-
certos são os impostos sobro a c-
fci quo depondom cia quaritidade cia
producqao o do valor do produeto,
não menos duvidosos sordo os quo
provierorn do manganez, cuja prom-
ra provavelmento soffrerd grande
dirninuiqão logo qua tenha logar a
roalizaqão cia Paz pela terminaçiiu
da guorra ouropcia quo tanto ford
flageilado a liurnanidade nestes ul-
timos quatro annos.

Ora, Sr. Presidente, urn Estado
que tern grande pane do sua reed-
fa baseada em dados quo nan no-
dom ser seguros, dove naturalmen-

to nectar as Sutpi'esas a qute estd
sujeito 0 em taes condiqOos a i'or-
ma do conduota a quo devorn sW-
-ordinar-so as rosponsayejs pcIs
nogocios publicos ci, e ndo podo
deixa.r do ser, a da malor o cia in ais
sevora oconoinja. Par oustro lado ci
preciso quo levornos em conta cc-
mo legisladoros OonSeIOflcIoso, OS
grandos onus quo posarn sobre n
Estado provonientes uns da vorba
marIa (las aposontadorjas e rofor-
inas quo atfingem a quasi mil eon-
los do eels Pala tabolla publicada,
scm contarmos as quo tern sido ul-
hmamenfr' concedidas, e outros lea
serviços do juros cia divicla interna
tundada e .juros e arnortizaçcio di
divida externa, sonviços osses co n
os quaes, na rnolhor das hypotlie-
sos, - quo serci a do urn cambia
I'avoravel - fcromos do despender
a civan iia de dez niH o qLlatr000ll-.
los confos do rOis approximada-
menlo, perfazeiido estas duas vor--
has a somnma do onzo intl C muitos
contos de rciis, quasi darn mil . Ora,
isto, se. Prosidonfe, em urn orca-
menlo do tninta e cioeo intl o pou-
eas cantos de rciis, significa quo to-
mos quasi urn force do nlesnio mi-
produetivarnonto sacrifioado, no-
standn-nos apenas dots forqos Para,
'todos as sorviqos das fros Secrota-
rias do Estado c cia Sooretaria do
Policia, e scm a corteza do uma
arroeadaçcio quo ass'eguro o alga-
risnia da roceita tal coma o ealct-
Limos.

De fudo isto so conclue quo do-
vemos por todos as formas cortar
ilesposas desnecossanias e adiavois
o eis porquo, desem'penliando-me
cia ardua tarefa quo me foi con-
fiada, venho apresontar ci easa as
ernendas quo passo a lAr, dando a
razcia do cada urna deltas Para a
inteira comprehonsao da Camaro
dos srs. Doputados.

A primeira ernonda, relativa no
art. 2.° do projecto (Id) .Refere -so
osta emenda ao algarismo total do
despesa quo apparece augmontatia
o dospeito do todos as osforços do
commissão, no sontido do reduzir
quanto possivel as despesas, m--is
scm exceder entrotanto 0 oramen-
to da recoita.

Outra olnonda quo offeroqo ci
art. 2. 1, n. 3, lottra 'a, do parrg-'a-
pho 1°, (Id). Hopresenta urn au-.
gmento determinado par let deIo
anno, em virtudo cia qual foram
elevados as voncirnentos do offi-
cial do gabineto do Presidere do
Estado. Era nocossario que a vei'-
ha respectiva consignasso eeo am:-
gmonto.

Outra enionda ci ao mesmi art.
n. 9, paragrapho 1, lettra b (id.
Represonta o augmento dc 6d))0$
em razcio do ter 51cm restauraija
nina das comnarcas do E;iqa
o nomoado a juiz do dircj', iii
me sm a

Outra emenda ci ao mesmo pa-
ragrapho n. 9, ictira c (Id: ; ouira
ao mesmo paragrapho o ii. bum d
(lC) ; ositra ao mesmo piragraplw
o n. letfra e (ld).

o augmento quo consignarmi osias
omendas ci determinado pelas no-
cessidades da magistratu do p ci.
ineira instancia; dostina-so a.) pa-
gamonto dos novasmmzes e pro-
matores nomeados Para as CUlii:tr-
cas installaclas.

emenda one so sogoe ci no
rnosmo art. o paragraph') II. IS,
lottra c (Id). Esta verhm , quo so
destina ao fardamento e caiqada
Para a Força Publica, ni podia
deixar de 5cr augment-inn. Tados
sabem as preqos ebevados quo nerd-
almonto dustam as fazond is, o ccl-
qado e em geral todos os artigis
do primeira necossidade, pci) quo
ncia preciso do insistir na justifica-
qão da modida proposta; sonia pr--
tender demonstrar ci Camara aquil-
to do quo ella torn Plano conheci-
menlo. Outra emenda ci ao mesmno
paragrapho n. 15, lettra I (U). 0
augmento desta dotaqcio era necos-
sanio e rnosmo indisponsavel porn
as dlligeneias polieiaes, pois lot ye-
rificado quo a vorba do 10:000$000
era insufficiente Para oslo serviço
não raro do caracter urgento.

Outra omenda ao mesmo art. 'e
paragraplia n. 17 (Id). Consigna
esta cmenda urn corto na verba de
200:000 '$000, destinada a soccorros
nublicos, ficando roduzida a .....
100:000-$000. A roducqcio proposta
oxplica-se polo facto do havc r nina
verha especial dostinada ao serVlç)
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do prophylaxia no Estaclo, sb a
d enomin açl.o do saneamento rural,
verba quo ë relativarnente elevad,
do maneira quo o serviço do soc-
corros publicos poderut ser conve-
nienternente attendido scm erubar-
go da diminuição quo a emcida
consigna.

Outra emonthi ao mesmo e
paragrapho ii. 19, lettra a (lê) . Es-
Ia enienda manthi Supprimir as pa
lavras desde "gratificaçSo a pr
rnotres' o em vez do 5.I00:00'.
thga-se 5.000:000000. Isto so ox-
plLa polo corte do serviços quo
cram folIos pela . mosma verba ci-
mo, por exemplo, as gratificçOes
dadas aos promotores do justiça
quo exerciam as funcçOes le in-
speetores escolares urn coma'cas,
funcçOes quo passarn a ser xerci-
das polos inspectores tech ticos.
Outra emenda ao mesmo art. e
paragrapho, lettra 0 do n. 30 (Id'
Esta enienda consigna a suppre-
são das palavras desde "sondo" atO
final c manda quo em vez do
400:000,1',8900, diga-se 50 :000$000.

Refere-se, como se ye, ao auxi.
lio cu suhvençao a Faculdade lie
Medicina desta Capital, auxilt) iThe
era do 00:000$000 e quo pasa a
ser do 50:000000, uma VeZ line,
em razio da situação do aporuras
em quo nos acharnos nao 1105 0 la-
do conceder ãquelle hem montado
estabclecimento do ensino superior,
qua tao bons serviços Vai prestando
no Estado, a mesma subvenCo quo
tinha em annos anteriores.

Não posso deixar do manife tar o
men pezar, Sr. Presidente, ape-
sentando esta etnenda, porque, co-
mo mineiro, an me sinto ufaoc,,
vendo nesta Capital urn estabele"i-
mento como a Faculdade do Mod
cina, quo representa urn dos rnis
poderosos factores da nossa eman-
c.bpaião intellectual. Como clecu-
rar, pordrn, das necessidad' do
moment.o? A quadra infelizm rut e C
do merificios para todos.

Outra ernenda aos icesmos arIL
gos e § n. 30 lettra c. (10).

Refere-se asia ernanda C Eseola
d Oclontologia .e Pharmacia do Both
Horizonte, cuja suhvont5o fica Sp-
prirnida. Não 0 tamhrn sem peaar
quo apresento caIn ernetnia, •pos 0

melt desojo seria favorecet qani3
possivel todos os institutos do u-
sino hem organizados, undo Se pro-
para a mocidade ostitdiosa. Esta
suppressCo, entretanto, nos 0
gerida pelas circu•rnstancias do me-
mento.

Outra ernonda C ao ii. 30 do rnes_
ma artigo a paragrapho, lettra e.
(10) F' possrudo do nialor pesar,
sr Presidente, e coot verdadeira
magua quo venho apresefltar Oslo
omenda quo consigna a suppressCo
das subvcnçOes do quo gozavam al-
guns histituto do assisteucia e ca-
rid ado.

SO mesmo em urn periodo de so-
rias preoecupaçOes oconornicas e
financoiras pOdem propor-so metfl
das desta natureza: urns a quadra
quo atraveasamos riCo 0 daquallas
em quo as maiores etutollas tic_
vent ser aaonselhadas e pastas em
pratica ? Outra ern'nda C aus moe-
mos arfigos e § n. 30 lettra it; ou-
Ira a.o n. 30 lettra i; outra an n. 30
bottra j; outra n. 30 leU.ra ii. (t(')
Estas ernendas são tambem sup-
pressivas do su:hveiiçOee, quo cram
dadas a institutos do ossistoncia e
instrucção. Representa para mini.
sr . Presidente, a aproscniaçCo des-
tas eniendas o de algnrnas das pro-
cedontes o rrtou major sacrifieio
neste momento, pois quo, no men
entender nenhum auxilio C mais
born juslitica.do do qu" aquelle qu2
O dcstina.do C caridado o C instru-
cçCo, •e foi por ter do apresental-os
que, no corneço destx modesta ox-
posiçCo, five necessidode do aisi-
gnalar horn a situaçaa em quo rios
arhavarnos, itao fazeurlo mais en-
tretanto do quo confirnar o qit',
corn graride criterio e elevaão, :a
havia feito 0 illustre deputado qie
rue proredera na trihuna, o honra-
do relator da cornmissão ito Oren-
mento...

(I so. Jodo Lisboa.—Multo agra Ic-
ebdo.

0 ,cr. Pinto de lloura.—Oulra
ernonda ao mesmo art. 2 § 4 n. 34.
(10) Consigna urna clevacão na i'ee-
ha destinada aos delega.dos de pa-
ucla em razão do terern sido feitas

muitas nomeaçOe.s do accordo e em
ohediencia Cs leis em vigor.

Outra emenda aos mesmos ar-
tigo :e paragrapho C niandando ac-
croscentar —Sariearnento rural do
Estado 600:000$000. De extraor(Ii-
naria magnitude 0 co firn a quo so
destina a verha concelhda pela pr"-
sonIc ernenda. Effectivamenle, sr
President(, , esto s'erviço tern sitk
reclamado polo puvo e tern consti_
tunbo a preoccuprnãj dos nossas
governos: tarit.o do Esta do como dc.
CuiCo. A dotação 0, C primeira ':is
ta, olevasla, mas sorb reproduetira
Jeante dos henaficios quo irC pre,-
tar Os zonas do interior assola(hs
pela ainkylostomiaso, polo impalu_
disiino e por outras ea1ermida!os
quo ahatem o earnpo-ez, hruido-
lhc' a energia e a capacidade i)ra 0
traiaalho, para o dsenvolvinirnbu
(Ia agi-icultura e portanto para. 0
augmento das nossas Iorças econo-
micas, quo iriam refleiii in 'tosso
hem estar financeiro.

F, irnis, urna verba(file dev set
votad a pela Camara corn vardadei_
ro int.erosse e sein hi'sitaçO's, pie-
quo represanta urn tmportante he-
noficio quo vae espalliar-se pot- to-
do ri Estado ide Minas; ii aneatnenh
dos nossos campos serO o attestado
(to interesse que os pederes puhli
cos ligam C vida e C prospt'i'iulade
dos hajbitantes do interior i a porter
legislativo nao poderO dar melhor
prova desse interesse sinCo ar-
mando o poder exrin-tivo dos moths
do quo careee para a sun u-ealiza-
çao.

Aincla ern nome da cornrn.issãa,
Sr. Presiderito, apresento urna
emenda, declarrando suspansa a
creaçCo do grupos cacolares ditri-
ctaes. A situação em qre nos encru-
tramos não pode permittir quo nos
disti-iotos do paz sojam ereados gru_
pos ascolares, que sO devem ser
J esea-vados para Os cnnlros do
fliF1OT poipulação.

F para quo não se renitam 5 1 ! -

citatOes neste sentido er o a rida dilfi-
culdaides ao governo, flea -alsigna-
da ern lei esta salutar dispasOlo

Apresento finalment, sr. Pros!-
deride, aincla em nome do eornrnis-

são de Orçamento, a oegubnt" omen-
da. ( M)Flea o goveria auueforizado
a aroar. urn Internato d& Gymna-
sio na capital on  transferir aj,t
esia o .Gyrniia,sio do Barbacona,
transforrnando-o em Jnternato.

A existencia do urn intornato nas
Ia Capital torn sido rrriiarnado nih
sO pelas famitas quo aqui rasidern,
corno pelas quo residern nos ponicts
ciroumvizinhos e mosmo em logares
mais afastados. E em verdado não
so pride comprehender quo esta Ca-
pital não tenh.a urn Internato do
Gyrnnasio. 0 internato C uma ga-
rantia para as farnilias qua nelle
collocarn sons filhos; arhI ancontram
cli p s, sob a vigilanoia On directoria,
Os cutidados quo nOw ;oderiam an-
eoutrar sendo confiaqos a si rues-
trios, nossa ociade molindrosa cm
quo flies falta por canuploto a ox-
porteitnia da vida e a cornpreheir-
são exacta do todos os sorts dove-
res. Os Extornatos do Gymnasio sO
proslarn sorvicos C 'aopulação cc-
colar dos contros em que cstão eli-
bocados, sendo corto one por alut-
rnnos do fOra nao são frequentado
pr nan haver riesses legatos qucm
us tome sob sua guarda.

Na verdado, como ha do fnzor o
curso gymnasial em Bello Hori-
zonte urn alumno do 13 on 14 annos
do edado cuja fan fin nCo resin
nesta Capital ? Qual serO aqui a
sua resictencia ? A casa do pensOes?
O hotel ?

F C razoavel quo aqni fique, scm
os ciiidados da familia on rio quern
a eiibstitua uma craan6a inespe-
riente o do tcnra adade ? Si evisttr
o Iriternato riCo haverC u'em a nCo
procure para seus fil1io, do v"z
quo aqui, alOrn da ra'elleueia do
clirna sorCo eneontradas ioodo os
recursos de quo acaso venhani a
necessitar. E como it) inosuno esta-
heleebmento não devem funccionar
conrjurietamente o Internato o 0 Ex-
[ernato, necessario so torna, segundo
periso, a creação be tm luteruifo
iesta Capital, sem prejuij rio Ex-
torn ato oxtstente.

Eiitretanto, si at poder exeouti-
vo riCo fOr dada possibilidade da
crelação de urn Intornato 10 Gym-
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naslo, na Capital, pela ernencla fica
rd auctorizado a transferir para
aqui o quo funcelona. em Barbaee-
na. Segwdo informaçdo Iidedign,
o Gymnaslo do Barhacena, quo alias
presta Os moihores sorviços dqitel-
la cidade, estd soffrendo a concur-
rencia do Internafo Militar quo all
existe o quo pole afferecer mali-
res vantagens aos alumnos quo o
produrarn.

Ora, Si assim é, urna vez fransfo-
rido para esta Capital, 0 estaheleci_
menlo ciuc actualmente tunccioua
em Barbacena poderEc liansformaci,)
em Internato prestar Os meihoros
serviços, scm onus para u Estarlo.

Cumpro entretanto assignalar. Si'.
Presidente, quo a cmeicla não cou
signa mais que uma anctorização, da
qual poderã o governo servir-se
oil gulando-se pci') quo ihe pi-
moor mais acortado: cumpre tam-
hem deixar aqul consignado quo i.
comrnissão ndo presiclin outro in-
tuito quo não o de corisultar os
interesses do Estado, a quo procura
servir devotando o meihor do son.,
esforços. Barbacena, a hella o en-
canfadora cidade serrana, p'
eujo en grandecimento lanto contr_
huiu a dedic'açdo nunea desmenlida
desse saudoso patricio, desse gran-
de vuito da terra mineira quo so
chamou Bias Fortes, naila soffrora.
caso so Vorifique a iransferencia
do Gyrnnasio para esta Capital,
pois como d sahido durante el_
guns annos deixou cue do funcco-
ilar sem que auella adoantada ci-
dade experimentasse qualxjuer me-
dificaçdo nos sons surtos do pio-
gresso.

São esfas as coils i1eraiies. Sr.
Presidente, que julguci do men cii'-
'er fazer...

o Sr. Julio Meirclles.--- E que fez
corn o mair hrilhantismo e compe-
toncia.

o Sr. Pinto rio Mourfl.., no cli'-
sempenho da rnissdo que inc nca-i
ferida, o terminando aguardo con-
fiante o pronunciameure da Carnara
sobre as em@nd.as a presentadas,
corn a olevaão e o pafriotismo to

qua tern semplo dado as mais 2xiui-
berantes provas.

(ltiuilo bent: inuito bern !)

DISCURSO PBONUNCIADO NA
SESSAO NOCTURNA DE 14 DE
SETEMBRO DE 1918, POR OC-
CASIAO PA 2. 1 DISCUSSAO DO
PROJECTO N. 102, SOBRE OR-
CAME NTO.

0 SR. PINTO DE MOUHA:
Sr. Presideirfe. caiye-me o davor do
vir ii trthuna para profertr algu-
mas palavras no senticto dc justi-
fRiar a attitude da oomirnissãj& 'do
Orarncnito em rolaqijo as elmon-
das quo foram apreuontadas ao pro-
jecto n. 102 poir 'diversos repro-
rsanfanfes do Estado corn asseiato
nests casa do Congresso.

Tornai)40 em constderaqão todas
as emondas propo.stas, a oomnLs-
são so reunin o chcgou a urn re-
sultado quo hem pouco ha do sa-
tisfiazer aos iliustres apresontant.es
dessas mosmas ernendas; cada uma
das quses reiprese.nta mars neeessi-
dade, uão ha duvida, roprosonta
urn IOSfOTçO quo cievoria fazor o p0-
der legislativo em horn 4a assis-
toncia ro do outros seawi'qos quo, do
facto, udo devoriarn ocr olvidados,
Si as nossas ciICurnstancia,s o par-
rnitt.issean.

E' pro fuirdarnenfo doloroso affix-
Mr-se, entre t'anto, or. Presidonte,
cjue a riossa sit uaçio finainceira não
pornait.fe a expansão quo dieiveiria_
mos dar sos nossos sonfimentos do
generosidad 0 do philantropia, 1 a-
voreeonclo a toclas as inotituiçOes
quo existem no Estado, pretando
reaes serviços aos que a ellas re
dorrorn nas ernorgenictas em quo
muitas vezes so eriuontraan.

A cornmissão do Oramento tern
sabre sons irombros o posado en-
cargo cie estudar as bates da re-
cell a e coniparal-as com as da des-
p005. is ,6 dotacidio os sorvios do
inadiavol nicoossidade, verdacloira-
monte ini!presahTdivcts, doixan do,
jiortanto, de attender sos roclarnos
ida populaão 4o cada urna cias lo-
calidaides, quo vem sulicitar do p0-
der legislativo o auxili;o de qire

a ccessitam para OS 0 stabeleninion-
los doassi'steaicia ou do tionsino , clue
p 005uoni.

E', cotno ye a Camara, ama Ia-
rota periosissima, 'o 'a oommissão
tern 4o arrostar corn as maãores
respcnisabilldades; o torts mosmo
do arrcistar ate corn cdliosidad'es, Si

acaSo ease sontirneato puidl0500 scat-
nhar-oo no coraqdio dos noibros
rcproson:tantos do Estado, so venom
contrariaidos os sous impuiscis go-
norcisos, quamdo proauram rrFolho-
.-a.r as corsdiqbos 4acprei'io quo, em
sass locaildados, procisarn dos see-
corros publicos.

Ycm, portanto, a oomrniissãc as-
sigriralar a situaçào dufficil om quo
so encontra nesto morncftitO, em
quo as verbas da rosetta estão pre-
cis,amon'to dieitormiinadas e ostuidia-
clas, tasito quanto d poissivol ao ic-
gisliad or prover.

Tuclo quanto possa sor aprecia-
do pars sorvir do fonte do r000ita,
foi objento do estudo acurado por.
parte da eomrnisoão, o chegou ella
ao resuitado do quo não pOdo so-
creseentar ipapoella aiguma áquillo
quo toi doterminado corn'o selndo
a recoils do Estado pars o oxorci-
c-Jo die 1919.

Nestas oondicbos, aorno podord
a comrnissdo acccitar as ornondas
apresontadas, si cads urns dclias C
pertadora do ifnra deoposa clue,
embora poquona, em sua reunião
o corijuncto todas viriam repro-
sentar urns somma quo iris cots-
l}eieioer o desequilibrio ontre a re-
cotta o ia despesa, chegando a Ca-
mars ao rcouitado poulco attsf'ato-
rio die aprersenitar urn orqarnento
corn def ic it, attestandlo neste eao,
as circuanstancias precariaS em quo
se a'cha o Esfado do Minas Genies?

Não. ST. Piicsãdonio; pars quo 0

nnso credito se a mantido, prosi-
sarnois affirmar par actos poitivoS
nests Cajsa, quo temos 0 11-00050arlo
oritorlo pars sO dotarirnos corn vor-
has as servtcos quo possam, cITe-
ctivamnonte, ocr custroadOS pole Es-
facto.

A neoessijdaide do equilibirie en-
Ire a reccita o a tlespesa vetrn collo-
car a coThriTllSiSaJO na trite ernargon-
cia, tic So oppOr as mauite4taco8

do genororsidade, philantropia 0
nobresa do seaitisncntos, revolados
poles nobros dqprutactos, quando
aprcoontaram suas omoncias ao
projocto n. 102.

Portanto, ó corn grande pesar,
violentaudo Lamborn sons sonti-
mentos do caridado, quo a commnis-
são doixa do aecoitar essas omen-
das.

0 son dosejo era ci ue pudessernos
prestar assintoncia effectiva a to-
dos OS nossos patricios dossas boa-
ildades bonginquas a rncsmo proxi-
mas, quo sao flagelladas por moles-
tias ccntinuas, ora endemcas, ens
opidenicas, por esses males quo so
alastram p01' todo ci Estado, recla-
maiidn dos Podom-es Puidicos at-
tençã.o tao sCi'ia quo a servico do
prophylaxia estã senda croado do
niodco a melliorar a sifuacão actual-
menlo exiStente.

Assim, or. presidente, a corninis-
são fez airs estudo 'tao pi'ofundo
quanto possivel rio curto espaco cle
t'mnpo do quo poude clispor, em
relação a cada nina das cariendas
apresentadas: p C corn grando pi
zen, fazendo viulencia aos seus sen-
limentos quo ella vena coutrariar as
desojois dos distinctos collogas cu-
]OS names peco licençi para do-
clinam' e quo aprcscntarairi enenclas
so projecto, os srs. Julio Moirelles,
Argemiro do Resende, João Anto-
nio, Ignacio Marta, Castello . Bran-
co, Bernardo Guimarães e ,João
Martinh, rjuci, corn tanto ardor e
hi-lilian Lismo j ustificaraln as me-
diclas quo propuzeram so projecto
dc orçamento.

Eccapon-mo o name do n0553
dRtincto cillega. Sr. Sousa Soa-
i-es

O sr. 1. Mum-ta : - F tambem 0

do sr Marefra da Rocha.
o Si.. Pinto do Moura ... o do il

1 istrado cieputaclo. Si. Moroira da
Tiocha c talvez aigunS outios mflalS.
Entretanto, como tcimho do reicrir-

Ill
e as emeidas quo devern scr re-

jeita das, doses nomes serdo decitna-
dos em accasião opportuna c corn
a devida venia e o malor acata-
men-to.

A sifuaqão cjue atravessamoS. Os-
tou certo quo não serd permaneri-
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to, do modo quo em outra o.ppovtu_
nidade, talvcz ndo rnruto di.stan_
to, paderão• sor concodido.s auxilios
a tod.os osses institutos, satisfazon-
do_se e;ntSjo as necessidactes por ci-
Jes reclarnadas.

Assiin, pensa a cornnissSo quo
a Camara, no intuibo do ndo crear
ao difficulda.dos a quo me referi e
dc ndo estabole.cor n deseAcjulldllrjo
entre a rocoita e a despesa, dove
reje•itar as seguintes ernouclas ao
projeato em cNscussao.

A ornenda n. 33, apresentacja pe
lo sr. Argernii'o do Resonde, oon_
cedoudo o auxillo do 2:000 ao Asy-
Jo do S. Vicente do Paulo, do Ca-
xambu'.

Ern relaqão a esta emenda, don
testemnunho do pesar manifestado
polo digno pnesdento da conimis
são de Orçarnento, Sr. depufado
João Lisboa, jor nao poder a com_
rnissão sanccionalLa corn son veto. S.
exc. foi veucido no solo da corn-
InssSo, o apezar de todos Os sons
desejos, nãe poudo levar_nos a con_
descender corn cUe, porquo irnpor_
t.aria isso em ostabelocer urn pre-
cedcuite ante o qual a eommisdo
não term mais elementos do resis-
tenoa Dora So oprpor a outras me_
didas do identira miatureza.
A emenda n. 34, apresentada tarn

born pelo sr. Argomiro do Reason-
do, oenoodcnde 2 :000$ a Casa de
Caridade do Araguary, 1150 pOde
sor acor'ita, apesar das rnauifesta-
cOos do poser da porte do nobro
presidento da con rnissSo quo mul-
to esttmaria a sua approvaçSo.

oinonda ii. 35, do mesmo Sr. Ar-
gemiro do Rescnde,concoclendo o au-
xillo dc 2 :000$ para construcqSo do
Hospital do Paraeatu', nOn pOde ser
aecoita priinc.ipaJmente porque nSo
so deslina S manuterneSo e simn S
eonstrucqOio do urn estabeleci.
rnrento

A emenda n. 36, ainda do sr.
Argeniiro dc Rosen do, conced.emi_
rio o auxiliri do 2:000. para a con-
struccSo do. Hospital do Muzambi-
nho. deve ser rejeitada polo menmo
Irotivo quo milita contra a emenda
anterior.

Tambem dove ser rejeitacla a
emenda n. 52, apresentada polo

nesso vonerando collega, rnonse
nhnyr Join Martinho, auct.orizajndo 0

go vomno a p agar iritegralrnonte as
Casas do Caridado do Guaranesia e
Campo Hello os auxilios eoncedi_
dos per lou, e que cahiram em exor_
olcin findo.

o Sr. Julio Moirolles: - Atd essa
vai sor rejeitada, na opiniOn do
coirunisoSo?

o Sr. Pinto do Moara: - Yai suer
rejoitada si a Camara assirn o en-
tender can su a sal) ocloria.

A coaixmissSo riSo pOdo concordar
corn a approvaçSo dc urna oqi"gqda
soquer, porqu.anto isso importaria
em estabelecer o desequiliirio on-
tie a receita e a dospesa.

Admittida quo fosse uma emen
da, nSo haverita motivo para me-
cusarmos as doinais.

O Sr. Julio Meirelles: - Mastra_
ta-se do iuna verha iS votada polo
Congiresso.

Os auxilios nOn foram pagos still-
p1 esniente P orctuo cahi ram em
exercicio Undo.

0 Sr. Pinto th' Moura —Mas essa
verlia teria do ser agora incluida
no orcarnento; teria de ser comp_
tada no ealciilo rio ciespesa e iric,
p ortanto, e stab 01000 r o d osoqu III-
hrio orcarnentarlo quo a eommissOq
qtmer evifar.

A ernonda ai. 54, do imosso distin-
eto college. Sr. Leopoldo do Lune.
consignand.o o auxilio do 5:000t
para o Apprendizo do Agricola on-
nexo ao Intituto Modorno do Edu-
Ca5o e Ensino, do Santa Bite do
Sa:puoathy, 1150 pOdle ocr acca
porquo tot criteria ria ccc i]iiiCSOO
cOo sletar noaihurn dos estebeleci-
mentos de onscii.o do Estado corn
verhas ospeciaes.

'Panto 6 assni, quo eculie a mnri
mnosmo a tanefa de apresontar S. 0010

Case urna omen ila suppriminci o a
verda Ao 1 :200$000, quo jora dolt
O Aosociaio Eseolar de Jidz
FOra, _AssociaqSo quo organizau I'm
peqitello gru.po esoolar, tciido qua-
fro cedeiras regidas 'oor professe-
ras normalistas. srndo fiscilizal a
1)010 inspector escolar ci tenOn come
rrnesdent.e urn dos direntoros do
Banco do Credito Real, enjo noire
S basitante conihecido no EstaSo, o

sr. Aipriglo Ribeiro do Olveira. Re-
lova airida notar quo alli se acharn
matricujados 300 o taaatos alumnos.

Para sn vorifirai a nocessida do
dais c,adeiras do eusino dessa Asso-
eiaçOo, hasta considerar quo etlas
funoe,ionlaxii can urn estabelecimen-
to frotateiro (iquello em quo Sc-

achani os grupos eseolares "1)0
lelfini Morelra" o "Dr. J056 Ran-
gel", que tOrn mil e tanto alumnos
niatricutado o.

Fnuclotda essa AssoeiaçSo em pre.
Clio, confo rtavel, hello e hygieaiiee,
tevo ella deSe logo a matricula de
363 alumimos, si riao me ongano, o
quo peova 0 necossideude dc urn es-
taboleeii onto dessa natureaa, anes-
mo flOS proximirlajde dos outros a
quo já Inc acferi. E' quo a popula-
cOo esoolar do Juiz dc FOra 6 ox-
traoidinari.airuento granite.

Os grupos e ceolares "Deifiin Mo-
aeiro" o "Jose Rangel" estSo reple-
tus, aicontecendo quo neltes ha an"
!a ss fu:noriocanjdjo coin mats dc cent
a lnmnos, nOn condo, p ortanto, pos -
civell quo 0 ensino sou .a ministraido
corn facto preveito quanto Sepia
pare desejar_so.

a :despoito dos incus
dese1os, a deepeito dos s"rvicos quo
presta a AsociaqOo Escolar due Juiz
do FOna, eu meerno tiP portador do
crneimila rnpprimniaido o peiqueno
auxilie do 1:200$000 que era cence_
dido S. reforida AssoeJaçio, of irn do
itne nOo se ostabelooessie o dosoqul
Lhrio orqamontario, quo me pancee
ocr a condiçSo esoencial do no ;sa
vida finamoceira, principalrnentc rn-
ma quadra corno estia, de porturba
idos gores, cm quo ha necessidade
do firmar-So o crodito do governs'
cm scu p eriodo tuicial.

A omenida ii. 61. do 110500 Plus-
Outdo college, Sr. Costello Bronco.
airetoriza o podeir exeoutivo a pa-
gar ao Hosp ital do S. Salvador. d.,.
ridade do S. JosP cl'AlOrn Parahv-
ha, a subvenqOo do 1:000,$000, do
2.0 sernestre do 1013, quo deixou de
recebor, pela verba "oxei'cie?os fait-
(100'.

As mesmas considoraqOes one f'z
retat.ivamonte S omenda anterior,
silo aippTicaveisi S esta omnenda, pelo
cue opina a coninisisSo pela sua re-
jeiçOo.

A emencta ii. 84, do nosso dis-
thioto coiloga, sr. Join Antonio,
comsiguanilo a veaha do 2:000,$000
ito RocoIthimento do Tuberc11103o
do Tb euphilo Ottormi, iSo dove ser
atcecita, peita.s m esmas OOiTiisiid:&ra_
cOos jã adiduzidas. 0 tim a quo so
destinava aquella verba S nohiiis_
snmo; mas nine faiter? Canon quo-
brar a norma ide conducta cia corn-
misuSe 0?

i\as rnesmas condicOes so ache a
ernenida n. 85, ojpresicntada 1)010
noSso veemoranido coliega, sc 1.
Alurta. oonsignan,clo a verloa rb
I :500 . 000 como auxillo ao Asylo do
S. Viceincte do'Paulo, do Itinga, niui
nicipie do Arassu:ahy. Mother appl-
toOi nSo podia for nasa verba hues
11 p to abrir uma exeeo050?...

omeniclo ii. 86, do noisre dcpu-
tado, or. J enS Aiffoaisn, clix: "Aecre-
seonie-so oindo cenvior: 0 pradti-
eto Pa taxa do viaç5o, cloduxidos
25 oJo cias despenas do arrecadoeio,
serS. applicado cm meihoranuento si

O consorvaçSo das ostrada& dentro
do proprie municipio em quo fOr
arrecadada."

Essa ernenda, sr. Presiderite, do-
macidaria urn eattudo mats desen-
volvido, pela necensidade dc so co-
niiecnr o quantum Pa proiducçOr,
dessa taxa em coda urn dos muni-
cipios.

o so. José Affonso : - Quarudo foi
eroaclo nose irnposto par inictativa
do Sr. Alberto Alvares, esse i]oseo
di stincto cobb ega assovorou-ii os quo
Ii averia urna esieripturaçOo OSlO Ciii! 1.
do medo quo fcedo io, proeducto cia
faxa do viacSo seri appl;icado us
estradas do :roda em e, principal-
monte, flitS cstraaias para antonio-
veis.

o so. Pinto tie Mourn: - Respori-
donclo ao apace do aohre deputa-
do, tea ho a (user quo, eonusiu.arito
loose osse a desejo menifestado por
acyuelle lasso dislincto cotlega, tal
nito so realhzon, 0 a taxa do viacO
tern sldo coilirada par mete do e1_
los do Estado, pie nSa tOrn riaahu'n
coma cteristico eisipOrdal.

ARm disso, o Estado tern cvi-
ctcntomente, niolhorado suas condi-
cOos no quo idiz respeito S viacSo
puhilea, abrinido eStradas om to4os
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os ponctos omdio 10do ohegar a sua
acçao.

A roIuI do cia tax.a do viiação 1
to pequena quo bastard a subvon-
çao ci a1gunts ostradas do auto-
mov.ois para quo olla fo;sso intel-
ranerife absorvida, do modo quo
trnn'a-se n000ssario qure ossa 'sorba
soja applicalda ora nurna l'ouali'd:a-
do. o.ra n'orurtra, oorsforme us no-
ces,sc1ades mats urgentes.

'Mo pod's, portarnto, sor a000ita
a emenjclja do •nolb,ro doputado.

A emonda n. 87, do nosso o1ie-
ga, sr. Sousa Soares, consigna pa-
ra o Agylo Santo Antonio da Socie-
dade Bonoficenfe "8 do Setombro ",
do Uheraba, a verha do 4:500$000.

A cornmissdo tamhem d do pare-
ocr quo sej a rejeilada •ema emenda
pelos nilotivos '0X4JondidOIS o hem
assim ais do ns. 88 o 89, apresen-
tadas polo sr. -Moroi pa da Rocha,
sujlyvenconaudo o Exteipnajfo P.
B en'eviid.es, cia cidado do Bomfrim o
0 Orphatnalo do N. S. do Carmo,
da eldacto do Carmo do Rio Claro,
scm embargo dos nobres intuitos
(10 mU illusitiro auictor.

A emenda n. 90, do nosso thus-
trardo eoliega, sr. Bernard's Guirna-
rSes, . mancla imprimir graiL utanren-
to na lmpren'sa Official lo trabaiho
do dr. Antonio AJeixa sohro "Pro-
phylaxia da Lepa".

E' uimla sub-rniciruda ci onronda n.
71, •arpresontaida pella coninnis'sdo,
ananterLdo 0 iprinciplo quo existia
consignado na lei anterior, o polo
qi val era facultada a impressSo do
diverse trabaihos na Inipronsa
Official, norno os trabaihos do In-
stirtuto Juridico, idia Sociedado Mi-
neira to Agricultura, etc.

A 'sommisudo, tendo apreisentado
ossa enaonrda, vdm requoror ci Ca-
maca a rotirada 1da mesma, polo
quo fica prejuidicarcta a sub-emron-
cia do distinct o colilega, sr. Bor-
nardo Guinsardes.

Taimbem •drovem sor jr0eitadas,
segundo pensia a coirnirni'ssdo, as
emendas n's. 91 e 92, aiprosentadas
p olo nobro deputado Sr. Julio
Mei'r'elles, conceidenido auxiliog ao
Ceintro Op ealarlo B ern lofioonto S.
Gouçaffenso, its Daimas do Carida-
do dc Poços dc Caldas, its Confe-

rencias do S. Vicente do Paulo, do
Santa Rita do Sapucahy e do S.
Gonçalo do Sapucahy, o ci Confo-
roncia do S. Vieon4o do Paulo do
Itajubci.

Taimbein a errnoiid.a n. 93, do
mosmo colloga, conoed'siado auxillo
aos hospitaes do Tres Corac5es do
Rio Verde e Lima Duarte, nCo .pOdo
Son acceita jpe4a commissito.

Nas ine;snxas oonrdiçOos so aeham
as omendas do ns. 94, 95 to 96, am-

rn,ia do rnerso distineto collega, sub-
vonhionando a Esuola ide Odontolo-
gia e Pharinacia, do Bello Hori-
zonte; a Escola Mineira do Agro-
nomia o Veterrinaria da Capital, e
auctorizarido •o govorno a manidar
pagar scm desconto as quotas vo-
fadas em benreifjct'o cia Santa Casa
do Giraranesia elm divorsos oxerci-
dos, quotas quo eahiram am exer-
cioio finido, hem eomo a. do Cam-
pestre.

Em ralaçcio ci emenda quo con-
signa suhvenito para a Santa Ca-
sa do Tres foraçdes do Rio Verde,
bouvo na commisisdo o vote con-
tiarbo ci sua nSo arcoebtaqito poir par-
to do nosso digno compaTihoiro, Sr.
Jodo Lisboa, cjue manteve a mos-
nra 'attitude corn relaqito ci ernenda
quo determina a ,marnulonçJio 'do
auxillo para a Santa Casa do S.
GornqaiLo do Sarpuoaby.

Appollando, porcim, para o mu
patriotismo, a commissito Love a
fehiebdarcie do vor vietoriosa a sua
conrdireta, firsaindo cite rehoio de
pesiarr pUrr ndo ver satisfoito o mu
d}esejo.

Esporo agora, isr. Presidento,
quo a Camara dos ssu. Doputados,
attendencto a. situaqäo em quo nos
encointramos, vote as cimonidas do
aecordo corn a expianaqito quo five
a homia do fazor.

Nenhurn do nOs pódo for satis-
faeçSo em vor o Esrtado desanicedi-
tad's; em vêr estarbolocida a dis-
cordancia entire a nossa rocoita o
a irossia despersa; em vor pro:clarna-
cia a nossa ma. situaqito fisianiceira
pots alpprov'aqdo do deficit orqa-
rncrntario.

Si a quadra actual d do parcinro-
nba, pareimonia quo d recominen-
dada pelo chefe ida Naqito, OS TC-

presienstantes do povo devour sor os
primoirus •a dan o exenaplo.

Nrnguem pOdo drespendeir mais
do quo tern— ci urn principi's 000-
nioinieo.

0 Estado do Minus uS's pódo des-
Pend-or mats do quo acjuil'lo quo
0 element's repres'sntartivo da sua
recerita.

Tioda a dopesa quo ultrapasse
csiso lirniie rerpresentania urn sa-
Crificjro a qilie nibo ternos dirolto do
sujeitar o Estado c aquelles quo,
pcio voto livre do povo, foram col-
locardos na sua saprerna dirocqcio,
crccbores quo são do todo o nesso
apoiro e solidanicc]qcio. (Zkfujto bern;
in uito bein!)

P1SCUHSO PRONUNCJDO NA
SESSAO BE 15 DE SETEMBRO
DE 1918, POR 00CI 1SIAO BA 2'
BISCUSSAB DO PROJECTO N.
Ill, SOBRE REFORM A CONSTU
TUCIONAL.

O 511. PINTO BE MOURA: -
,Sendo do men dover adduzir algu
arias consideraçOes sohre o proj edo
em discus'sdn, requetro a v. exc.
si . Presiderote, crinsultar ci Casa si
corisea'itp na prorogacao cia sessi'o
pos- rnais urna hora.

(Consultath i a Casa, d ole ferido o
i equerimento),

o sr. Pinto de iloura: - Sr. Pro
slilente, aeomnietfic}o de ligeira en-
fcrriiidade, enibora do pouea im-
portaricia, não ci scm sacrificio quo
vexiho a. tnibuni para dizer it Ca -
mara dos srs. Beputados algurnas
]alavras a re:speito do projecto era
Submetticlo S. sua consideraçibo.

Entiotanto, mu a isso forqadro cm
aazSo da provoeaçcio quo nesta 'Ca-
sa love log-ax, feita p or iims illus_
toe's collegas, dev.eri rio acroditar sec
interesso do tcdos onvir a palavra
its com,,missdo a respeito deste ma-
gno assumpto.

Parece-me, porcim, ciuc a Ca-ma
ra ja egtci eanqacla ci riada S mats
enfadosiho do quo ouvir.so urn ora
dior quando ruin so torn para isso a
FIeeossaria disipreisiçae.

0 sr. Leopoldo de Luna: - Na's
ha canqaço para ouvir v. exc

o sr. Julio Mcirefles: - Urn dos
mats brblhantes oradores desta Ca-
sa. (-Apoiaclos ijcraes).

o sr. Pinto de Moura: - Sou
motto grato a v. V. exes. 0 projc'_
cliii provoea na Camara, Sr. Presi-
deoite, ci mabor i :nteresse e assim S
dover da commissao, da qual te_
nlio a honra do sen Presidente, pe_
la vomntado dos incus prcuados ClisI r.n0i05 oollp rra.s. alecr dizer no
seriti'do do responder as i.rn'uugna-.
odes one foram levantadas cissuas
d spo;siçcies.

Em todos os povos c'tvilizado,s,
sr Prcsidone, a manifcstaAo do
sua vida intellectual so paten.tc'ia
prht'eipalme;ite ucla existencia do
paclo fundamental quo Os rege.

Quando urn p ovo ncio ci i-egido
nor urna Co'lsFitis j iSo esse povo
uS's S verdalclejraimenfo civilizado;
nSo S urn novo quo IPnna a seu
favar a protecodo di let, mas urn
povo quo vive sob a pressSo cia ty
rania.

São con'hecidss atravSs cia histo-
cia. a's lucias do povo contra a by-
sania, no mt'into do aleancar as
garas'itias quo the poden son asse
nurardas pela sua lei hasica.

Onando o povo realisa pose sen
ideal; quando c'onsegue ten a lou
rnax 1 ma, crue ci a. ontc do toda,s as
outres herS garantidora,s dos durrei-
tcrs inrdurvtduaes, tern die dado o
Jri'rneiru roasso na senda da civiIL
'i'ii-So. colloeando-sp ao lado de to -

irs ontros povos civili 'zados do
m noun.

A nacionalidade brasilcira, desdo
os pro'dro'rnos (be sua ex'bstencia, so
limon pula votaçrin do nsa Consti_

tuiqSo. line, no dizcr dc notaveis
c onstitudioajalistas do Imperi o. era
Irma das mats auleautaclas e livres
do's povos latinos

Povo aiinla ii'as'certc, povo qw'
ai'nda so formava, mas jib cliolo do
aspiraqOos c' aspiraqOes olevadas, o
povo brasileiro quiz desde logo ro-
ger-se por ama Constitsuqdo, em
(rile vissc assegurados todos irs sons
cliroitos o a garantia do suas liher-
dadres.

Tcsdos vós eonhercojs a lucta trra_
i'ada em lorno desse graside iddal
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life poidern son 'adiadas; n para quo
tern ne oornpr'ejieucla a verdacbo do
9110 a'tfirrno basin urn exanno aba-
cia quo ie,rfmu-iutonio do cada urna
diellas. Somnos urn pave quo earn!-
iha em hn'sca do progreisso o da
civiilizaqSo; sores lion 'pevo quo
nSo pdde ficra'r estaeionario ci sum-
bra do urna let quo, si C boa no
pain do vista geral, melhor so
to ri lard deal e quo sej am noun in-
lrij'dnzt,Ias as refoimas quo são re-
claimada,s pelas nebosidaclos do
rnciiarenfo.

A reforrna cenistitucionial, ora su-
jeita ao exarno cia Gamma, consi-
gna non 17 antigen quo ciontom,
dri'spoisiçdos quo live a'opiportuni-
dade do reguinir no parecnr quo,
coma relater cia eorniminS'So e corn
a sanoqao cia mesa-ia submetli ci
judieioa eensiidoraqSo cia Camara

os srs. Deputadros.
ha 'differenqa, e norn podia dei-

.'car ide haver, cle vez quo a proje-
cEo C do ref orma. entre aiguns dis-
1ositi'v0s do proj ecto cnn discussSo
C 05 da Constituiçno sin vigor. E'
assim quo. pol'a ConinlituiqSo vi-
genie 'o Congrenno feria do fun'ccio-
nan duranta 3 mezes, não devondo
as prorogaQ5eis -sicr pagas; an pas-
so quo pela reform a, polo diposi-
five do art. 1 do proj ecto, o Ccii-
grcsso fuinenionard durante dot's
mezes aporiars. A nd's legisladones
liarerco nuffietonto esse pirazo para
quo sojarn feitas tto'das as leis quo
Par ventura so turnem necosnarias.

Fxlstindo, sr. Presidents, como
exisf,o, a lei fundamental do Esrta-
do; cxisfin'do uma legtslaqcia corn-
pleta sobre fodios Os names da ad-
niini,sfrapSo, rids, corno logisiado-
ens. p ence mats terries a fazer nan
sensCers annuaos 'do quo lintroduzir
urna cii cirtIla re'forma quo die urn
anne par oiiteo so teinha tornado
neucssari'a. A nossa missSo, por-
mob, eonio logisl 'aidorcs do urn Es-
taco fodie'raido, eatS, por assirn di-
zen, mrufo re'st'nicta; a iio'ssa inissSn
primordial, ncio unica, runs princi-
pal, em urn systonia coma a quo
no's roge, 'consists quasi quo na vo-
tae5o das lets do motes e da Fo,rqa
Puii'ca: as den-tai são do corto
macto scc'iuidarias, em nazle 	 do

gi'aiiclo patninonLo legislative quo
IS exists.

No quo rc'sipoi'ta S duraçcie do pe-
ni ode I egiislaitivo, essa modificaçao
fei in'fmo'duzida per irniciativa do
proprio Cengreis'so, pro, ontrotanic,
t e"O a 'e'auf'eia do estalielecer 'a pos-
S_-M-Wadlee do 'serern as sesisdes pro
reigad,a,s on a 'Coingrcs's'o coavonado
cxlraorrd,n,ariamenfo Corn est;n
c-au-tel-a fi&a oliviado a iniconvenior,-
ic nor ventura IvstllitanIto da red ii-
ccao 'do pnazo ldais se-ssdes legistat-
a as ldo Corngrens,o.

Em 1ieFacSo au exur c!eio cia a'd,vo-
cacti,, ar. Pre'side,ntc, pio'eararnes
estali ' :decer restl'i'cades aitarnerife
mOPaltzaSIoras (apoiado do sr. Gas-
Idle Bronco).

A Comnntituiçao, quo havia oniahe-
lcci'Jo e preceito, em virtade do
qual e re;pne,sontaifc do Estado nSo
pOde razor pa'rto d'ei cemparilaias en
so'cte,dade's 'quo gosorn do favor es
do Coingresna, fei ainpilada polo
dinpositivo do proj otto, nfl, 'do quo
osnepncsentan,te,s 'do ESiardo' iSo
1)0 mini s!qne r sen adxo,gad on des -
sac enipresos mu coinpa,niilas.

0 jader legislative, cioso do re•
s'peite 'do quo dave goon r, dr Se -t
quo neiohurn die sons rerpresentai-
las rpossa ncr ocoiinado do menus
cscrupulos, iree ,citando e patrcciii it;
do saunas die oeinpa:niiias Cu em-
presas 'quo go'sena do favoi'es do go-
Verne.

urn solo pela sun henna, polo
sun 'di'gndrdatde, pele ros'peite cEo quo
dove gos'ar.

Somes net niesmils ins airofoi'es
'd 'os,sa disiposiçii,o quo de,siotj'arnus fi-
quo ccmasi'ginacla 110 nosso Patio
Funriarneq ital, a hem dii n' os'sa di-
gnid,a ito, came rep re scala ate's cia
p eve.

:Em roiacSo its p'rovisde's die acivo-
gorlo e cartas do s'olicirtaslor, jS va-
ries reliegas fivorarn cniseja do so
p ron ni mac a rasp cite, send a quo
o linen digno cientpanhetmo do 'cite-
Iri'oto, cujo riem'n niece liiceiiça pain
cieelinctr, sr. Castello B riuuco, do-
m'jnsirji 1 ' nielo positive quo inc
exisie 'dir'eito a'dauirida per porte
dos pnirvisioiartos mm 'des nolicitri-
'dorrs, des to quo '0 'ti-tub do tine el-
Its são nortai riores es-IS aujetto S
rei'ovafSo, qu'e pdde nor coneed Ida
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e a sane (10 OPISodios dessa memo-certo, sr. Presidenle, a qiuie rn'&nos
ravel campaiha da qual sahiu a consults os
irilharite e liberal Constituiqo, do intonsoses do p'ovo.
lmperio, ci sornjir.a da qual a Na- curnnilsscio, do quo five a honra do
çao Brasiloira e desenvolveu e 8cr o relator, so'bre o projoclo emcrescea ate quo pudess ter a as	 discnsscio, "ncio siäjo as nnvisöes o-11niiracao grandiosa do regimen do- reformas sonstitunionass, como ailnolerafico, quo so meaiizou a 15 de muifo.s so afigunia, o atte,stado da

Co opine jci ioi .dito no panieper cia

rioveniliro do 1889.	 -	 iqstahiJijdaj0 daisinstituiqôs Orion-Proclarnacla a Republica, o povo this pela let Iftuidaanental ide urnbrasflejro love pressa en fazer des- Estado 1 0 hem asSlin 'don pi'eceltosapparecer o podor di slertei,onario asiseeliratorios clan gainitia in:di_
quo so aehava coneentratlo nas viduaes e p'afriinoniaes don nida-rncios do oorverno provisorlo, vo	 duos; ao conisbrario oclo 'ella's a pro-t,ti 'd o na C onstitjçcio.	 va incdcilj jtanel da rnarcha evohitj-

A Assernhj Constilujitle repro. Va quo soguern an i!nstituqSeS para
scnta a vonfado soborana do povo 0 ecu aperfeicoamenfo o ia lei pa-o outorgoti-pio urna Conrstitui0ao, so ini,elhox e do mado main offioaz
9110 C urn morciejo ontro as mats regular an nelaqOes 'do dirnito na
bellas e as mais adoaifadas Ccii- sociodado. Sonpr,o quo uma re-
stituiqCes do mundo.	 fonma so lame n'eodssania näo doveA' sernbna dessa	 Constifujccio 5cr adiada e isso em eoprehion-organizarani_se os Estailos. cada	 dea •o 'leRLsJiaclorr eonstitainto ncio
urn deUce hindu, por Sun	 urna so cia TJuido corno do Eslado, quan-
id	 milbasica.	 do poriflu quo tans refoinmas pu-

Decorrenfe donna clessom roaAizar-so. en sensOos or-
formouse a legisiaqcio do cada urn dinarias, sum ne psessidado cia me-
des Estaduis todas eflas ci sombra dida oxtraorndinaria, eu antes, ex-
dos prinoipios c nnstifucicnaes da ceO'Cfoiiaj do nina Constituirrte, es-

5 taboieceiido nu id, como diz João
E' assiin uuo o Estado de Minas, Barbaiho, (Commentarios ci Consti-

auferindo as vantagons desse prin_ tui(ao) procnnso adoquado a urn
ciplo grandiose estabelecjrdo no exams deine pado cia matoria, sian

Paclo Fundamental da Republica, etitretanto faaaor dioloingas oxcessi-
Sc organizou como Esfad,o aufomo- vas e oom'promettecioras cia upper-
.no ern viitude cia CoistituiçCo do tunidarde e do bum exito 'doss's im-
15 de junho dc 1891 e delia portantissinio Iliabaiho. Na vida
ram fod.as essas leis quo fazern a social, diz a 'dr. A. Voilono (Con-
garanfia o o hc'rn-esfar do povo lni_ ctituiçao Mineira), eofno na mdlvi-
uro. dual, nada ha em absoluto ostavel,

Mae, sr. Pnesiderrife, obra huma- pal's tudo evolue, suseodendo-se as
I I I, ella ncio podia ser perfisifa, necossidaders do eada dp'oca niui'tas
obr.a humana, el-la 'estava suj elta Vc'zes em antinomia corn as ida pre-
ci ovoluqão e a todas as fransfor- cc'tdenfe, noino nola Ihoring, ox-
macdes per quo 'd'e'via pasnar, ten- ncndo on p.rinnipiorn fnodornos do
dose em eo'nsiderraqcio as nooessi- iiiterrprataqao fdas loin. A' let d
dades da 000asicio, o cis porque a v'oluccie, ansinn neisuhecida e 'pro-
Con,sfifuiecio do Estado tern expe- clarnacla, iSo pO'die, come C natu -
nimeintado ja diversiag re'formas, ral, furtar-so a n'osoo pacto fun-
mudo esfa a 10' reforma per 'cfue darniental e ole porque neeessario
ella parssa. no faz a refornia sujeita ao osludo

Ncio 'ha nazSo cn'tretanto para ISo	 -
sonias apipreheusdes, ncie ha razcio oeca,siao, come ja a tern side em
papa quo so supponha quo o pasto outras, semp'ro no intores'se 'do Es-
funrd'anionral do Estado nSa ostci
rcrr,do convenicnteinicnf,c rrcspoitado, As dinposicCeis contidus no pro-
porrque j S soffircu 9 rofo,inas, Sea- joeto n. 141 roprerneqntain necessi-do esta a 10'. NSo sera esta per dades palpifanties do Estado quo
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ou noga,da polo Tribunal ida Re 	
g

R-111 	 a oo 
o

neeSsãcaco 'do poovisOos do adV-cäa.	
ado	 tas do so1ieDador que aso sr. Geluijo de Carvc,1/o: --- Estados mais ade.ant,ados tern abi-Aeh'a eutão v. eex. cjue as advoga- lido

' as e Soli'Gitadio lreFs no tern 'direito	 0 tempo dcisscs esf•aiclos defa-ad. uirido? Nã esitou ainda od.n- sores do direito dais par.tcs C ICveneido dis'so.	
pa ssaclo, ciomo passada C j a, hto Sr. Pinto de Mourn: — Em ala- muio, a Cpoca dos 1S&lut	 edncjados quo, nan; ha um esp'ercfa.fl,va precedarain as doutores em medi-praxjnia d cl.irejto mas ndo •direi- dna. E .ntret.anto, para que seja doto adqui pjdo quo sO existe em rib- algurn mado attenuado a rigor d

ção ao 'tempo au pram ida prnviCo medida, jd fol a presenfadaurnipoe, carn.c V. cxc. sabo, C teinpara- ornenda par urn dos membc,-'s da
na. Findo a prazo da provisão ne- oonlnj jssOo a ifiustro'dcptitado re-iihuni dinelto •mais 'exist'e; o pretei-i- sidrute em Cata .guazes, mantenladoit a renovatao, da pra.visäo Ic. as pravise,s que tiverem mas cie
navagado au salie,tado.r tern a Sen 20,annos e as daciuciles quo, teham
favor urna ccirceetafiva dc 'direito ex.errcjcjo as fune.çOes dc prornot'ra,peq

lau can razão da haJallitaçao do justiça par nomeaçao do go-provada, mm n'ão direito adquiri- verno.
do.	

Par esta dispasiãn. d e rnCra
Nao C opporna a occasião, Sr. equidade, ficarn mantidas as rega_

Poesidonte, para a eIueidaão dou- has dos rnais antigos provisionaclostrinania do quo	 eifseja dira •adqui- do Estado eas dacpielles quo man-riCo, no,gao que, entre fanto estd verem •exercido as lunccoos de pro-
Itastante :flflda no esipirifo da '- motor do .j ustica par nomeaçao ciamara, a que a haPhlita a so p rar i.. gavorno.
ciar sabre a assueai:pfto corn ipleuo Mais quo 

1550 nCo C possivel fa_
conhecimonto do causa. Para qo' mj-se, a rião ser quo se pretendano porter lc g

is1afjv fosse Ve1 silo votar urna reform.a scm rieithum
approvar o dispasif.ivo da refornie, alcaiiee pratino Ninguern nega, sr.
ara em disctiso fOra mist Cr quo Presirtente, as grandos servipos (jtiep Xistirs0 '

direito adqujrido. a favor ao interesse das partes piestarani e
dos ad'vogados 'provi'shoaaadns ainda prestam as provisionados nashicitado p

es nina vez quo a Cunti- different-es cornareas do Estado:fuitão gacante esce direito qua iqu"r inas re'fonindorno 
as judiciosascjue sja a fOrma pola qual el l

.e se onsid.eraçOen feitas polo' illusivernamifes'te; mm na espeoie não Sc 
depuado redonto em Guanhics,i'ncont,ra alsalut.arnenie tal drceira devo lembrar quo as provisiona-

tI
i'elo quo paCe ser aopiovado o ar. dos e solicitadores não procurarn

LO do praj cefo. em votude dl) Cub	
se.1nIe as connarcas do interiorC prahihido conceder on renover 	 n

depufado,a disse a nobile.i)rovisoes	 que com
dc advagado e carts Cc são desrpresados pelos hon ens for

u
saliefador. E urn golpe dccr 	

mados can husca do urhanisino das
pi 1e
rn ha duvida, o qua 'consgni 0 

grandes eapitacs. Par bOa a partorcfo, mrs C urn goipe nocossa-
r	 são dies enconfiados 8 C exacta_o .Si no PI !

z xistem tantas I a- mento nds grandes cidades Ue as'e uldades do Iiirocto, onCo e u epa-
ram as	 vernos em malar cuantidade, emmoqos para a oxornco	

•.	 de cantdvrci e para	 rrzao da relativa facilida

...	
quo obbOrn as sues provisdes, ta t-ma.s ra u	

nocessaria a inc.xln a ue 'iJS cuSci to que so tornottrne	 i I u-.....................-	 dida de	 e limito
u ma d is 

q	 r a sen mirnerçi C	 e	
nac diversas comarcs confarme r

mats honreani o ensbio suneriar d' 	 unportancia do foro, trabalhoee
pals. .p.ela eornraetencja ido , seu darpa quo e frito po'o Tribunal a
daconte, e abservancin ri'gorosa de. tao. E urn dos grandes inconeni-
f arias as exigencias regulamanto .. antes resultarites cia coneessao do
re, parc quo ha 'do ser permittide I provisoes esa exactamente em se

desvlarejn ver'dadeirag eacapOes Ca
cai'reira larga e brllhanto do cul-
tivo do diroito.

Assirn, em relaão ao no])re de-
putacla resident o em Guanndcs,
quo affirma ser provisbonado a tar
scrnpre doSempenh.ado coma C sa
bido as encargos de sua profissao
de maCa a honrar a classo a quo
pertence, nAo seria muito mais pro
voitoso para a socieclade que s. exc.
so bivesse diploninaclo em direito e
assim pudesse occiipar ciavados
cargas na magistratrira (10 paiz, a
pun teria itloomite,Stavel direito pe_
las superiores macti festapOes de
son espirita?

o Sr. Sousa Soares: - Seria del-
la urn ornannento. (Apoiados).

o Sr. Pinto de Moura: — Corn-
quanta forinado em direito, Sr,
'rosidente, nenhurn embaraco on-

contra em sustentar a maCida cart-
stante'do prajeato. pavque estou
canto Ce clue ninguern me farC a
injunia do suppor quo aqui estou
advogando interessas proiprias, ala
da class.-a quo pertenpo. (Apoia
c/os qelacs. )

Assini, no presupposto Ce haver
eluciclailo a assumpto, 'ponsa quo a
iiispositivo em queslão dewe mere.
rer a appcovaçaa da Camara.

o sr. Castello franca — Perfel-
tamonte.

o sr. Pinto Ce Moura ... empe-
uhada, coma se celia ella em ap-
pravar urna refonma quo vO ao en-
contra dOS imecessidades Ca Es
taCo.

Iniciacla pela Camara, no exerci-
cia (Io sell paCer soberarra e do cc-
eardo corn a art,. 124, paragraplmo
'1, ida Gonstatuiçilo, a prarcto em
(lisccLSSio devel merecer a stir ap-
p roVaçiio.

Passanclo, agora, ao psnto relafi
Va ao pravimonta dos cargos (he
promatores de justiqa e juizes to-
gachos, em quo re Ceclara cjue sO
as hacliareis cm Cireito paderão
ser nomeados e estahelecendo a
necesstd.ade do 'nuvi&rido pa ra a
norneação dos juizes, crewnOn ser
nenessaria qualquer j ustifFcaião.
parquanto, so tr.a;ta de urn assun-
pta sabre o qual nerthuma duvicha
foi levantada.

Sabno a cam das Car aras Mm
uicipaes, firmãndo pun ellas nao
poderão ciear empregos vitahicias
niom conceder aposentadonia aos
sects- empregados, tamlrern nada to-
rho a cl'izer, pa-is C um daquefles
quo nila nocessitam do justificafi..
Va. Esta disiposicao torn par firn
co'hctjir as ahusos pun tOrn sido pra_
ticados a dospeito rio pile dispOe a
lei, n. 2, do 1891.

Relativarnecte ii aposen tacloria.
quo a reforma manda quo seja
co'ncedicLa em tins cmos corn 23 dos
vencimcntos e en omitros earn me-
bade do ondenado am funccionarjos
quo so invahidanem no serviqo pim.
Mica, precise de laser algumas con--
stdei-acOes.
E' facto; qrie as disposiçOcts conbi_

das no projeeto n. 1-U neste par-
ticular de'verão ter ahalado a fun-
ccional'isrrma publico, pe'la suppres_
silo de certas garantias de que, atO
então, tern gosaCo. Mas quo laser?
Ao legislador echo a tarf a, alias,
pesadissinea, Ce acautelar as inter-
cases do EstaCo do meihor maCa
possivel, e sea dever C ciesempe_
mnhar..se do a'ccorda cam as exigen-
cias do born pubhien.

i-ta rmeoesscda'lo par parte do p0-
'der legislativa se pro'nunciar do
macho definitiva nesto particular.
p orcpme a aposontadoa'ia está to-
mania proporpOes taes quo dentin
ic pauoo tempo ., sou custoio ah_
aorvera mmmc grande parte Cm rca-
tics do Esbado.

B ci aneetes apresenbados em an
ceas ariteriarc-s e no actual, a.nnexo
i once cuba do orpan-tento, amusam
coma já five aecsião de dizer 0
riestino 4e mil cantos de rCis an-
proxirnalamermfe aos aposentados ci

cc ommacIos.
Carno a Camara s'ahe, a aposen-

tadoria fci instiftuda não papa a
hem csar tie quem juiga jã for
tichsrlhiado muito parc o Estado,
mass coma garantia em hem da_
ciuehh es cpie se invahidam no servi-
a publico.
Si maim C, si C apenas urna -me-

diCe.. do rauteta, em bern dos fun-
cri-anarios puhhlnos, a projeeto di g

-paz bent fazendo 'desaparecer a
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f)oser1adoriia presumida, quo so
verifijoava quarido o fanccienario
completava 35 annos do service ou
U• do Made, ficairdo firmado quo
o serviidor do E5ta1do sO podeuá sor
aposeatado por invalidez prdvada,
prec ocilcla do inspocão medlea.

Noose caso o aposontado apenas
peiieoborO 2 1 3 dos sous voncirnon-

tos, porquant.o, rião 0 justo quo, ar-
redado do service, percba ia gra-
tificaçOo pro labore.

A Camara sabo quo modtdia mats
radiral jO tomou o poider logisla-
ti vo, relauijivamerute ao lnstutu.to cia
a. p osentadoria, oupiprimindoo,qtran
do foi voiaata a Cions4ituio do 45
do juimho, tondo o Estado pasoado
17 annos die vida ropubJicania oem
conceder essa regalia acts seus fun-
€cioriarioIs.

Pela Tel a didiciotnail, n. 7, do 14 do
agosto do 1909, foi ella rostajjeleci-
cia; etretanto o numoro dos apo-
senfadOs om monos do riovo annos
0 tOo grando quo já tomos do pa-

gar leerca do inil contos ao.s em-
pregados aposientaidos e aos repro-
sentantes da Fo'rça Publisa re'for-
mados.

Ora, or. Presidonte mis temos
necossidiado do maits do doz mil
conies do réis pam fazor face a 
serviço do juros cia divida interna
o iuro's •o amortizacOos dodivlda
"xterna, quantia ossa quo acurosci-
cia corn a do mil loontos dospondi-
dos corn o serviço au o custelo dos
ai0050n ta dorLas e rofermas aloanca-
rO fo, algarisrno do onze mil e rnui-
too contois do rOis.

Bern so vO, apis, quo o podor
executiv.o a quo tomes o dover do
cfforocor brao forte come tam.bern
o legistlativo, hOo do so sentir ver-
ciadeirarnento apavoraclos deante
dessa situaç5o em quo vOim urea
terça parto dos rondos do Estado
consumilida som provoito, como urn
peso intoirarnonlo morto.

E' bern penoso dizer isso, mas 0
do absoluta nocossidodo fazel-o pa-
ra quo totius oaiIiam as razöes pc-
las cfuaies as leis so votadas.

Em nada 0 agraidaivel or. Prosi-
dante, •e.star assuirnindo o odiciso
papel do legislar assim, privan-

do o I uii'ecionalismo do Estado, quo

tOo boos e ejevados oorvios pmt-
0 Inossa terra, do direitos quo

cue jO tinha, estabelecendo restri-
ceOcs As reg'alias do quo gosava e
firando-ihe a osperan.ça do, usu-
fruil-as corn mats faciilld'ado.

Entretmto, sOmos a lose obri-
gadois, porque a situiacio do mo-
mento 0 do mal-esiar geral. occa-
ioinado pela gtierra e aggra'adio

pelos accidonles quo so tOrn mani-
feolado, f1ag•e]dadores da lavoura.
o daS indusitrias, pela oarest.ia da
vida, per todo esso conjuncto do
comas quo fazem corn quo aquelles
q e cogitam dos interosses p nb] i-
ens so sthutam t'omados dos mats so-
rats aipprehensOos.

F' inn anomenfo do saicrificios or.
Prestdento; 0 Si considerairmos 0

quo isoiffrem aquelles quo so aeb am
envolvidos raeissa liteta tromenda cia
g'tierra, 'devernos consicierar-nos urn
povo ainda feliz, porque, con quan-
to em ostado do guorra, ni-i son-
t.irno Os horroires desta, em toda
a sua plenitude.

C projecto torno tambem iiaco ,s-
I,ario o diploma do normalista pa-
ra a iinivestidu•ra do noagistorin.
Essa modicia I oi recebida corn so-
tisfaqOo pola Camaro, polo esta
horn comprohende a necosriclade
do ser 0 ensine oonfiado a mOos
habois. Bern sabemos quo ha pro-
fosoores ndo diploanados hastante
compotente's, mao cries são exco-
JcOos 0 nio a •regra genal.

Em reftaçOo 0 vitaliciedacio dos
funicoionarios puNisos, jO rpres'tou
grairiido serviço 0 Camaro dots Be-
putados corn as eluicidaçOos quo
Irouxo ao debate, o rnou niobre
cempaniaoiro do districito, or. Gas-
teilo Bronco.

Expendeu o distincto collega ccii -
sicicracbes a respoito do quo seja
vitaliciodado, quo nAo dove ocr
confunclido corn a luarnovihilidade.
(I rri.ncipio domairratico 0 o da nSa
vita'1ieieci'ado das funcces puhil-
cas. Eiitrotanto papa quo a podor
ju diciairio oej a iindponcionte e so-
lerano, 0 do absoltuta necessidado
ci e as maglotrados sojiam vitalitcios
o inamoviveis 'porquo sO desto mo-
de, a jusfica sorO urna verdade.
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—Enviando oprojecto n. 28, do mesmo Senado, e devolvendo,
corn emenclas, o do n. 66, da Carnara............................

—Enviando o projecto n. 29; devolvendo, corn emenda, o projecto
n. 87 da Camara 0 communicando que subiram a sancção os pro-
jectos 88 e 99.....................................................

—Enviando o projecto n. 25........................................
—Lnviando, corn ernendas, o projecto n. 104, da Carnara.........
—Enviando 0 projectO n. 30.......................................
—Cornrnunicando ter subido a sancçã 	 Co o piojecto n, 108, da a-

maya.............................................................
—Devolvendo, corn ernenda, o projecto n 97. ......................
—Devolvendo, coin ernenda, o projocto n. 91, da Camara, e commu-

nicando ter subdo a sadco o den. 2S, do Senado..............
—Devolvendo, corn ernendas, Os projectos Ls." 110, 102 C e 102 D...
—Communicando ter subido a sancç.o o proiecto n. 30, do mesmo

Senado......................................................
—Devolvenclo, corn ernenda, o projecto n. 105., cIa Carna.a..........
-Devo1vendo o projecto ill commanicando terern subido a san

cçâo Osprojectó
us. '71 do 1917, 96, 100, 1O1, 102 iV, 102B,

114 e 116; cornmunicando ter side rejeitado o projecto n. 89. de
1917 e ter o sr. Presidente do Senado designado dia e hora
para o encerrarnento do congresso..............................

Do Sr. Ptesidente do Esiado:

—Enviando a proposta de orçaniento para o exercicio de 1919.......

Do Sr. Secretarlo do Interior:

—Enviando, inforrnado, urn requerimento da professora d. Ercilia
Joañnita Feireiro de Mesquita..................................

.-Enviando a proposta de fixaçao cia Força Publica.................
—Enviando urn requerirnento dos escrivaes do crime das cornarcas

de Pomba e Bornfirn ..... ...... ...... ...........................
—Enviando urna r'epresentaçao da Camara Municipal do S. Dornin-

gosdo Prata............................................. ... .
—Enviando urn parecer do Sub-Procurador Geral do stado; urn

officio da ramara Municipal de Jacuhy; outro do vereador de
Sant'Añna do Imbé, e urn requerimnto da Associaç9.o do Hospi'
talde Tres CoracOes ................ ............................

—Enviando urn requerimento de d. Gonna Barreiros , ...........
—Remettendo Os papeis referentes a unirecurso de giaça impe-

trado per Elfsiario .Joaciuim da Silva.............................
—Devolvendo, inforniados, os requerirnentos de d. Marianna do

Oliveira e, utra..............................................
-'Bemettelido uma cert,idão para ser junta ao necurso de graça in-

terposto pelo reu Elysiario Joac1uim da Sflva...................

Do Sr. Secrelario tias Finançns:

..r-Enviando cOpia de urn parecer da Sub-Pr ' ocuradoria Coral do
Estadc' ............................................ ................

....Enviando urn requerimento do collector do municipio do Para-
catñ............................. ...............................

—Enviando urn requetimento do porteiro cia Secretan 	 Fi-ia das
nanas............................................................

—Enviando urna representaç90 dos funccionarios da Recebedoria de
Minas......................................................

.-Enviando mensagern do Sr. Presldent do. Esta.o.................

Do Sr. Seeretitrlo 4k Ar1cu1tUra:

..-Enviando urna rapresentacäo de Nogneira GuirnarAes & Cia......
—Enviando urna representaçao do Prefeito de Cambuquira..........
-Enviando reprcsentaCes do F. Soanos Alvim Macliado...........

Hi

Be diversos

- Das directorias do Club Republicano F. Peicoto e do tiro do
- ruesmo norne, conyidando a .Carnra para urna sessâo solemncI.

- Do dr. Francisco Antonio do Salles .e outros, convidando a carna-.
ra para se fazer representar no banquete offerecido ao In. Del-
fim Moreira ............ ..........................................

- Do or. Ministro da Viaçao, sobre conclusao do rarnal de S. JoAo
d'El-Rei a Barbacena ...................................... .......

- Do desembargador Herrnenegildo de Barros, communicando sua
ree1eiço para presidente do Tribunal da Relacao ... ...........

- Do Senador Eduardo do Amrral, agradecendo a approvacao- da
moao quo applaude a indicatao de sen nome para vice-presi-
dente do Estado.................................................

- Do dr. Daniel de Carvaiho, cornniunicando ter tornado posse do
cargo do auxiliar juridico do Secretaria da Agrioultura........

- Do dr. Ezequiel Dias, comrnunicando a creai7tto do urna secçAo
anti-ophidica no Institute Oswaldo Cruz .........................

-- Do director da Escola do Minas do Oui'o Preto, enviando amos-
tra de ferro manganez proparado no forno electrico da referida
Escola.........................................................

- Do Senado do E. de AlagOas sobre o roconhecimento do gover-
• nador e vice-governador do referido Estado....................

- Do 1.0 Secrotario da Camara dos Deputados da Bahia e da Assem-
blcIa Legislativa do Ceará, cornrnunicando a constituição das
respoctivas Mesas.. ............................................

- Do dr. Leopoldo Teixeira Leite communicaudo ter assurnido a
presidencia da Assernhléa Legislativa do E. do Rio.............

- Da Camara dos Deputados de Alagdas e da Assernbléa Legislativa
de Matto Grosso, conirnunicando a installaqao do sons trabaihos

- Da Camara Municipal de Born Successo sobro a transferencia do
districto de Oliveira.............................................

- Do director do Grupo escolar Bueno Brandao, de Uberabinha, so-
bre reforma da instrucçao prirnaria..... ........ ..................

- Do dr. Arthur Bernardes, agradecendo a comrnunicaçao do sen
reconhecimento para o cargo do Presidente do Estado....... ...

- Da Cornrnissao organisadora das fetas em homenagem ao jubi-
len literario do Ruy Sarbosa, solicitando o apoio da Camara...

- Do directorio politico de Conceiçto do Serro, sobre o projecto
n. 24, do Senado.................................................

- Do Senado Federal e de outros, agradecendo a communicaç90 cIa
cicjao da Mesa...................................................

- Da Assernbléa Legislativa do Piauhy c daCamara dos Depulados
do S. Paulo, cOthnjunicando a eléiqab das respectivas Mesas....

- Do Procurador Geral do Estado, agradecendo a cornmdnicaç4o
da eloio dos ropresontanto. da Camara a Junta do Recursos
Eleitoraes...........................................................

- Do dr. Manoel Borba, agradecendo a communicaçao da installa-
çao do Congresso ...............................................

- Do 1.' Seoretario da Assernblda Législativa do Rio de Janeiro,
cornrnunicaddo a instailaçao da mesma ....................... ...

- Dos presiclentes dos Estados do ParahJba e Alagôas, agradocen-
do a cornmunicao da insta.Ilao do Congresso ................

-. Do l.° Secretanio da Assembléa Legislativa do Estado do Sergipe
e do Presideste do Eatado de Goyaz, agradecendo a communi-
ca3o da installao do Congresso...............................

- Pa comrnissao Central do Gongresso Catholico, convidaudo a
Camara para toinar parte naquella Asseinblda ..................

- Da Viuva Barao. Honiem do MellO, agradecqndo 2 Camara as ho-
menagens prestadas a niemoria do sea finado marido...........

m- Pa failia Alvaro Botetho, fazendo identico agradecirnento
- Do Francisco Baeta Neves agradecendo as homenagens prestadas

dmernoriade seu pae............................................
- Do l.° Secretario daAssernblda.Legislatiya do Estado do Rio

agradecendo a cornmunicaçao da eleicao da Mesa desta Camara.
- Pa AssociaQio dos AeadèmicosMineiros, no Rio, convidando a

Camara para uma sessao em hornenagem a mernoria do dr Car
for Peixoto, filho... . .............................................
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PAGINAS
- be secretario Geral do Estado do Pará, agradecendo a cornrnuni-

caão da eIeio da Mesa desta Camara......
cuhy, so

...............
- Do presidente da Camara Municipal de Jabre estatis-

tica........................................................
- Do dr. Fernando de Mello Vianna, communicando sua posse e

exercicio no cargo de Sub-procurador geral do.Estado.........
- Do governador do Estado do Maranhao, agradecendo a commu-

nicço da .eleiçao da Mesa...................................
- Do 1.0 Secretario do Se.nado. Federal, agradecendo as manifesta-

çOes do pezar da Camara pelo fallecirnento do senador Alcindo
Giianabara................................................

- Do presidente de.-Matto Grosso, agradecendo a conirnunicaçio da
eleiçAo da Mesa desta. Camara................................

—Do presidente da Assembléa Legislativa do E. do Amazonas,
agradecendo a communicaçao da instal1aio do Congresso .....

- Do dr. -Afranjo de Mello Franco, communicando haver tornado.
posse -do. cargo -deSecretario das Finanças.....................

- Do Conseiheiro Roy fi arbosa, agradecendo a Camara..............
- Do escr.ivão do 2.0 officio da cornarca de Pouso Alegre, enviando

-	 cópia de urn termo tie .audiencia ................... ..............
- Do dr. Alvaro Guanabara, agradecendo as homenagens prestadas

pela Camara a niemoria de seti pae.......................- Do 1 . 0 Secretario da Assernbléa Legislativa do F. do Parah...y.ba,
corhmunicando aconstituiçao da respectiva Mesa...............

- Recurso
- Do dr. Josh Nnrciso .Teieira tie Queiroz, contra decisOes do. Ca-

mara Municipal tie Queluz, pags, 115 ..........................

Representacoes e reiierimentos
- ..Do di'. Francisco Mineiro do Lacerda, solicitando licença........
- Do t	 o,	 coniagem doenente José Eufrasio de Toledo, solicitaudo

-tempo..........................................................
- Do .guaidas civis encorporados ao service do exercito, solicitan-

do a manutençäo de-seus vencirnentos ..................... ......
- De d. Maria Emilia Pontes, solicitando licença..................
- De .d-. Maria Rodrigues, sobre paganiento tie contribuiçdes a Cai-

xa Beneficente Militar.....................................
Dc Alonso Fidelis dos Santos e outros, solicitando licença......
-Do diretor do grupo escolar do Curio do Rio Clare e das plO-
fessojas tie. Passes e	 do

.
Sacramento, pedin	 augmento de venci-

.- mentos ........ .......................................
-- Dos .escrives do crime de Muzarnbjnho e Passes, pedindo paga-

-	 mOnto de dustas.......................................
do.- Do provedor da-Santa Casa do Serro e do. directoria do Asylo

• -Conceiçr10 da mesma- cidade, pedindo pagarnento do subvenço-es
- Do Jqäo Baptista do Nascinientor pedindo meihoria de reioruiã.

i
- Dc Donato Donati; pedindo a creaçao da cadoira tie taliano no

Gyrnnasio Mineiro ..................................................
- De d. Etelvina do Araujo, pedindo Os favores da Caixa Benefi-cente Militar ....... .............. ........................
- Do engenhoiro Antonio	 aPinheiro, sobre as cc6es cOininj clj-videndo..........................................................-- Dos empregados Jornaloiros da Imprensa Official, peclindo para

fazerpartc da Caixa Beneficente dos Funecionarios Publicos...
- Dos habitantes do districto de S. José do Passa Bobre

-	 projecto-n. 24 do Senado........................... 	
o

Do	 ...ern, .. s......• 	 Annibal Dias daSiI.va,-solicitando liconca...................
- Da Santa Casa do S. Sebastio.o da	 anEncruzilhada, solicitdo au---	 xilio ..........................................................
- Da Santa- Casa de Barbacena, pedindo elevsço.o de auxilio......
- De Francisco Alves da Costa, pedindo augmento de vencimentos
- De Americo Machado edutros fazendo identico pedido ..... ....
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— Do Auguste Pereira, fazondo egual pedido ............... ........
Do director, professores e funccionarios do grupo escolar. tie Mu-
zambinho,. pedindo melhoria de vencimentos ....................

- Do d. Carlota dos Santos e outra, fazendo identico pedido...
- De Antonio Ezequiel Ferreira, pedindo restituicao................
- Do ongenhojro Arthur More0'a, podindo prorogaeao do licença..
- Do Ayres do Almeida, pedindo rnelhoria do reforma..........
- De d. Anna Maciel, podindo licença...........................
- Do escrivão da comarca de Pitanguy, pedindo moihoria de venci--

mentos ........... ............................................................
- Dos funccionarjos do grupo escolar oD. Francisca Botelhom em

Pitanguy, podindo augmento do voncimentos...................
- Do d. Nina Monçao, pedindo augmento tie vencimen-tos.........
- Do Olympic, de Magalhaes, solicitando licença. .. ................
- Do director -da E. Normal tie N. S.	 Lourdes,urdes, do Lavras, pe-

dindo auxilio ...............................................
- Do Antonio -Froitas Drommond, pedindo contagerii do tempo....
- Do estudantes do. Faculciade do Direito, sob o exercicio da ad-

.Do d. Marianna da -Silva Oliveira, solicttando licen 	
s

qa...........
- Do collector- e escrivao da collectorja tie Diamantina, obre

augm onto do porcontagens ..........co Xay..............
- Do 2. 1 tenonte Joao Francisier, ...- contag .em......detempo.......................	

pedindo
............m...................

- De Affonso Carlos tie Souza, sobre a....reg
.
iilaentaçao da pr .ofis.

...
sao do dentista .........................................

- Dos funccionarios do fore de termo do Campestre, pedindo alto.
raçao do Regimento de custas ........ .... ......................

- De Misael Infante Vieira e olitros, flscaes do 	 erendas d 2." clas.
se, pedindo equiparaao aos do l.a ...............................- Do Joo, Bahia da Rocha, pedindo para os solicitadores as re- -
galias do advogado.. ..................... .. ............... .....

- Do Simo Forreira da Silva, pedindo oquiparaqao do vencinlentos
- Do Antonio do Carvalho Bhering, solicitando Iicoriça............
—Do Antonio Raymundo da Paixao, pedindo contagem do tempo..
- Do d. Aurea tie Aguiar, solicitando licença......................
- Dos coIloctore do Estrella do Sul o Conquista, sobre augmento
- - - tic poi'eentagem..-. . .- ..................................... . ... .......

— Dc Alvaro lfooko, sobre a installno.o do uma usina, em Palmyra
- Do Belmiro Braga, solicitando licença...........................

Do professor José Ranel. pedindo contagem do tempo.........
- Do presidente -da Associacào das Darnas tie 	 iCaridado, da Captal,

podindo manutençao do otux-ilio; ...... ..............
- Do Deodoro Godoy Tavares, podindo licence............ .................

..
..-. De Firmiano Luiz da Rocha, podindo reforma..................

- Dc diversos escrivaos do crime, pedindo rnolhoria do voncirnontos
- Do Americo José Fernandes, petiindo pagamento do custas......
- Do d. Maria Monteiro do Castro, potiindo liconqa ........ ........
- Do Antonio	 edTolesphoro da Silveira, pedintio oquipaiaçao 	 von-

cimeritos..................................................
- Do Francisco Alves da Costa, d. Alexandrina dc Santa Cecilia o

outras, fazendo identico pedido ............. . ....................- Do Theotonjo Antonio de Souza, pedindo l icenca. ................
- Do Ignacio José Martins. podido gratificaao.....................
- Do habitantos do rnunicipio do Campo Bello, solicitando auxilio
- Do Hereulano- do Barros Cobra, pedintio liconça. .... . ........... .
- Do dr. Waldurnir do Nascimento Matta, pedindo 1icena ....... .
- Do d. AlziraVergueiro, pedindo licenca..........................
- Do d. d. Maria-Antonietta Campos, Maria	 CeosMRegina endhris-

tina Yieira daCosta, pedindo licenqa..................
- Do d. Julieta Guimaraes o	 onvougmenoutra, podindo ato de

montos ........................................................
- Do roitor da Escola Agricola do Lavras, podindo aiixilio........
- Dc José	 oIgnacio dos Santos, pedindo equiparaçao d vend-

montos.........................................................
- Da Assodiaco.o dos Acadernicos Minetros da Capital, pedindo au-

xilio...........................................................
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Do d. Maria Rita Hurnier, pedindo licenr ri ..........
Do dr. Antonio José da Cunha, sobre sn,j uposntadoria............
De Norberto Rodrigues Monçao, sobre 1eogaço da lei n. 65, do

1917..............................................................
Do Antonio Magalhaes, pedindo Iicença............................
Das Damas do S.S. Coraço do Jesus, de SantAnna do Ferros, pe-

dindoauxjlio ............................................ .........
Da Camara Municipal deBomfirn, solicitando auxilio ...............
Do director da Penitenciarja de Uberaba, pedindo seja esta equi-

parada a de Ouro Preto........................................
Do d. Maria da Paz Pinheiro, pedipdo licença .....................
Do Accacio de Souza Maia e outros, sobre .multas de jurado fal-

toso ............................................................
De Pedro Carlos deAmorirn, pedindo decretaçao dc lei...........
De d. Maria Novaes, pedindo iicença ......................... ......
De d. Augusta Pereira, sobre pagamento do prestaçoes de casa....
De José de Paiva Lyra, pedindo Ilcença............................
Da Santa Casa. do Poços deCaldas, solicitando auxilio.............
Dc Joao José da Silva, solicitando cquipaiaçao do vencimentos..
De Norberto Moneo contra o projecto n 111 .....................
De d. Maria de MagalMes Castro, solicitando licença..............
Dos funccionaris do gabinete do identi6caçao, solicitando augrnen-

to de vencmentos...........................
 ........ ...........Do Levindo Borges, solicitando privilegio de zona..................

Da Santa Casa do Pocos de Caldas, pedindo auxillo.................
Da Camara Municipal do Itabira, pedindo doaçeo de propriedade..
De Olympio Liberal, sbbro oxeréicio da advocacia ............... ...
Do Domingos Lobato, sobre estatistica.............................
Da Sociedade Mineira do Agriculturá, pedindo auxilio.............
Do Azarias Martins Dias e outrQs, pedindo ralevaçao de multas....
De Barbosa & Marques, solicitando favores .........................
De Raymundo Olyntho da Silva Quadros, contra 0 projecto n. 111
Do dr. Maximiano do Lemos, pedindo augmento do vencimentos.
De Arthur Monteiro do Ahreu, pedindo privflegio. ...................
Da directoria do tCentro Min iro do S. Paulor, solicitando subven-

ço..................................................,..d o.
Da Mesa Adrninistrativa da

..
 Sociedado

..
 do S. Vicente do Paulo

itajuhá, pedindo subvenço ........... ...........................
Do Antonio do Arauj000utro contra o projecto n. 111 .............
Do Francisco de Macedo, sobre a reforma do Rogimonto do Custas..
Do José Auguste Ferreira, contra o projecto n. 111 ...............
Do habitantes do rnunicipio deAynior6s, pedinclo verba............
Dos furiccionar

.
ios publicos do Estado, pedindo elevaç9.o de vonci-

mentos............... .... ....................................

Telegrammas

Do Sr. Souza Soaros, sobre sou comparecirnento....................
Sirneão Stylita. scibre sou comparecirnento ................
Getulio do Carvalho, sobre seu comparecimonto............
Julio Meirelles, sobre seu compaecimento .................
Demosthenes Cezar, sobre seu comparecirnento ..............
José Aflonso, sobre sen comparecirnento ..... ...............
Joäo LisbOa, sobre seu comparecirnento ............... ....
Tavares de Meljo, sobre sen comparecimento ....... .......
José Alfonso, sobreseu comparecimento ...................
Viviano Caldas, sobre se1 coniparecirnento................
Garibaldi Mello, sobro seu comparecimento ....... .........
Henrique Portugal, 

u
sobro sou comparecimento.............

o Costa Cruz,  sob re se cohparecimento. ....... ....................
Ignacio Murta, sobre sea comparecimento............

Do director da Escola do Minas de Ouro Preto, communicando a
inaugurao .de hm forno electrico .............................

Do sr. Presidente da Republica, agradecendo a commuhicaçao da
eleicao da54esa ................,, .....	 ......................

-Communicando o fallecimento do dr. José Furtado Monteiro.;

rAG INA C

252.	 Do sr• José Maria, sc,bre seü coinc'ciiiOiito . .................
262	 Do sr dgardo da Cunha r	 iu

	

otHliii	 top to"ado . posse
. .	

.cLo lo
gar de deputado federal ô renunc;a tId o lOgar do doputado es-

269	tadoal ..................: ....................................
262	 Do sr. Mrib Azevedo, obrè 0 jirOjecto D. 1l ...............: ......

Do sr. Antonio Carlos, sebre hornenaens ptostàdas a niembria do
263	 dr. Cailo Peixbto. fliho ....................... ........... ......
270	 Do Sr. Fernando Petrotiilho; sobre o projeclo n. ill ........

Dc funccionarios do Estado, residentes em Christina, sobre. . o pro
...

j
.
e

.
-

270	 eto n. III ....................... ....... ..; .............-i.- .........
270	 Do Nicolau Lernos e outcos, sobre provisOes de advogados........

lndicaçOes

N 13-Indicando quo se reprosenle ao Goveino Federal sohre a ne-
cessidade do prolongarnento da linlia telegraphica dacidade do
Salinas a de hoa Vista do Treniedal, passando pela do lilo Par
do, pags.	 74 o.. ..............................................

N. 14- Indicando quo se replesente ao congresso Federal sobie a
necessida'dd da consignaao de verba para o prolongarnento do
ramal da E. de F. Central do Brasil, do Santa Barbara a SantlAn-
na do Foiros, pags. 176 e ......................................

N. 15-Indicando quo Se ropresento no COngresso Federal sobre a ne-
cessidade do ser prohibido 0 jogo das loterias ...... ............

N. 16-lndicando qqe se represente no chefe do poder executive es-
tadoal sobre a ncessidade da adopço do niedidds que irhpeçihi
0 transito de rehanhos contarniriados pela febre aplitosa parzt
fóra dos i-espectivos niunicipios, pags. 231, 218 e ...... ......

N. 17-lndicando quo se represente ao l'residente do Republica so-
bre a r.ecessidade das ligaçOes-nos pontcs ionic ,conveniente-
das Estradas de Ferro Oéste do Minas o Goyaz, pags. 216,
264e..............................................................

N. 18-Indicando quo se representé no poder executiso sobre a ne
cessidade do se estabelecer urn accordo corn a Redo SuI-Minei-
ra no sentidO de Cer modificada a navegaao da mesma RCde no
rio Sapucaby, entre os portos do Sapucaliy e PoucaMasa, rags.
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N. 102—(Orçando a receita e fiando a despesa do Estado para o
exercicio de 19113).

Apresentrnão. ... ...o.................... ..... ......... ...........
Priiiieira discus4.... ......... ........ ......... ...... ................... ..
Segunda disussao, pag.. 306, 345 e.; ................................
Terceira discuss0o, page. 407 e............................. • .......
Redaço find, pàgs. 479 e. ...........	 .....................
N. 102 C—(D 	 so bre a Caixa Beneficente dos Funccionarioe

Publicos do Estado)—Constituido dos arts.. 40, 41, 42,43 e 44, des-
-	 acados pelo Sedado do pro jecto n. 102 da Camara.
Emendas do Senado, pags. 509 e..... ................ ................
Redacçao final, pags. 512 e .................................... .......
Ni 102 D—(Declarando que compete ao Prefeito da Capital e aos

das estanchs hydro-mineraes o veto sobre as tesolug6es dos
respectivos Conseihos Deliberativos).:- Coi-istituido dos arts 38
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o de veto que fez contra o projecto n. 111 ....................

Emilio Jar di in

Getuiio de Car vaiho:
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