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Camara dos Deputados

ACTA p i 1. SESSAO PREPARA-
TORIA PARA A.11 . 1 SESSAO OR-
DINARIA BA 7.' LEGISLATURA,
AOS 12 BE JUNI1O BE 1918.

presiderIcia do sr. Jodo Mart inho

Ao Incio dia, feita a charnada,
aeham-se presentos Os srs. Jodo
MartiflhO, Argemiro do Resende,
Cicero Lopes, N,elsois do Senna, Al-
berto Alvares, Norberto Lage a Ber-
nardo Guimardes.

Abre-se a sessbio.

Assume a presidencia a sr. João
Martinho, quo convida para 1.° e
2.° secretarioS, respeetivamente, os
srs . Argerniro do flesende e Cicero
Lopes.

EXPEBTENTE

o sr. 1.° sc'cretarlo traz ao conhe-
cimento ida Camara e fica esta in-
teirada (900, cosiforne telegram-
rna.s recehidos, estarho na Capital,
prornttos para os trabalhos, nos
dias 19 e 2P do corrente, Os cr5.
Franklin do Castro e José Custodio.

o Sr. Presidente convida ao.s seus
collegas presentes para nova SOS-

sdo preparaloria, arnanhlt, a lora
regimental e

Levanta-se a sessiio

ACTA BA 2. SESSAO PREPARA-
TORIA AOS 13 DE JUNHO BE
1948.

Presidencia do Sr. João Martinho
Ao meio dia, feita a ehamada,

acharn-se presentes os srs. Jodo
Martinho, Argemiro de Rezende, Ci-
cero Lopes, Alberto Alvares, Nel-
son do Sanna, Norberto Lage e Ber-
nardo Guirnaraes, faltando os mais
s enh ores.

Abre-se a sessão.
Lida a acta cIa antecedente, flea

a mosma sob a Mesa para ser ap-
provada quando houver numero.

Nacla mais havendo quo tratar o
sr. Presidente convida aos sous col-
legas para nova sessãO preparatoria,
amanhd, cI hora regimental e

Levanita-Se a sessão.

ACTA BA 3. 1 SESSAO PREPARA-
TORIA, AOS 14 BE JUNI-lO BE
1918.

Presidcncia do Sr. Jodo Martinho
Ao m pio dia, feiia a ehamacla,

a ella respondern Os srs. Jodo Mar-
tinho, Argerniro do- Reseride, Cice-
ro Lopes, Alberto Alvares, Nelson
do Senna, Norberto Lage, Joao An-
tonio e Bernardo Guimardes, fal-
tando os mais senhoreS.

Abre-se a sessho.
Lida a acta cIa antecedente, flea

a mesma sobre a mesa para sen ap-
provada quanclo houver numero.
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EXPEDIENT]

O sr. 1.1 secrctario dd conta do
seguinte:

Telcjrarnrnas

Urn do Sr. Sousa Soares, commu-
rileando c'ue estard a 20 nesta Ca-
pital, prompto para os trabalhos, e
outro do Sr. Sirnedo Stylita, fazen-
do vor que, por rnot.ivo de moteStia,
faltard as primeiras sessoes A
Camara tica ixitoirada.

Não havondo so verificado nume-
ro legal Para a installação do Con-
greso samanhd, o Sr. Presidontc
manda quo so faarn as dovidaS
cornmunieaçöes, e convida Os srs.
dopulados presentes Para nova sos-
são preparatoria e

Lovanta-se a sessão.

ACTA BA 4.' SESSAO PREPABA-
TORIA, AOS 15 BE JUNHO BE
4918

Preridenia do sr. Judo Martin/so

Ao me i o dia l Icita a chamada,
acham-se presentes os srs. JoSo
fvlartinho, Argerniro do Resend e,
Cicero Lopes, Nelson de Senna,
ioão Antonio. Alberto Alvares, Nor-
berto Lage c Bernardo Guirnarães,
faltando, corn causa participada, o
sr. Sirneão Stylita e, sent ella, Os
mais senhores.

Abrc_se a sessão.
E' lida a ada cia antecedente, quo

tim sobre a mesa Para ser appro
vada quando Louver numero.

0 gr. 4. 1 sccretario dci conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Of ficios
Do sr. 4. 1 secretarlo do Senach,

communicando ndo for ainda so ye-
rificado numero legal do sonhoros
senadores Para installação do Con- ,
gresso, hoje. -- A Camara fica in-
teirada.

Do sr. Baeta Neves, communican-
do egualmento quo, por motivo do
força major, faltard as primoiras
sessdes, so poclondo qomparecer

rios prirneiras clias do juiho prox-
mo. - Identico despacho.

Telcgramcn a
Do sr. Gotulio de Carvalho, corn-

municando egualmente quo, par
motivo justo, deixard do compare-
ocr as primeiras sesSdeS. - I•dentL
co dospacho.

Continuando a falta do numero
para installação do Congresso. o Sr.
Presidento convida aos sous eollo_
gas para nova sessão ipreparatoria
crnanhã, a hora regimental, e

Levanta-se a sessSo.

ACTA BA 5a SESSAO PREPAHA -
TORIA BA CAMABA DOS DEP1J-
TADOS, AOS 16 BE JUNIIO BE
1918.

Prcsidcncia do Sr. Judo Martinha
Ao meio dia , feita a ehamada,

acham-se presontes us srs. JO:to
Martinho, Paulo Pinheiro, Argorni-
r'o de Resende, Cicero Lopes, Nel-
son do Senna, Judo Antonio, Bar-
nardo Guimardos, Norberto Lage,
o Alberto Alvares, faltando cons
causa participada, os srs. SilneJo
Stylita, Baeta Neves c Gctulio do
Carvalho, c, sorn ella, os mais so-
uhores.

Abro-se a sessdo.
Oecupa o logar de l.° socretarlo

O Sr. Paulo Pinheiro, supplcntc do
Secretario.

Lida a ada da antecedent( , , tim
sobre a mesa Para ser aiprovada
cjua.ndo houver nismero.

Ndo ha expediento sobre a moos.
Continuando ainda a falta 'do nu-

moro pars installaçdo do Congres-
so, o sr. Prcsidcrite convida us SN.

dcputados proscntes para nova sos-
são preparatoria amanhd a hora
regimental e

Lcvanta-so a sessdo.

ACTA BA (U' SESSAO PREPARA-
TORIA AOS 17 BE JUNHO BE
'1918.

Prcsidencia do sr. Judo Martinio
Ao mcio dia l foita a ehamada, ci

ella rcspondcm us srs. Job Mar-

tinho, Paulo inhctrO, ArgenIro
o Reseflde, Cicero Lopcs, Nelson

do Selina, Alberta AlvarcS, Jolla
Antonio, Norberto Lage o Bernar-
do GuimardoS, laltando, corn causa
participach as srs. SemedO Stylita,
Bacta Neves e Getulio do Carva-
Iho, e, scm ella, us mais sonhoreS.

Abre-Se a sossdo.

Lida a acta da antecodontc, fica
sobro a mesa Para sor approvada
quando houVer numoro legal-

0 sr. 1.° Secretario dIL conta do
segulflte oxpodbonte:

TelegramfllaS

Do sr. Julio Mcireiles, eominuni-
cando achar-Se na Capital a 22 do
corronte prompto pars os trabaihos.

Do sr. Demosthenes Cesar, corn-
municando egualmonte achar-Se
promPto Para us trabaihoS.— A
Camara fica intcirada.

ContinUafldo ainda a falta de mu-
rncro para installaddo do Congresso,
o sr. Presidonte convida aos so!',;
collegas prose para nova sos-
são preparatoria amanhd, Es hors
regimental e

Levanta-se a sessdo.

ACTA BA -j.4 SESSAO PREPARA-
TORiA BA CAMARA DOS BE-
lii\fO. AS 18 lit JUNHO
BE 1918.

Prcsidcncia do sr. Judo Martin ho

Ao rrcbo dia, feita a chamada IL

-Ila rasporiclelalil Os crs. Juao
\TLt i1 1hO, Paulo Pinheiro, Argo-
ndca do Rezende, Cicero Lope.
Nohess be Senna, Alberto AlvareS,
Jodo Antonio

'
 Norberto Lage e

Br to ardo GuimarãoS, faltando corn
causa participada as srs. Sornodo
Stylrta, Baota Neves e Getulio do
Carvaiho, e scm ella us mats so-
nharcs.

Officio

0 sr. 1 . 0 sccrctariO lb urn officio
em quo a Sr. Norberto Lago corn-
munica ter tido nocassidade do iv
IL Sant'Anna do Ferros por motivo
urgento c quo por isso faltarIL Ess
prirnciraS sessOos. A Camara fl-
ea inteirada.

Tclegramrn(t

E' lido urn tolegramma do sr.
Josci Aflonso communicando crue
acharsc-b •nesta Capital a 23 do
corrento. - Id'entico despacho.

Nb havecido Inurnoru legal, ci

convocada nova sessho proparatoria
par.a acnanhb, Es hora regimental, e

Levanta-Se a sessho.

Abre-sb a 	 SSo.
Lids a ada cia anteedente, fia

sobre a mesa Para ser approVa-
da, quando houver numero.

Nba ha oxpedionte sobre a mesa.
ContiflUafldO ainda a falls do

fluIilCIO para instaliaçdo do Con-
grosso o sr. Prosidcnte eonvich
aoj Sells collegas pros'entos part
nova sossi.o preparatoria IL liorO
regimental e

Lovonta-Se a sosSãO.

ACTA BA 8." SESSAO PREPARA-
TORIA, AOS 19 BE JUNHO BE
1918.

Presidencia do Sr. Judo Martin/SO

Au moio dia l feita a charnaEla, a
ella respondem os srs. JoaoMarti-
nho. Paulo pinheiro, Argemiro dc
Rosendo, Cicero Lopes, Nelson do
Selina, Alberto AlvareS, Jolla Anto-
nio, Bernardo GuirnarbeS e Fran-
kiln do Castro, faltando corn causa
participada Os srs. SimedO Stylus,
Baota Neves e Getulio. de Caryalho,
o scm ella os mais senhoreS.
Abro-So a seSsdo.

Lida a acts cia antecedente, flea
sabre a mesa pars sor approVaOa
opportufiamonto.

E' annunciado o oxpicclioflte.
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ACTA DA 9' SESSAO PREPAIIA
TORIA, AOS 20 BE JUINHO Dl
1918

l-'icsidencia do sr. João Marlinho

Ao meio dia, feita a •chamada
acham-o presentes Os srs. Jotia
Marlbnho, Paulo Pinheiro, Argemi
ro do. Hosendo, Cicero hopes. NeT
Son do Sauna, Alberto Alvares
Joao Antonio, Bernardo Guinardes
T:y.aflklin do Castro, Antonio1Mourn
e Moreira da Rocha, laltando, ooni
eausa participada, as srs. Simed
Stylita, Baeta Naves, Getullo th
Carvaflio a Norberto La p, e, son]
ella, as mais senhores.

Abre_so a sessão.
Lida a ada da anteeedente, flea

sabre a mesa para ser approvada
0 ortuna.rnenle.

0 SO. 1.0 secretaria dd conta do
seg in to

EXPEDIE1NTE

Tale grammas

Dos ars. Jodo Lisbon a Tavares
do Mello, commuuicaado chegarem
ii 'Capital, oste a 21 e aquelle a 22
(10 corronto. - A Camara flea in-
let raila.

Nib liavendo numero ainda paa
instnllaçiio do Congresso, a Sr. Pro.
sidento convida Os sons collegas
proseiites par nova sessibo prepa_
itt oria arnanhib, d llama i'egimdn-
La!, C

nevaafa-se a sessdo.

ACTS. l) . S. 10.' SESSAO PREP ARA-
TORL\ S.OS 21 DI E JUNI-lO D1
1918

Pies idencia (10 51. Leopoldo tie
Lima

(2.° secretarial

Ao molo nBa, fda a dhamada,
acliam-se presenles as si's. Loopol-
do do Luna, J @do Martinlio, Paulo
Pinheiro, Argemiro do Besonde, Cl-

erco Lopes. Alberto Alvares, Joibo
Antonio, Nelson do Scona, Bernar-
do Guimaribes, Franklin de Castra,

Pinto do Moura, Antonio Mourn,
Moreira da Rocha, Sousa Soares,
Tavares do Mello, Bias Fliho, Joso
Custodio a Abides Gona1ves, lab-
tando, corn causa participada, os
srs. Simeão Stylita, Baeta Novei,
Getuli•o de Carvaiho e Norberij
Loge, e, scm ella, os mais sonhores.

Abre_so a sessão.
Lida a acta da antecetlento, fica

sobre a mesa para ser approvada
opportunarnento.

Ndo ha materia do expediente so
bra a mesa.

Nao havendo ainda numero legal
para.installaçdo do Congrosso, o so.
Presidento convoca nova sessão
preparatoria para amanhd, d liora
regimental, a

Levanta-se a sessdo.

ACTA DA 4j SESSAO PREPARA-
TORJA PARA A 4.' SESSAO OR-
DINARIA PA 7.' LEGISL ATURA.
AOS 22 BE JUNHO BE 1918.

Presidencia do sr. Leopoldo do tuna

(2.° secre.tario)

Ao Moto dia, feita a dharn.ada,
adam-se presentes OS srs. Leopol-
do do Luna, Jodo Martinho, Paulo
Pinheiro, Argemuu do Resende, Ci-
cero Lopes, Alberta Alvares, Jolla
Antonio, Nelson do Senna, Bernardo
Gntirnarfies ,Franklin do Castro, Pitt-
l.a do Motira, Antonio Moura, \l,-
reira da flocha, Sousa Soares, Ta-
vares do Mello, Bias Filho, .Jos
Custd1o, Alcides Gonçaives, Jolio
Lisboa, Julio Meirelles a Retto Ju-
nior, faltimdo corn causa participa-
da os st's. Simello Stylita, Raerta No-
yes, Getulbo do Carvallia e Norber-
to Lago, o, scm ella, Os mais senito-
res.

Abre-se a sessllo.
Lida a aeta da an [ocddente, flea

Sabre a mesa para sea , approvada
Opportunan'ien.to

EXPEDI ENTE

0 so. 1.° secretaijo dii conta do
seguite:

Talc gramma

Do sr. Jose Alfonso, do houtem
datado, proeedente do Sacramento,
comirnunicaudo for seguido, prom-
pta para as trabalhos. - A Cama-
ra flea inteirada.

Officio
Do sr. L° secrotarlo do Senado,

comrnunando regualmont.e, for-so
verificado numeiro legal dc sirs. so-
nadores presentes para a lustalla-
iio do Cotigresso. 	 Idontico dos-

pacho.
Contbsivando a fabta do numero

para a installallo do Congresso. o
so. Presidento convoca nova sessllo
preparatoria para arnanhll, Ii liora
regimental a

Levauta-so a sossdo.

,\CTA BA 12.0 SESSAO PREPARS.-
TORIA, AOS 23 BE JUNiIO BE
1918.

Presidericia do so. Leopoldo da
Lana (2. 1 secrotario)

Ao rneio dia, foita a dhamada,
acham-so presentas os srs. Leaps]-
do do Luna, Jolla Martiuho, Paulo
Pinheiro, Argemiro do Resendo,
Cicero Lopes, Alberto Alvares, Jolla
Antonio, Nelson do Sauna, Bernardo
Guimariles, Franklin do Castro.
Pinto do Moura, Antonio Moura,
Moreira da Rodha, Sousa Soarer,
Silva Fortes, Tavares do Mello, José
Lustodio, Alcides Gonçalvcs, Bias
1"Uho, Joao LishOa, Julio Meirdllcs
o Hello Junior, faltaido corn catisi
tartielpada, as srs. Sirndllo Stylil a,
Baeta Novas, Getulio do Carvallo,
e, rem ella, os mais senhoros.

Alice-so a SOSSIIO.

Lida a acta da antecodeute, lisa
sobro a mesa para ser approvada
quando louver numora.

EXPEDIENTE

O Sr. 1.° Sccretario di conta do
seguinte

Telegram in as

Do Sr. Viviano Caldas, commu-
nicando quo cliegard amauha a do
sr. Garibaldi do Mello, do hontem
datado, lirecedento do Rio, commu--
nicando egualineuto eslar do par-
tida, prontpto par os trabalhos.--
lutoirada.

Não havendo ainda so verifieado
nuniero legal par a i!istallaçllo do
Caugrosso, o sr. Prosidcuto convoca
urna sossao pro paratorra par ama-
nhll, it horn regimental a

Lovanta-se a sossito.

,S.CT.S. DA 13.' SESSAO PREPAR-
TOBIS., AOS 24 BE JUNHO BE
1918.

Prcsicicncia do sr. Leopoldo de Luna
(2.° socretario)

Ao meio (bin, feita a eharnada,
adam-se presenter or Sm. Leopol-
do do hun's. JoJio Martinho, Paulo
Pinheiro, Argemiro do Hesende, Ci-
cero hopes, Alberta Alvaras. Nelson
do Scum, Jolla Antonio, Bernardo
0 uimaraes, Franklin do Castro,
Pinto tdo Mourn, Antonio Moura,
More-ira rim Roeha, Sousa Soarcs,
Tavares do Mafia, Bias Filho, José
Citsiodis. Alcides Got)( ' alves,  Judo
Lisboa- Julia Meirello, Belt  Ju-
nior. Silva Fortes, José S.ffonso, Pa-
rich's do Mendouça 0 Viviano Cal-
das, faltanlo corn causa partictpa-
da 05 si's. Simoba St ylita P' aeta Ne-
ver, (ielnlio do Carvalho e Norbert(,,
Lago e, scm ella, os mais seithores.

Mire-se a sessbo.

11dm a ada rim autceodonto a
havaudo quoin sabre ella .faa oh-
sorvaçOOs, 0 ap'pi'avada, a be-rn as-
rim as 'dos sessOcs anteriores, quo
se achavam sabre a mesa pondertes
dessa formalidaide.

EXPEPIENTE

o sr. 4.° sccretario dd conta do
seguinto:



Telegrainma

Do sr .Henriciuo Portugal, corn-
mnnieando clue, par rnotivo dc for-
qa rnaior, faltard as primeira.S sos-
sOes. - Inteirada.

Instaltacdo do Con gresso

1-Lavendo nurnero legal do srs.
doputados presontes para a insial-
laqão do CongresSo, o Sr. Preidon-
to manda quo nesse sentido so offi-
cio ao Sonado e ao exrno. Sr. Pro-
sldento do Estado e suspendo a sos-
sdo, aguardando co.rnrnuniCacSO do
Sr. Presidente do Senado designan-
do tha e hora para a installacãO do
CongresSo.

A urna hora da tarde, roahorta
a soSSäo, o Sr. I. , soorotarlo ld urn
officio do Sr. 1 . 0 secretario do So-
nado, communicando te r o Sr. Pre-
5inte.daquel-Ia Casa do CongresSo
dosigfladO o dia dc amanhd, a uma
hora da tarde, para a sessão sole-
rnne do instalalcdo da 4. sossdo or-
dinaria da 70 legisiatura do Con-
gresso.

0 sr. Presidente diz quo, conf or-
me a coInmunicaão quo acaba do
sor lida, serd, amanhS, a uma hora,
a inStallaqãO do Congresso, polo quo
convida aos era. deputados para
comparecerern urna horn antes da
marcacla para so procedor ao sor-
teio da cornmisSão incumbida do
recebero Sr. Secretarlo do Estado,
portador da merisagern presiden-
edal, dando por fimlas as sessScs
preparatoliaS 0

Luna, Pedro Drummond, Camille
(10 Brito, Gabriel Santos, Pedro
Matta, Pedro do Valle, Andradc
Botoiho, Antoro Dutra, Gas p ar Lo
pes, Leito de Castro, José Cuperti-
no. Alves do Lomos, Eduardo do
Amaral, Riheiro do Oliveira, JoS')
Martinho, Paulo Pinheiro, Argemi-
ro do Rosendo. Castello Branco. Ci-
cero Lopos, Alberto Alvares. Joic
Antonio. Nelson dc Sennic. Bornar-
do Guimaräos, Franklin dA Castro.
Di.ogo do VasconoolloS, Pinto do
Moura, Antonio Moura. Moreira da
Rocha, Rocha LagOa. Sousa Soares,
Tavares do Mello. Bias Filho, JoS

Cuatodio, Abides GonçalVeS. JoSi
Lisboa. Julio Meirelles. Xavier Ho.
Elm. Retto Junior, Silva Fortes.
José Affonso, Pericles do Mendon-
ca, Viviano Caldas e Modestinu
Goncaives, faltando. corn causa
particinada, OS srs. Sirnedo Stviita,
Baot.a Nevos, Getulio do Carvaiho e
Norhorto Lage, e, scm ella, os mais
soul ores

Abre-se a sess50.

Lovanta so a sossäo.

ACTA DA SESSAO SOLEMNE DE
INSTALLAc A O DO CONGRESSO.
•PARA A 4 SESSAO PA 70 LE-
GISLATURA, AOS 25 DE JUNH(i
DE 1918

Presidencia do sr. Levicdo Loper

A's 12 112 horas da tarde, feita a
charnada, acham-Se prosentes in
srs.. Levindo Lopes, Leopoldo do

o sr. Pi-esiclente diz quo. na f6,,,-
ma do art. 70 do Rogirnento Corn-
mum, vat-so procoder ao sortolo do
commissOo qu.e tern do roceber o
Sr. Socrotario do Estado. inc.umi I
do do icr a nensagoun presidencia.

Para a referida cornrnissOo sal
sortoados os srs. senador Gabriel
Santos e dopnt.ados Julio Moirollei
o Sousa Soares.

Suspenilo-se a soss5o ate quo seia
annunciada a presença do Sr. Sc-
crot:ario do Interior.

A uma hora da tarde, sendo an-
nunciada a chegada daquello illus-
Ire Sr. Secrotario. o Sr. Presidente
convicla a commissäe a cumprir c
seu dover.

Infrodiizido no recinto coin a
formalidades regirnentaos, o Sr. di.
José Vieira Marques torna assent,)
na mesa, a direita do sr. Presiden-
Ic, e, sendo-ihe dada a palavr,
procedeu a leitura da seguhite
mensagem:

9
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Srs. Represenlantes do Estado de Minas Geraes:

E' o quarto decumento official que, nos termos do art. 57,

n. 5, da Constituicdo Mineira, tenho por dever apresentar-voS,
resurnindo e relatando os principaes factos e o desdobra-
mento dos negocios publicos no anno de 1917.

E' a minha ultima mensagem, e nella devo consignar, mais
urna vez, f hornenagem da minha profunda gratidao e do men
sincero reconhecirnentO pelo concurso valiosissimo e pelo ardor
patriotico da vossa inestirnavel collaboracão na grande obra re-

- constructora iniciada e na soluçao de graves problemas politi-
cos, sociaes e administrativos, que, no Estado e fOra delle, se des-
envolveram, no decürso do men difficil e espinhoso mandato a
termiflar.

lnfelizmente, corno nos annos anteriores, contimia a op-
prirnir o men espirito o facto de ndo vos poder apresentar a des-
cripcdo de urn scenario politico-social calmo, 'tranquillo, fecundo
e de abundante mésse de beneficios para o homem, para a hu-
nianidade e para o Brasil.

Ao contrario, a sociedade humana soifre, no presente mo-
mento, pela extensdo da guerra, os graves effeitos do encare-
cimento da vida pela desproporcão acabrunhadora ente a lei
da offerta e a da procura.

0 mundo civilizado, quasi inteiro, experimenta terriveis
convuisdes, revela e realça urn estado social intranquillo, de
luctas sanguinarias, de choques violentos, de serias complica-
çOcs e de fortes competicOes entre os povos os mais adean-
tados.

Percebe-se perfeitarnente que o espirito de anarchia e de
destruiçdo, quasi já produziu o desequilibrio universal e o
dilacerarnento dos principios cardeaes e conservadores que re-
gem os destinos da sociedade e das naçOes organizadas sob
o pállio sagrado do Direito, da Justica e da Liberdade.

A sangrenta conflagracdo em quo se debate quasi todo o
mundo civilizado, de exterminios calamitosos nunca observa-
dos, devorante de todas as conquistas realizadas pelo trabalho
humano, é urna consequencia fatal de causas politicas e sociaes
accumuladas.

Tendo a sua origem na injustificavel disputa sobre o predo-
minio e egemonia politica e econonilca do mundo, a actual guer-
ra nao poude ser evitada nem mesmo pelos Congressos da Paz,
sob tao bons auspicios reunidos antes della.

Estao em lucta, gigantesca e tremenda, de urn lado, a l-
berdade e os principios geraes de organizacdo dos povos e do
outro, o auctoritarismo e o barbarismo destruidores e conde-
rnnaveis.
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Já conheceis a attitude assumida pelo nosso paiz em relaçAo
ao conflicto europeu.

o Brasil, paiz novo, sOmente affeito aos ideaes da liberda-
de e do trabalho,viu-se logo prernido pela convulsäo europea.

Apesar dos vivos esforços empregados pelo governo da
Naçao para nos afastar dos horrores da guerra, para guardar
e manter as leis da neütralidade, para respeitar Os preceitos e
priricipios do Direito Internacional, tudo de accordo coin
sentirnentos ordeiros e pacificos do povo brasileiro, foi o Bra-
sil provocado e constrangido, por aggressoes injustas, a collocar-
se em estado de guerra torn o governo germanico.

o Brazil logo que teve conhecimento da resoluçAo da Alle-
manha sobre o bloqueio violador da liberdade dos mares, din-
giu ao governo de Berlim uma nota patriotica, obedecendo porem
as meihores normas protocollares.

A resposta foi o inesperado torpedearnento, sem aviso pré-
vio, na noite de 3 para 4 de abril de 1917, do vapor mercante
Paraná, que navegava em alto mar, sob o pavilhäo brasileiro.

Por uma nota da nossa Chancellania, de 11 de abril de
1917, foram declaradas rôtas as relaçOes diplomaticas e corn-
merciaes entre a Republica do Brasil e o Imperio AllemAo e
tomadas diversas providencias para resguardar interesses reci-
procos..

Continuararn ainda os attentados contra a frota mercante
brasileira e os intuitos manifestos de embaraçar, pelas armas, as
relaçOes do Brasil corn o cominercio do mundo.

Em 22 de rnaio do mesmo anno, chegou pelo telegrapho a
noticia do torpedeamento do Tijuca e pouco tempo depois do
Lapa e do Macau, tendo sido preso o commandante deste ultimo.

Praticados assim diversos actos de hostilidade ao nosso
pavilhao, sacrificados alguns de nossos patricios e desrespeita-
das a nossa propriedade e a liberdade de cornmercio, a Nacäo
brasileira foi obrigada a acceitar a attitude aggressiva da Alle-
manha—como estado declarado de guerra.

Como estivesse funccionando o Congresso Nacional, o go-
veriio federal cornmunicou-lhe a existencia desses attentados a
bandeira brasileira, e solicitou-Ihe a decretaçao das medidas de
defesa dos nossos direitos postergados e violados.

Para salvaguardar o decOro da Naçao, o poder competen-
te votou e sanccionou todas as medidas que se acharn consub-
stanciadas no dec. n. 3.266, de 1? de junho de 1917, e, no
dia 26 de outubro do mesmo anno, foi proclamado o estado de
guerra (dec. n. 3.361, de 26 de outubro de 1917).

Deante dos extranhos casos de manifesta belligerancia,
outra nto podia ser a conducta do governo nacional, que mere-
ceu franco apoio e solidariedade do paiz inteiro.
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• NAo ha necessidade de vos lenibrar aqui a cooperaçäo patrio-
tica do governo do Estado coin o da Republica, para vencer e
superar todas as difficuldades e preparar os prirneiros actos
de defesa da nossa Patria.

Para prestigiar a auctoridade suprema - Constitucional -
no tocante ao prernente problema da convulsao européa e de-
fender a dignidade, a soberania e a integridade de nosso caro
Brasil, 0 governo de Minas não se afastou uma sO linha da
sua tarefa patriotica, pois, apoiou, corn muito devotamento e
sem hesitaçOes, o governo da Naçao, em todas as suas attitu-
des, inovirnentos e phases cornplicadas das resoluçOes sobre a
guerra.

Retrospecto politico, cconomco e linanceiro

POLITICO

E' limitada a minha tarefa este anno.
SOrnente devo fazer-vos urn retrospecto resurnido e geral

dos factos politicos, economicos e financeiros que assignalararn
o meu quatniennio governainental, iniciado nurna hora escura
e perturbada da vida nacional.

Affirmando, no meu manifesto inaugural, o culto pela Ii-
berdade, pela justica, pela Constituição, pela ordem e pela lei,
tenho, neste rnornento, quatro annos depois, a tranquillidade
absoluta da consciencia a proclamar que cumpri nigorosarnente
o rneu dever e que observei, no decurso de meu modesto
governo, as rnelhores norinas liberaes e republicanas. Naquelle
docurnento inaugural affirmei entre outras cousas: -Terra feliz
é a nossa, onde as adrninistraçOes que se revésam podem con-
tar corn a preciosa collaboraçao deste meio honesto, simples e
iespeitador da ordern juridica e coin rneneio justo, o funccio-
rarnento regular, harinonico e independente dos poderes creados
pela Constituiçao.>' Esta é inquestionavelrnente, a face do re-
gimen, a nossa grandeza moral : manter a adrninistraçao den-
tro da sua esphera propria, para que se näo perturbe o fume-
cionarnento regular dos outros poderes da machina politica.

A accao politica interna do meu governo obedeceu sern-
pre a este grande postulado : paz e ordem juridica, condicOes
pniniordiaes do progresso, do desenvolvimento e da gandeza
moral e material do Estado.

Empreguei todos os esforços para manter a administra-
ção dentro das apreciaveis e consagradas norinas cia pro-
bidade administrativa e, nesse sentido, tenho de assignalar 0
concurso precioso dos meus distinctos auxiliares. Para tudo
conseguir, fiz o mais tenaz enipenho em cumprir os seguintes
preceitos, que me tracei desde o começo:

1 <Observar as normas de urna politica elevada, isenta
de personalismo, bem onientada e calma, tendente a assegurar,
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pelo intransigente respeito d lei, a garantia de todos os di-
reitos, e, sf)bretudo, a confiança no regimen. )>

2? Acatar as constituiçOes federal e estadoal, principal-
mente as garantias offerecidas aos direitos do homem (art. 72
da Constituiçäo Federal e art. 3? e paragraphos da Constitui-
çao Mineira), concernentes a liberdade, a seguranca e a pro-
pri edade.>>

30 <<Respeitar a autonomia dos municipioS, nelles interfe-
rindo, nos termos das leis decretadas, sOmente para presti-
giar os seus poderes, paraaugmentar e desenvolver a vida das
localidades em todas as s?fas manifestacOes de ordem intelle-
ctual, moral e material e fazer corn os municipios uma politica
fecunda, isenta das paixOes locaes, irreprimiveis muitas vezes.>>

4? <Garantir, dentro do Estado, a liberdade politica, que
se traduz na verdade do voto e no acatarnento da opiniäo
manifestada nas urnas.>

5? <<Desenvolver e fomentar 0 espirito de tolerancia para
a liberdade de cren ças religiosas e do pensarnento, escripto
ou falado, cujo expoente maximo é a imprensa livre. A Con-
situição não consagrou o sectarismo e a intolerancia, nem creou
O atheismo e a irreligiao.>

Durante o meu governo procurei, corn muita dedicaçao,
executar estes postulados do meu programma inicial, e não
houve anormalidade alguma que viesse causar males e ap-
prehensóes ao povo mineiro, nem ao Partido Republicano Mi-
neiro, que me elegeram •e me honraram sempre corn o seu
inestimavel e dedicado apoio.

Na ordem politica externa e no periodo de governo de que
me occupo, o Estado de. Minas cooperou decisivamente, por
meio de seits orgaos de representacao, para o aperfeicoamento
da obra republicana e democratica, fortalecimento do regimen
instituido, e da consecucâo, tanto quanto possivel, da grandeza
do Brasil.

ECONOMICO E FINANCEIRO

Ao assumir o governo do Estado a 7 de setembro de 1914,
succedendo a uma administração orientada pelo bern de Minas,
não estavam ainda completamente amortecidos os resultados
funestos das luctas politicas que convulsionararn a Naçao e o
nosso Estado, riouco tempo antes. Alérn disso, encontrei o grande
collapso produzido pela guerra européa na nossa economia in-
terna, gerando apprehensoes e retraliirnentos, cujos effeitos im-
mediatos foram, comb já vos affirmei em documento anterior,

,0 estremecimento do commercio internacional, o trancamento
dos mercados monetarios, a completa perturbacao da vida eco-
nomica e financeira e o retrahimento quasi absoluto do cre-
dito.
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A formidavl conflagacão que ate hoje infelicita a humani-
dade, nos primeiros tempos reflectiu poderosamente na nossa
vida interna, e veio apanhar-nos enfraqueciclos e desprevenidos,
corn grandes deficits orcarnentarios e compromissos accumula-
dos, pagaveis e exigiveis immediatamente. A situaçao do go-
verno nab era invejavel e tornou-se mesmo penosa.

0 orçamentode 1914 encerrou-se corn urn deficit de. ..
9.698:920911.

A arrecadacão ordinaria foi de .....................
E a despesa de ....................................
Deficit orçanientarlo ........... .... ..............

Além desse deficit, havia inscnipta no ThesourO urna divida
fluctuante, oriunda de varios comprornissos, para cuja satisfa-
çao não havia verba votada no orçarnento e que era repre-
sentada no dia 31 de dezembro de 1914, pela quantia de....
30.094:593$881.

Tinhamos iniciado uma politica algurn tanto vigorosa de
expansão e impulsionamento do Estado e dos municipios e esta
nos creou desde logo graves encargos.

Näo foi denenhum modo lisonjeiro o conspecto da situaçao
econoniica e da arrecadaçao da receita no anno de 1914.

A situação econornica desse anno, comparada corn a dos
ultimos, apresenta-nos Os algarismos seguintes:

Valor da exporfaç:o miileira em 1910 ................ 155.280:000$000

	

1911 . ................. 	 197.O96:000S000
1912 ................ 237.443:000$000
1913 ................ 222.131:000$000
1914 ................. 164.385:000$000

*

Do quinquennio, o anno economico de 1914, é o. segundo
mais fraco, sendo o valor da exportacão mineira nesse anno sO-
mente de 164.385:000000.

0 valor da exportacäo mineira em 1914, comparada corn as
de 1912 e 1913, den o seguinte resuitado:

Valor da exportaç10 em 1914 (em réis) ..............164.385:000$000
de 1913 ..........................222.131:000S000

	

de 1912 ............ .............. 	 237.443:O00O0O

A situaçao financeira ja conhecida e tarnbeth comparada corn
as de 1912 e 1913 - deu o seguinte resuitado em algarisrnos:

Rendaverficada em 1912 ............................. 29.261:995$691
cm 1913 ............................... 31.487:395$733
em 1914 ................................ 24.215:591$935

24.21,5:591$935
33.914:512$846

9.698:920$911
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Dada a gravidade dessa compresSãO de algarismos, corn-
provada pelos dados acima, foi mister mudar-se de subito o
rumo das cousas e inodificar-se a oiientacäO dos negocioS, mi-
ciando-se desde logo urna outra vida adniiTistratiVa, que fives-
se por principal escOpo o reforço dos orçamentos e a rea1izacO
de profundos cOrtes nas depesas publicas.

Era necessario quebrareni-Se os effeitos visiveis desse aba-
timento econornico-financeirO donosso Estado, observado no anno
de 1914.

Concorreram para aiso os excessos da despesa sobre a re-
ceita, que vinham sendo accumulados de exerciciO em exerci-
cio, aggravados mais pelo exercicio financeiro de 1914.

Para o tim de extinguir-se o deficit, visivel no orçarnento
de 1914, o men governo precizou, no orçarnentO para. 1915,
cortar fundo nas despesas, tributar subsidioS e vencimentos,
upprirnir empregos e commisSOes extra-nurnerarias, suspender

e adiar obras, servicoS e encargoS, sern a desorganizacãO ou o
consequente desmoronamentO do que estava feito e organizado
ate ent5o, co rn grandes sacrificios.

Procurou-se urn justo meio nos orçanientos votados para
os annos posteriores o que nos proporcionOU a ventura de näo
cessarem de todo as obras de fomento iniciadas e nos deu al-
guma tranquillidade.

Em 1915, removidas grandes difficuldadeS, a guerra não
ernbaracou de modo absoluto a sahida do nosso principal
producto de exportacão - o café ; fechou, é verdade, impor-
tantes mercados de consumo e perturbou os rneios dos trans-
portes em geral.

Em compensacãO, trouxe-nos o desenvolviflientO de varia-
da produccSo e cooperou, corn a abertura de novos rnercados,
para a sahida de outros e diversos productos que ate entäo
não tinharn consumo externo oem eram exportados pelo Brasil.
Como consequeflcia dessa situacSo renovada, tornou-se mais
anirnador o movimento da polycultura e cresceram todas as
possibilidades de urn maior e mais intenso inter-cambio.

Houve, no anno de 1915, urn sensivel accrescimO no valor
da nossa exportacão relativaniente ao de 1914, cornose poderá
ver pelos dados seguintes:

1914 (valor apurado) ........... .. ........ 	 164.385:000$000
1915 (valor apurado) ..................... 	 221.099334S005

Differenca entre os dois exercicios
(Saldo favoravel ao anno de 1915

NOTA: (No calculo desse valor não entrarn uma grande massa da
circuIaco interior, ilem mesmo Os productos extraviados, de difficil us-
calizacãO e estatistica).
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Devemos nos considerar felizes por termos encontrado
hidaemercado para os nossos varios productos de exportacãO-
0 grande conflicto europeu poderia embaraçar, corn a malor
violencia, o intercambio commercial entre os povos e, então,
ficariamos em posicão bern mais angustiosa, difficil e precaria.

*
**

Meihorada a situação economia e commercial no exerci-
do de 1915, dado 0 desenvoivifllefltO interior, verificado nos mu-
nicipioS, pela acção de uma politica expansionista mnaugurada,
e de mnelhorafllelltos niateriaes, restringidas as despesas publi-
cas, removida.s grandes difficuidades orçamentarias, o aspecto
da arrecadacao da receita de 1915 apresentou urn resultado hem
mais anirnador, como se verificará dos seguintes algarisrnos

Renda orçada prevista para o exercicio 	 28.6:338$823
Renda arrecadada no mesmo exercicio. .. - 3S.337:637$64

Differenca —(saldo verificado) ....... ...... 9 .715:298$844

Neste exerciciO, (1915) Ia vimos atrax, o
valor da exportaco foi de ............. 231 099:334$005

contra o valor de 1914 ................... 161385:000$000

	

Differenca on saido a favor de 1915.. 	 56.714:334$005

*

No inesmo exercicio (1915) - a deapesa
feita 	 foi de .............................

verificando-se nut saldo real entre a re
ceita arrecaclada e a despeca feita de..

Indicani e demonstrarn os dados, na occasiAo publicados,
que a adniinistracao publica entrou logo, nos dois primeiros
annos, em frabaiho sério de reconstruccãO economica e finari-
ceira e de combate as forças depressivas geraes para o tim
de extinguir gradual, lenta e successivarnente, sern rnaiores per
turbaçOes ou desorganizacOes de servicos inadiaveis e indis-
pensaveis—o deficit orçamentario e restabelecer o equilibrio, o
credito e a confiança tao abalados.

A segunda mensagern, publicada e, referente ao anno de
1915, não deixou mais a impresSSo pessimista e desalentadora
da primeira (de 1914); ao contrario, forneceu elementos segu-
ros para se ajuizar da prosperidade da nossa situaçäo, do es-
forço valioso, incessante e fecundo, de resultados incontestaveis
e evidentes, empregados pela administraçäo publica para nor-
malizar a vida econornica e orçamentaria do nosso caro Estado.

56. 714:334$005

30 190:903$855

S. 146:733$809
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No exercicio de 1916, a correspondente inensageni, na sua
ultima parte, terminou assirn : <, Os dados e estatisticas publi-
cado na mensagem a respeito d movimento economico, 0
balanço cia receita e despesa do Thesouro, em 1915, a verifica-
çäø minuciosa dos recursos, patrirnonio e haveres do Estado,
a activdade progressiva do trabaiho productor, a variedade das
riquezas do sOlo e do subsOlo, tudo está a demonstrar que se
aproximam dias mais felizes de calma, de bonança e de prospe-
ridade geral>>. Continuaram, nesse exercicio (de 1916) a resis-
tencia, o trabaiho e q esforço do meu governo, e verificou-se
que neste meio trarjuiI1o, honesto e calmo a produccao vae
crescendo cada vez niais, a industria se incrernenta, se reanima
e se desdobra em varias especies. A administraçao publica já
sente.uma favoravel espectativa de situaçao mais folgada e re-
gularizada, apesar dos entraves e difficuldades cre .ados pela
formidavel guerra, quasi mundial>'.

No anno de 1916 -o valor da exportaçso
de Minas apresentou o algarisrno de... 297.810:668$247

superior ao de 1915, quo foi de ........ . 221.099:334S005
na iniportancia de .......................

Saldo a favcr de 1916 ................ 76.711:334$242

Os algarismos cia estatistica, ainda imperfeitamente col-
leccionados, demonstrarn, cada vez rnais e de modo sempre
crescente, que o Estado de Minas Oeraes, corn verdadeiro es-
forço e tenacidade, vem promovendo o surto de novas iniciati-
vas no campo do trabaiho e o levantamento das suas forças
vivas.

Vao concorrendo poderosamente para estas conquistas e são
elementos basicos, alérn de outros, desta nova phase:

1 0 ensino publico e o particular, que se vão infiltrando
pelas diversas camadas populares e pelas variadas zonas incul-
tas do interior

2 0 impulsionamento, mesmo imperfeito e deficiente que
se tern dado ao problerna da viação em geral e dos meiosde
corn municação e transportes;

3 0 já notavel e sensivel progresso e desenvolvimento
de uma grande parte dos municipios do Estado, que aperfei-
coam, cia a dia, anno a anno, a sua organizacão administra-
tiva interna, augrnentam as suas rendas, 0 seu commercioe as
suas industrias e promovem meihoramentos locaes, sempre au-
xiliados ou anirnados, nas stias iniciativas uteis, pelo governo.

***
Bern Si ye que o ensino, generalizado sob todas as for-

mas, intellectual, physico, technico e profissional, constituirã a
base fundamental da eevação e grandeza material e moral das
diversas regiOes de Minas.
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Esse ensino é ô crescirnento dos tneios de transportes e
dos cãminhos, o augmento do povoarnento do solo como con-
sequencia, o saneamento dos campos e das zonas infestadas pe-
las endemias---impaludismo, doença de Chagas, ancylostomose,
que entorp;ecern e inferiorizarn o homem na sua capacidade de
trabalho, transformarão ou crearão a nova vida dos carnpos e
das localidades do interior.

E' necessario que isso se faca, mesmo corn os maiores
sacrificios.

Todos os POVOS civilizados cuidam desses problernas pri-
mordiaes.

Nenhum chegou ainda a uma perfeicao absoluta.
O Estado de Minas já tern feito obra irnportante a res-

peito de cada urn delles, mas não poude ainda abrir ruaiores
sulcos, impedido sempre pelas condiçOes do meio e pela exi-
guidade dos recursos financeiros votados. E' complexa essa obra,
pois, a soluçao de urn dos problemas depende da de outros e
tudoao mesnio tempo não se pOde fazer nos curtos intervallos
de adrninistraçOes temporarias.

O que se evidencia, porérn, pelos dados publicados e pelo
testemunho dos factos, é que a cultura civilizadora vai pene-
trando, a custa de muitos esforços, pelos sertOes de Minas.

Como feliz consequencia da inipulsao economica verificada
no exercicio de 1916, que apresentou o saldo a major relativo
ao anno de 1915, de 76.711:134262, o anno financeiro tambern
de 1916 accusou Os seguintes aniniadores algarismos:

	

Renda arrecadada ....... ... ... ... ..... 	 34.554:483$644
Renda orcada (lei ii, 682, de 16 de setembro

de 1915) ............................... 28.656:497$317

Saldo da arrecadaç4o. ... .............. 5.897:986$327
***

Do confronto entre a renda arrecadada e a despesa realizada
no referido exercicio (1916) resultaram os seguintes algarismos

	

Arrecadacio feita .... ............. . ... 	 34 .554:483$644

	

Total da despesa orçarnentaria .............	 30. 379:326$004

	

Saldo effectivo ............... .. ....... 	 4.175:1575610
0 anno economico e financeiro de 1917—encerrou-se, apre-

sentando os seguintes algarismos:
-Valor official da exportaçio mineira durante o anno 	 356.368:997S640
Saldo a rnaior relativarnente ao anno-4916' 	 58.653:721$373

** *
A receita arrecadada attingin a ...................... 37.745:375$685

	

apresentando urn saldo sobre a receita orçada 	de...	 •8.548:263$402
Nota - Na parte da Secretaria das Finançs, relativa a situaço eco-

nomica e financeira do Estado— encontrar-se-o dados e informaçOes mais
completas sobre o exercicio de 1917.



Secretaria do Interior
Tendo de luctar contra oppressivos encargos administra-

tivos e. politicos, verificados na nossa economia interna, contra
as afflictivas apprehensOes resultantes da vasta guerra européa
que affectou, desde logo, o scenario publico e politico do Brasil,
o men governo tornou, em tal ernergencia, a espectante attitude
de retrahimento admiristrativo quanto ao major desenvolvimento
dos serviços publicos internos. Não teve illusOes e encetou a
grande obra th reconstrucção econornica e financeira do Es-
tado, que conseguiu normalizar e fazer prosperar.

A adrninistracao, corn as devidas cautellas e denfro dos
recursos disponiveis, desenvolveu, no decurso do quatriennio, os
serviços •existentes, regularizou-os, e creou serviços novos, co-
mo se vae verificar pelos dados desta mensagem, attinentes aos
diversos departamentos da nossa organizacão constitucional
e legal.

Sortelo inilitar e linhas e tlr3

No departarnento do Interior, o governo de Minas corres-
pondeu, solicita e satisfactoriamente, a todas as attitudes pro-
venientes da guerra e prestou ao governo do Paiz o mais forte
concurso na organização do sorteio militar e das linhas de
tiro.

Lhnites c:)rn Estados visinlios

A veiha questao de limites corn o Estado do Espirito Santo
foi resolvida em favor de Minas, por sentença do tribunal arbi-
tral, instituido pelo Dec. de 30 de novembro de 1914, tendo sido
tambern expedido o Dec. n. 4.304, de 19 de janeiro de 1915
para normalizar a situaçao do Ierritorio que foi objecto do 1i
tigio.

Não se tendo utiLzado o governo, para evitar despesas, que
o momento näo aconseiha, da providencia contida no art. 1, da
lei n. 643, de 1914, auctorizando o desdobrarnento da Secre-
lana do Interior em dois departarnentos, contirnia ella funccio-
nando corn a organizacão instituida pelo Regul. n. 2 482, de
30 de marco de 1909, e abrangendo os serviços de magistratura
e administração da justica, saude publica e policia sanitaria,
soccorros publicos, associacOes de beneficencia, csas de can-
dade, assistencia a alienados, asylos, relaçOes do Estado corn
os governos da União edos outros Estados, incluidas as de
ordern internacional, archivo publico, camaras municipaes, poli-
cia e força publica, instrucção publia prirnaria, secundaria e
superior.
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E' aconseihavel, entretanto, uma reforma nos terinos da
i parte do art. 1? da citada lei n. 643, tendente a simplificar,
corn economia para o Estado, o andamento, o exame e a so-
lucão das multiplas questOes que são affectas a Secretaria, dan-
do-the urn apparelhamento mais expedio e efficiente.

0 governo está estudando o assumpto para resolvel-o corn
a pDssi vel brevidade.

Relaçöes corn a Uuio e Os Estados

0 Estado de Minas continua mantendo as meihores e mais
cordeaes relaçOes corn os poderes politicos da Uniao Federal e
dos outros Estados.

Durante todo o peniodo do meu governo não se interrorn-
peram essas relaçOes.

Questöes de litnites

0 caso de limites de Minas corn o Espirito Santo, levado por
este ultimo ao poder judiciario, não teve nenhurn incidente du-
rante o anno de 1917. Continuam em estudos, de accordo
corn o convencionado entre os dois Estados, a questão de Ii-
mites corn S. Paul o e, em vigor, corn o Estado do Rio de Ja-
neiro, a convenção ajustada para a arrecadaçao de impostos na
zona contestada.

Corpo consular

Tern o governo de Minas mantido relaçOes muito amistosàs
corn os representantes consulares dos paizes extrangeiros, mi-
nistrando-Ihes, corn a habitual solicitude, todos os dados para o
proveitoso desempenho de suas funccOes.

Durante o anno findo houve as seguintes alteraçOes no cor-
po consular do Estado:

Pelo dec. n. 4.744, de 11 de abnil de 1917, foi cassado o
reconhecimento da jurisdiccão concedida ao Sr. W. Munzentha-
ber de consul geral da Allemanha no Estado, bern como a do
Sr. Jorge Francisco Grande, agente consular do mesmo paiz,
em Juiz de Fóra.

Motivou esse acto do governo a comrnunicacao que, na-
quella data, ihe foi feita pelo Ministerio da Justica e Negocios
Interiores, de terem sido rompidas as relacOes diplomaticas do
governo brasileiro corn o Imperio Allemão e cassado o exequa-
tur dos funccionarios consulares daquelle Irnperio.

Pelo dec. n. 4.795, de 29 de maio, foi reconhecida a juri-
sdicçao do sr. Dario Sebastião da Cdsta, como encarregado do
vice-consulado de Portugal, em Uberaba, durante a licença do
Sr. vice-consul effectivo.

Pelo dec. n. 4831, de 31 de juiho, foi o cidadão Joaquim
Caetano Pereira reconhecido vice-consul de Portugal, em Bar-
bacena.

A. DA C,--2
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Pelo dec. n. 4.889, de 16 de outubro, foi reconhecida, no
Estado, a jurisdiccäo do Sr. Roberto 1 . Rinoman Benjamin, como
consul geral de Honduras.

Magistratura e AdministracO cia Justiça

A lei n. 375, de 19 de seteinbro de 1903, reduziu a 71 as
116 comarcasque existiarn então no Estado, supprimindo assirn
45, a medida que vagassem os respectivos logares de juizes de
di reito.

Por ter occorridoessa hypothese foram de facto supprirni-
das 32 e reduzidas assim as comarcas a 84.

A lei n. 663, de 18 de setembro de 1915, entretanto, man-
dando restabelecer as comarcas instituidas pela lei n. 11, de
13 de novembro de 1891, alérn de 41 novos termos, creou am-
da as cornarcas de Poços de Caldas e Ayrnorés, que foram in-
stalladas em 15 de junho de 1916, e20de janeiro de 1917, respe-
ctivamente.

A comarca de Aymorés, que veiu substituir a do ex-Con-
testado, tern a sua séde no termo do mesmo nome, passando a
constituir termo annexo a antiga séde, q u p era em S. Manoel do
Muturn.

Das cornarcas restauradas pela lei n. 663, foram installadas
somente, a 1 de dezembro de 1917, as de Araguary, Born Suc-
cesso, Caratinga, Christina, Piranga, Rio Preto e S. Uonçalo do
Supucahy, e, dos 41 termos, se installaram apenas 26, que pre-
encherarn as condiçOes preestabelecidas na alludida lei.

Para attender a antigos reclamos e facilitar a distribuiçao da
justica na Capital do Estado, creou a lei n. 693, de 12 de setem-
bro de 1917; a 2 vara de juiz de direito, que foi installada a
15 de novembro p. findo.

Foram installadas, portanto, 7 comarcas e 26 termos no
anno de 1917; creadas mais duas e urna segunda vara na Capital.

Assim, reorganizado e melhorado opoder judiciario de Mi-
nas, vai elle realizando plenamente a sua elevada missão de ap-
plicar a lei aos casos concretos, de garantir os direitos indivi-
duaes e a ordern juridica no Estado.

Por causa da elevaço da respectiva verba de despesa,
os poderes publicos SãO censurados pelo facto de facilitarem
a creação e organizacão de novas cornarcas, novos termos e no-
vos municipios.

A censura não tern fundarnento razoavel. Estas creaçOes,
alérn dos serviços de ordern geral que prestarn as populacOes
contempladas, a garantia dos direitos e a prom pta, rapida e facil
distribuição da justica, cóncorrern para elevar, de anno para anno,
a renda municipal e a das collectorias estaduaes, como obser-
vará quern se der ao trabalho de consultar os dados estatisticos
relativos ao nosso proprio Estado.
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E' uma despesa compensadora e reproductiva. 0 que con-
em fazer é executar, rigorosarnente, a lei que estabelece as con-

dicOeS para essas creaçOes.

Tribunal da Relaço

Preside actualmente a Egregia Corporacão, que, em obe-
diencia aos dispositivos da lei organizadora n. 375, de 19
de setembro de 1903, funcciona corn a maxima regularidade, o
illustrado sr. desernbargador Hermenegildo Rodrigues de Bar-
ros,que foi substituido, na vice-presidencia, pelo sr. desembar-
gador Francisco de Paula Fernandes Rabello. 0 antigo presi-
dente, desernbargador Edmundo Pereira Lins, foi nomeado mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal, e a sua vaga de desem-
bargador foi preenchida por merecimento, pelo sr. dr. Francisco
de Castre Rodrigues Campos, que exercia o logar de procurador
geral do Estado, cargo esse igualmente preenchido corn a no-
rneacão do Sr. dr. Francisco de Assis Barcellos Corrêa.

Continuou desempenhando, durante o periodo relatado e corn
grande zelo e competencia, o cargo de sub-procurador geral o
sr. dr. Heitor de Souza.

Cornarcas e Teriiios Novos

Por terem preenchido os requisitos da lei n, 663, de 18 de
setembro de 1915, foram installadas as comarcas de Araguary,
Born Successo, Caratinga, Christina, Piranga, Rio Preto e S.
Gonçalo do Sapucahy, supprirnidas pela lei n. 375, de 1903,
e os termos de Ouarará, Ouaxupé, Villa Braz, Rio Casca, S.
Manoel, S. Gothardo, Aguas Virtuosas, Villa Nepomuceno,
Ituyutaba, Jacutinga, CaracOl, Conquista, Boteihos, Born Despa-
cho, Jequitinhonha, Fortaleza, Pedra Branca, Campestre, Pira-
pOra, Paraguassd, Merês e Villa Brasilia. Ao todo, foram ins-
talladas 9 comarcas, comprehendidas as de Poços de Caldas e
Aymorés e 26 termos. Juizés de Dir elto

Das 93 coniarcas existentes no Estado, acham-se 92 provi-
das de juizes de direito e vaga somente a de Itabira.

Provimento de Comareas

Tendo a lei n. 693, de 12 de seternbro do anno findo, crea-
do a 2 vara de juiz de clireit o na comara da Capital, foi a mes-
ma provida em 15 de novernbro do niesmo anno corn a remo-
cao, por accesso e antiguidade, do juiz de direito da comarca de
Lavras, Bacharel Alberto 0omes Ribeiro da Luz, tendo sido pre-
enchida a comarca de Lavras corn a remoção do juiz de direito
de Dores do Indayá, Bacharel Sabino de Almeida Lustosa,
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A comarca de Diamantina, que se achava vaga, pela apo-
sentadoria do respectivo juiz de direito, foi provida, nos termos
da lei, corn a remoçao do juiz de direito de Gräo Mogol, Ba
charel Belizario da Cunha Mello.

Além das 7 comarcas restauradas pela lei 663, de 1917,fo-
ram providas as de Dores do Jndayá, Gräo Mogol, Passos, S.
Antonio do Machado e Carangola, todas de j•a entrancia.

Habi1itaco ao cargo tie juiz tie direito

Na conformidade1da legislaçao em vigor, foram expedidos
diplomas de habilitaçao ao cargo de juiz de direito a 17 bacha-
reis.

Juizes cm dbpcnibilidade

Acham-se em disponibilidade 9 juizes de direito, sendo 6 a
pedido e 3 em virtude de sentença.

JLlizt3s avalsos

Continuam avulsos 20 juizes de direito.
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Co curses

Acharn-se em concurso 8 officios.
Por preteriçao de formalidades Iegaes, foram annullados

4 concUrsoS.
Escrivâes privativos

Foram preenchidos 34 logares de escrivães privativos dos
procesSos e execuçOes criminaes, achando-se assim providos 84.

Avaliadores judiciacs

Existiani, a 31 de dezembro de 1917, 275 avaliadores ju-
diciaes, tendo sido -nomeados 57 durante o anno.

Escrivcs tie paz

Foram feitos em 1917, 29 provimentos, estando assirn pre-
enchidas effectivarnente 491 escrivanias dos 807 districtos de
paz, de que se compOe o Estado.

Carnaras MunIcIpaes
Juizes municipaes

Estão providos de juizes municipaes todos os termos do
Estado, exceptuados os de Rio Pardo, Prata e Fructal.

Promotores tIe justiça

Acharn-se providas de promotores de justiça todas as
comarcas do Estado, com excepco das de Rio Pardo e Minas
Novas.

Atijunctos tie promotor

Foram norneados em 1917, 35 adjunctos de promotor
de justiça e exonerados, a pedido, 6.

Officios tie justica

Existiam, ate 31 de dezembro do anno findo, 656 serven-
tuarius em exercicio, tendo havido dentro do alludido anno
92 provimentos, 9 desistencias e 3 permutas.

Designaees

Para as funcçoes de officiaes do registro geral de hypo-
thecas foram designados 28 escrivães; para 0 registro especial,
29, e para protestos de letras e outros titulos, 1.

0 regimen municipal, organizado pela lei n. 2, de 14 de
setembro de 1891, corn ligeiras alteraçOes contidas na legisla-
çao subsequente, vai se mantendo sempre em phase normal e
p ro g re S Si Va.

Para o crescente desenvolvimento dos municipios, que
assignalo coin prazer, contribuiu poderosamente a lei n. 546,
de 27 de setembro de 1910, que auctorizou o Presidente do
Estado a promover obras de saneamento e outros melhora-
mentos municipaes, mediante accOrdo corn as respectivas mu-
nicipalidades.

Esta medida, applicada a muitos municipios, levantou a
renda municipal de 'diversos d'elles, creou a vida local e
proporcionou a muitos a realizacao de melhoramentos incon-
testaveis, que não se dariam sinão depois de longo espaço de
tempo. Notarn-se nos municipios do interior vida, animaçäo,
real crecimento moral, material, economico e financeiro.

Essa sabia lei, que tern tido ultimamente, por motivos
de ordem financeira, sua execuçäo restringida, deve ser posta
em pratica, mais intensamente tao logo cesse essa causa.

Para evitar os frequentes casos de dualidade de Camaras
Municipaes, que tanto perturbavam a vida dos municipios,
votou o Congresso Mineiro a lei n. 708, de 19 de setembro
do anno proximo findo, em cujos salutares dispositivos muito
confio.
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A prestacao de contas das municipalidades, cuja conve-
niencia e necessidade ninguem mais discute, é assumpto de
notoria importancia, de que cogitará o Congresso de Minas, em
lei ordinaria, para dar cumprimento ao dispositivo do art. 14,
da lei add. n. 5, de 13 de agosto de 1903, que ate hoje não
teve execucão.

Vida municipal

Para conhecimento da receita e da despesa dos municipios,
estã a Secretaria do I,nterior organizando interessantes dados
estatisticos.

Do exame dos màppas existentes na Secretaria, sobre
essa estatistica economico-financeiro das municipalidades, no
decennio de 1906 a 1915, verifica-se:

Receita apurada ......................... 68.567:474$170
Despesa effectuada ...................... 69.115:802$525

Excesso de despesa sobre a receita 	 549:828$356

Corn relaçao aos ánnos anteriores, dos dados rernettidos
pelas municipaliclades, os quaes não são completos, resulta que
de1889 a 1915, a receita municipal foi de 139.605:106$263 e
a despesa de 152 . 999:595$369, havendo assirn uma differença
entre a receita e a despesa de 13.394:489$106, cuja respen-
sabilidade não é possivel precizar por municipio, por serem
deficientes os dados constantes na Secretaria.

Tratando-se, porém, de trabaiho interesante e utilissimo,
tendente ao exacto conhecimento das.rendas municipaes e da
sua applicacão aos serviços publicos, o governo insistirá no
assumpto e pedirá as municipalidades do Estado novos dados.

p;viso airninistrativa

Rege-se a divisão adminisrativa do Estado pela lei n.
556, de 1911, corn a alteração constante da de n. 673, de
1916, que creou os municipios de Aymorés e S. Manoel do
Muturn.

0 Estado de Minas, que tinha, em 1889, 110 municipios,
comprehende hoje 178, corn 802 districtos administrativos e
807 de paz.

Dos districtos administrativos, 774 estão installados e 28
por se installarem.

Dos 178 municipios, -127 sédes são cidades e villas as
51 restantes.

Foram installados no anno findo os districtos de S. José
do Pampan e de Itahype, no municipio de Theophilo Ot-
toni, e 0 de Laginha do Chalet, no de Rio José Pedro.

EstatistiCa de distanciaS

A Estatistica ChorographiCa de Distancias do Estado de
Minas >>, utilissima publicacãO feita pela Secretaria do Interior,
foi augmentada de urn diccionariO chorographico das cidades,
villas, districtos, povoados e bairros existentes no Estado.

1nstrucc90 publica

0 problema da instruccãO publica, da. diffusão e melhora-
mento do ensino primariO, continua preoccupando os adminis-
tradores mineiros e merecendo do governo do Estado as me-
Ihores attencOeS.

Cumpre desenvolVer e diffundir a instruccão, corn todas
as forças, por todos os recantos do nosso territorio . E' neces-
sario egualmente cornpletal-a, cada vez mais, corn o ensino
technico e profissioflal on realizar o problerna da educacãO in-
tegralizada.

Em tomb dos n0SSOS grupos escolares estamos desenvol-
vendo já o ensinO dos trabalhos manuaeS e os rudimentos do
ensino technico e profissiOflal. Devernos meihorar e augmentar
essa importantiSSima parte do ensino publico, nos nossoS 153
grupoS escolares. Isto dará ao alumno os rudimentoS de urna
profisSãO futura. E' o ideal da democracia.

** *

A prova de que não estanios dormindo ao solar desse
edificio magestoso da nossa futura grandeza, ahi estão OS

crescenteS dados esta isticos. Percorrendo os .quadros estatis-
ticos do Regimen RepublicanO, no periodo de 1889 a 1916,
verifica-se ter despendido o Estado corn a instrucçäO publica
quantia rnaior de 86.000:000$000, vindo em seguida a força pu-
blica corn menos de 66.000:000$ e a niagistratura e justica corn
39.000:000$000. Bern se conclue que os Estados se esgotarao
em manter tao dispendioSo serviço e serâo impotentes para Ic-
val-o a sua plenitude, si não receberern o auxilio indispen-
savel da Uniao Federal. E' urn problema de relevancia maxima,
que deve preoccupar a attencão de todos os goverflOS. E' o
saneamento moral da populacaO do interior, e scm elle, outro
qualqiier saneamento não poderá trazer vantageflS.

Ensiflo primuriO

E' ministrado o ensino primario no Estado de Minas pox
grupos escolares e escolas singulares.
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Grupos escolares

No 2? semestre de 1914 existiam:
102 Grupos urbanos corn ................ 	 613 cadeiras20 Ideni districtaes.....................82

A matricula, computada a das escolas singulares, attingia
entäo a 149.720 alumnos.

Estäo funccjonando actualmente no Estado:

128 Grupos urbano;com ................. 	 821 cadeiras25 Idem districtaes corn ................ 	 114 	 ))

A matricula, comprehendjda a das escolas singulares, ele-
va-se a 169.225 alumnos.

Assim, de 1914 a 1918, foram construidos e installados 31
grupos e a matricula elevada de 149.720 para 169.225 alumnos.

Achani-se, alërn disso, concluidos e corn dia designado para
installaçao, os grupos de PirapOra, Formiga e Rezende Costa, e

em construcção 10 novos predios destinados a grupos escolares.
Ao todo, foram installados no quatriennio 31 grupos escola-

res e estäo ainda em construcçao 13.

Escolas singlilares

Existem actualmente no Estado 1.701 escolas singulares,
que continuam funccionando sob o regimen do regulamento
expedido corn o dec. n. 3.191, de 9 de junho de 1911, corn as
alteraçoes constantes das leis n. 657 de 11 de setembro de
1915, e 690, de 10 de setembro do anno passado.

EstAo assini discriminadas:
Urbanas..... .................... 	 .................. 306Districtaes...................................................
Ruraes................................................442
Coloniaes.............................................16

Somma ................. ......................... 	 .1.701
Pertencern ao sexo masculino, .556; ao feminino, 380, sendo

765 mixtas.
Acham-se providas 1.522, sendo 277 urbanas, 869 distri-

ctaes, 362 ruraes e 14 coloniaes.
Existern tambern 121 logares de adjunctos, assim classifi-

cados: urbanos, 63; districtaes, 55 e 3 ruraes.
Estão providos 103 logares, sendo 54 urbanos, 46 distri-

ctaes e 3 ruraes. 	 -
0 nurnero actual de professores ê de 1 .522, sendo 1.041

effectivos e 481 interinos. São normalistas 660 e não norrnalis-
tas 862; 323 homens e 1 . 199 mulheres.
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Funccionararn ainda no Estado, no anno undo, 570 esco-
las rnunicipaes e 777 particulares, aquellas corn a matricula
de 23.482 alumnos e estas corn a de 22.088.

Receberain assirn instruccao prirnaria no Estado de Minas,
durante o anno de 1917, 212-795 alumnos, contra 205.268 em
1916.

Caixas escolares

As caixas escolares, instituidas pelo regulamento de in-
strucção n. 3.191, de 9 de junho de 1911, vao contribuindo
efficazmente para o augmento e rnanutenção da frequencia, au-
xiliando os alumnos pobres corn o fornecirnento de vestua-
rio, medicamentos, merendas, etc.

Funccionaram, durante o anno de 1917, 116 caixas escola-
res, corn a receita de 154:933$923, computado o saldo do
anno anterior, montando a despesa ern 40:979$660, assim dis-
criminada: vestuario a alumnos pobres, 17:108$031; merenda,
7:731$450; livros e objectos escolares, 6:506$ 435 ; assis-
tencia rnedica e pharmacia, premios, etc., 9:633744, passando
para 1918 urn saldo de 113:954$263.

1nspeço escolar

o Estado continua dividido em 25 circurnscripcOes litte-
rarias, nellas. mantendo 25 inspectores regionaes effectivos,
que fizerarn 2.028 visitas e desernpenharain 100 cornmissOes.

Occorreudurante o anno findo o fallecimento do regio-
nal dr. Carlos Leopoldo Dayrell Junior, facto esse que registro
corn pesar.

Conselito Superior do Ensino

Contini.a .essa douta corporacao prestando relevantes ser-
viços a causa da instrucção publica.

A sua acção tern sido muito benefica e efficiente no julga-
mento dos processos ad mini strativos, no estudo dos programmas
de ensiito, approvacão de livros didacticos e nas consultas
dos assumptos que interessam a instrucção.

Predios escolares

Durante o quatriennio, foram construidos 38 predios desti-
nados a grupos escolares, que estão funccionando, achando-
se 13 em construcção. 	 -

Promoveu-se durante o anno findo, o recebirnento de 31
escripturas de doaçao de immoveis ao Estado, comprehenden -
do predios e terrenos, tendo sido despendida a quantia de
576:140$853 na construcçao, concertos e limpeza dos predios
escolares.
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TrabaihoS mrnuaeS

Não estando ainda installados os cursos complementareS,
dé que cogita o regulamento de instruccäo, em vigor, continua
prevalecendo o criterio dos cursos technicos, ja organizadoS,
COtfl os meihores restiltados, em 17 grupos escolares.

Nos demais grupos os trabaihos manuaes foram mais sifli-
plificados, corn o programma especial, sob a direcçao dos res-
pectivos professores.

3nsno profissional

0 ensino profissional, visando transformar a nossa ac-
centuada educaçao theorica pormeio de uma preparacäo pratica
mais proveitosa e utilitaria, deve ser largamente disseminado.

Funccionam actualmente no Estado 18 estabelecimentOS de
ensino profissional.

Ensino normal

0 ensino normal no Estado está regulado e uniformizado
pelo dec. n. 4.524, de 21 de fevereiro de 1916, approvado pelo
art. 7.°, dä lei n. 676, de 12 de setembro do mesmo anno.

Existem actualmente em Minas duas Escolas Norrnes
Officiaes : - a Escola Modelo da Capital e a Regional de Ouro
Fino.

Equiparados a Escola Normal Modelo da Capital, funccio-
nam no Estado 32 estabelecimentos pa.rticulares.

Eseola Normal Modelo da Capital

Esse estabelecirnento continua funccionando sob a direc-
çao do professor Arthur Joviano, corn urna niatricula de 242
alumnas, assirn discriminada

No1.°anno ................................ 	 62 	 aluinnas
No 2.0
No3? 	 ' 	 ................................73
No4.° 	 ................................46

Foram prornovidas 47 alumnas ao 2? anno; 49 ao 3.° e 46
ao V.

Concluirarn o curso 30 alumnas.

Escola Normal Regional de Ouro Flub

Creada pela lei n. 560, de 12 de setembro de 1911, func-
ciona de accordo corn os decs. us. 3.738, de 1912, 4.524, de
1916, e 4.710 do anno proximo findo, e prepara alumnos de
ambos os sexos.
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Em 1917, teve esse estabelecimento, nos seus diversos
annos, 67 alumnos matriculados, assirn divididos

No 1.0 annO ....... ........................ 	 28 	 alumnos
No 2.0
No3.0 	 ................................13
No4.'	 ................................6

Foram promovidos ao 2.° anno 9 alumnos; ao 3?, 8 e ao
4?, 6.

Concluiram o curso 4 alumnos.

1nstrucçio secun dana

GYMNASIO MINEIRO

Comprehende o Gyrnnasio Mineiro, dois externatos: -
urn, nesta Capital, e outro, em Barbacena, organizados de ac-
cOrdo corn a 1egislaco federal em vigor e ambos equiparados
ao Collegio Pedro II. E' reitor do primeiro o dr. Thomaz
da Silva Brandão, e do segundo, o dr. Mario Franzen de
Lima.

Devendo o Estado manter estabelecimentoS de instrucção,
que possam servir de padrao e modelo a organização de ou-
tros, está a se impor, nesta Capital, onde faltam bons interna-
tos de ensino secundario, a creação de urn internato, aproveita-
do o mesmo predio em que funcciona o Externato do Gymna-
sio, o qual possue para esse fim optimas accommodacOes e
o preciso mobiliario.

No anno findo estiverarn matriculados 151 alumnos no
Externato desta Capital e 92 no de Barbacena.

Funccionaram no Estado 24 gym nasios particulares corn uma
matricula de 1 .852 alumnos. Nos dernais estabelecimentOs de
instruccãO secundaria do Estado, attingiu a matricula, em

1917, a 5.210 alumnos.

Ensino Superior

ESCOLA DE PHARMACIA DE OURO PRETO

A Escola de Pharmacia de Ouro Preto, reorganizada pelo
regularnento n. 4.566, de 1916, de accôrdo corn o dec. federal n.
11.530, de 1915, funcciona corn toda a regularidacie sob a di-
recçao do Sr. dr. Jovelino Mineiro.

Teve esse estabelecirnento matriculados, em 1917, nos
seus differentes annos, 31 alumnos, assim distribuidos:

No 1? anno .................................2 alumnos
No2? ..................................6
No3? ................................23
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Concluirarn o curso 20 alumnos, sendo 17 em 1 época e 3
em 2.

E' seu fiscal, por parte da União, 0 Sr. Francisco José Leite
Guimarães.

FACULDADE DE DIREITO DE MINAS GERAES

A Faculdade de Direito de Minas Geraes, que é urn insti-
tuto conceituado, contirna a prestar a mocidade estudiosa de
Minas os mais relevaRtes serviços.

E' subvencionada, desde a sua fundaçao, pelo Estado, e
tern como seu actual director o Sr. desembargador Arthur Ri-
beiro de Oliveira.

Teve, em 1917, .71 alumnos matriculados, assim distri-
buidos:

No 1? anno ............................ 21 alumnos
No2? ............................. 13
No3? "	 ............................
No4? ............................. 9
No5? ............................. 18

Total .......................... 71 alumnos

Concluiram o curso 18 alumnos.
E' seu fiscal, por parte do governo federal, o Sr. dr. Pedro

Carlos da Silva.
ACADEMIA DE MEDICINA

Installada em abril de 1912, funcciona desde a sua fun-
daçao sob a direcçäo do sr. dr. Cicero Ferreira Rodrigues. E'
estabelecimento reconhecido pelo governo federal, de accOrdo
coni a nova lei, sendo o seu fiscal o sr. dr. Guilherm Gon-
calves.

Estiverarn rnatriculados em 1917 no curso medico:

No 1. 0 anno ........................... 30 alumnos
No2. 0 	 '............................ 21
No3. 0 	"	 ........................... 20
No4. o 	 ........................... 17
No5.' 	 ............................ 27
No6. 0 	 >,	 .......................... 24

Total ............................ 139 alumnos
No curso pharmaceutico

No 1.0 anno ... ......................... 	 29 	 alumnos
No2.1 	 >> 	 ...........................
No3. 0	 >	 .......................... 3

	

Total ..... ....... ......... 	 36 	 alumnos

Está bern installada e 6 subvencionada pelo Estado:

St

ESCOLA DE ENGENHARIA DE BELLO HORIZONTE

Foi installada sob os melhores augurios em 8 de abril de
1912. Funcciona actualment sob a direcção do sr. dr. Arthur
da Costa Guimaräes.

E' reconhecida pelo governo federal e subvencionada pelo
Estado, sendo fiscalizada pelo dr. José Jorge da Silva.

Teve em 1917 a seguinte matricula no curso de Engenharia
Civil:

No 1.0 anno ......... ...................	 48 alumncs
No 2. 1 	 ........................... 25
No3.o 	 ............................ii
No4. 0	 >> 	 .......................... 6
No5. 1 	 ............................. 6

Total ........................... 96 alumnos
No curso de Agrirnensura:

No 1? anno ............................ 8 alumnos
No 2? 	'	 .............................0

Total............................ 	 8 alumnos

ESCOLA LIVRE DE ODONTOLOGIA DE BELLO HORIZONTE

Fundada em 3 de fevereiro de 1907, funcciona actualmen-
te sob a direccão do sr. dr. Theophilo Lage.

Matricula em 1917:

No 1. 0 anno............................26 alumnos
No 2.° 	 ..............................23

Total ..........................59 alumnos

E' subvencionada pelo Estado.

INSTITUTO ELECT RO-TECHNICO DE, ITAJUBA'

Este utilissimo estabelecimento de instrucção profissional
continua funccionando na cidade de Itajubá, com a maxima re-
gularidade. E' subvencionado pelo Estado e teve em 1917 a
seguinte matricula

No 1. 0 anno ......................... 	 23 alumnos
No2. o 	>'	 .............................19
No3. 0 	,,	 ...........................21

Total ................ ... .... ..63 alumnos

Além dos mencionados, ha no Estado outros institutos de
ensino superior e profissional, que esto prornovendo o seu re-
conhecirnento, de accOrdo corn a lei federal.
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ElelçöeS

De 1 de abril de 1917, a 31 marco do anno corrente, reali-
zaram-se no Estado as seguintes eleiçOes

FEDERAES

A 6 demaio, para preenchirnentO da vaga, verificada no 1-
districto eleitoral, pela renuncia do sr. dr. Joaquim Ferreira de
Salles, tendo sido eleito o sr. dr. Sabino Barroso Junior;

A 29 de junho, para preenchirnento da vaga aberta, no
mesmo districto, corn o fallecimento do dr. Pedro Luiz de Oli-
veira, para a qual foi eleito o Sr. Julio Bueno Brandäo;

A 1 0 de marco, para renovacäo da Camara dos Deputados
e do terço do Senado Federal, e para Presidente e vice-
Presidente da Republica, no quatrienniO de 1918-1922.

ESTADOAES

A 16 de setembro, para preenchimento da vaga aberta no
Senado Estadoal, corn o fallecimento do saudoso mineiro dr.
Chrispim Jacques Bas Fortes, tendo sido eleito o sr. dr. José
Cupertino Teixeira Fontes;

A 7 de marco ultimo, a eleição de Presidente e vice-Pre-
sidente do Estado, tendo sido eleitos os srs. dr. Arthur da
Silva Bernardes e coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral,
e a de dois senadores estadoaes.

MUNICIPAES

Em 1 0 de novembro proximo far-se-a em todo o Estado a
eleiçao de vereadores e membroS dos ConselhoS Municipaes e
de juizes de paz para o triennio de 1919-1921.

Por força da lei mineira n. 708, do anno proximo findo,
iias eleicOeS rnunicipaeS e districtaeS, sO votaräo us eleitoreS
alistados de accordo corn a lei federal n. 3.139, de 1916, obser-
vado, porém, o processo eleitoral do regulaniento n. 4.877, de
22 de setembro do anno passado.

As eleicOes federaes de 1 de marco e as estadoaeS de 7
do mesmo mez, realizaram-se de harmonia corn as recentes
leis federaes ns. 3.139 e 3.208, de 1916, e a irnpreSSãO ge-
rat que ficou da applicacão do novo appareiho eleitoral foi sem
duvida animadora.0 compareCimnto as urnas foi de mais de dois tercos
do eleitorado que rnanifestou assirn a sua confianca no , novo
processo eleitoral.

Essas eleiçOes correram em perfeita ordem, sob a maxi-

ma liberdade.

D1v!so politica

De harmonja corn a lei n. 649, de 1 de setembro de 1915,
a eleição de deputados e senadores ao Congresso Legislativo
Mineiro, a reahizar-se em 15 de novembro proximo, far-se-a
pelas 12 circurnscripcOes eleitoraes em que está dividido o
Estado de Minas, elegendo cada circurnscripcão 4 deputados, e
nellas, ein virtude da lei mineira n. 708, de 1917, votaräo sO-
mente Os eleitores ahistados de accordo coma lei federal n.
3.139, de 22 de agosto de 1916.

hygiene e Saude l'ubliea

DIRECTORIA

Na Directoria de Hygiene do Estado verificaram-Se em
1917 as seguintes alteraçOes:

Exonerou-se, a pedido, do cargo de Director, o sr. dr.
Zoroastro Rodrigues de Alvarenga, que, desde 1910, dirigia
corn zelo e competencia aquella repai'ticão. Para substituil-o
foi nomeado o sr. dr. Samuel Libanio, que exercia o logar de
medico auxihiar, cuja vaga foi preenchida corn a nomeação do
dr. Abilio José de Castro.

LABORATORIO

Devido o estado de guerra entre o Brasil e a Allemanha,
foi rescindido, de commum accordo, o contracto renovado
corn o dr. Alfredo Schaeffer para dirigir o Laboratorio de Ana-
lyses do Estado, cargo esse ora occupado pelo dr. José Car-
neiro Felippe, engenheiro civil e de minas.

Corn a organização do serviço de fiscalização e defesa com-
mercial da manteiga, creado pela lei federal n. 3.070, de 31 de
dezembro de 1915, regulamentada pelo dec. n. 12.025, de
1916, sof-freu o Laboratorio de Analyses pequena modificaçao
interna, para a boa execuçäo do accordo estabelecido entre o
governo do Estado e a União, ambos interessados no assumpto.

No correr do anno de 1917 fizeram-se no Laboratorio 448
analyses, assim discrirninadas: analyses judiciarias, 2 ; toxico-
logicas, 2; bromatoIogics, 182; agronomicas e industriaes, 260,
e de preparados pharmaceuticos, 2.

Foram desinfectados 2.380 predios, na Capital, sendo 150
por diphteria ; 2.072 por desoccupacao; 34 por febre typhoi-
de; 4 por lepra ; 108 por tuberculose; 9 por sarampo, e 1 por
variola.

Foram feitas em domicilio 99 camaras de formol; passaram
pela estufa Genest Herscher 4.539 pecas de roupa e 755 pela
camara de formol.
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HOSPITAL DE ISOLAMENTO

Foram hospitalizados 90 doentes, dos quaes tiverain alta,
curados, 65; sahirarn para outro hospital, 3; por não exigi-
rem isolarnento, 5 ; falleceram, 10, e 7 passararn para 1918.

Causas dos obitos: Febre typhoide, 7; purpura infe-
ctuosa, polyorrornenite typhica e diphterica, 1 de cada urn.

INSTITUTO BACTERIOLOQICO E ANTI-RABICO

Foi renovadoo contracto em virtude do qual o Instituto
Oswaldo Cruz (filial) encarregou-se do fornecimento de vacci-
nas e da execução de exames bacteriologicos.

Foram distribuidos 60.000 tubos de vaccina aritivariolica e
2.343 doses duplas de vaccina anti-typhica.

0 Instituto Pasteur,de Juiz de FOra, continiIa prestando rele-
vantes serviços a Directoria de Hygiene, gracas d real competen-
cia e capacidade da sua direcçao.

ESTADO SAN1TARIO

As endemias que assolam o interior do Brasil contribuern
para que não sejam boas as condiçOes sanitarias de algu-
mas zonas ruraes do Estado.

E' exaggerada a affirmacão de que o Estado de Minas seja
urn vasto hospital ou urn enfernio condemnado. Ha endemias
de caracter sério em certas zonas, que o tempo, os cuidados
hygienicos e, principalmente a engenharia sanitaria, hão de ex-
tinguir.

Para combater essas endemias, tern o governo de Minas
entrado em accordo corn a <<Roe kieller Fondation>>, organizado
o Codigo Sanitario Rural e um piano completo de prophyla-
xia, cuja execução já está praticando em parte.

Tendo chegado ao co nhecimento do governo que em Theo-
philo Ottoni irrompeu com violencia a epidemia do impaludis-
mo, fez cue seguir para aquelle municipio urn delegado especial
de hygiene para, em commissãO corn outros medicos da loca-
lidade, dar combate a molestia que, felizmente, nao tinha a gra-
vidade attribuida pelas primeiras noticias.

*

Foi muito lisonjeirO o estado sanitario da Capital, onde,
corn caracter epidemièo apenas se registraram casos de diph-
teria, quasi sernpre benignos, justificando assirn Bello Hori-
zonte a fama de cidade salubre, de que sempre gosou.

E, quanto ao Estado, a não serein pequenas manifesta-
çOes do grupo typhico e variolico em alguns municipios, o esta-
do sanitario foi em geral satisfactorio.

LeprosariaS

0 problema da lepra continua preoccupando o governo de
Minas e a sua urgente solução se impOe em beneficio dos do-
elites dessa terrivel molestia, suavizando-ihes a dolorosa exis-
tencia, e dos sãos, que precizarn ser amparados contra o con-
tagio do horrivel mal de São Lazaro.

Soccorros PublicOs

Tern sido insufficientemente dotada a verba destinada ao
servico de soccorros publicos.

Foi de 418:600$000 a verba orçarnentaria para occorrer ao
pagamento dos serviços dessa natureza, no exercicio de 1916.

Por essa verba, porém, despendeu-se

Corn o pessoal adrniiiistrativo da Directoria de Hygiene..
Idern corn o pessoal contractado .........................
DespeSa corn o Desinfectorio ............................
Idern corn o Laboratorio ..... ..........................
Idem corn o expediente cia Directoria de Hygiene ........
Idern corn a fiscalizaçao e defesa da manteiga ...........
Idem corn acquisição de vaccina e exarnes bacteriologicoS
Idern corn o Hospital de Isolamento .....................
Idern corn epidemias ............ ........................
Idern corn Assistencia Publica .........................
Auxilios a Faculdade de Medicina e a Escola de Enge-

nharia ............................................
Construccão de novos pavilhOes tia Assistencia a AlienadoS
Seguros de proprios estadoaes ............................
DespesaS diversas .......................................

Total ...........................................

Por não ter sido votada a verba orçamentaria de todos
Os annos, Os auxilios e subvençOes as casas de caridade e be-
neficencia foram suspensos e interrompidos nos annos de 1914
e 1915, para se restabelecerern e se normalizarern nos afinos Se-
guirites, 1916-1917.

Não foi possivel, nesse intervailo, organizar-se a Loteria

Mineira, por motivos superveniente, s. 0 Estado passou então a
subvencionar de novo as instituiçOes de caridade.

Restabelecidos esses auxilios em 1916, foi consignada
para esse firn no exercicio de 1917, a verba de 527:000$000,
näo computados nesse algarismo os auxilios destinados ao mo-
nurnento do Ipyranga e a reunião nesta Capital, do Congresso
juridico Brasileiro.

A. C .— 3

49:258$203
28:729$966
30:399$390
19:381$350
5:727$600

16:072$488
26:900$000
15:76247O
46:566$230
42:130$16O

100:000$000
42:800$290
14:221$000

126:793$626

564:742$773
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• Fol renovado corn a Santa Casa, o contracto de Assistencia
Piblica, na Capital, mediante a contribuiçao mensal de 500000,
passando a ser feito directamente pela Policia o transporte de
doentes indigentes.

Archivo Publico Mineiro

0 Archivo Publico, que está hoje convenientemente in-
stallado em predio proprio, èontinUa sob a direcçAo do Sr. dr.
Francisco Soares Peixoto de Moura. Por falta de verba orça-
mentaria, está aindsuspensa a publicacão da Revista do Ar-
chivo.

Secretaria de Policia

CHEFIA

Tendo sido nomeado por decreto de 28 de iovembro de
1917, para o cargo de Secretario do Interior, o dr. José Vieira
Marques, que desde 7 de setembro de 1914, exercia o de Chefe
de Policia, foi norneado para este, em cornmissäo, por decreto
da mesma data, o dr. Antonio Affonso de Moraes, director do
Gabineté de Identificação e Estatistica Criminal do Estado, o
qual, no desempenho das suas difficeis funccOes, tern feito jus
a confiança da Administraçao Publica.

SECRETARIA

A Secretaria da Policia contirnia funccionando corn a mes-
ma organizacão e o mesmo pessoal estabelecidos pelo regula-
mento expedido coni o decreto n. 3.407, de 16 de janeiro de
1912.

0 grande desenvolvimento, entretanto,dos importantes ser-
vicos affectos a Secretaria da Policia e a delicada natureza
desses assumptos, que näo permittem delongas na sua solução,
nem dependencia de outros departthnentos, estão justificando,
como tenho assignalado em documentos anteriores, a conve-
niencia de se pôr em pratica, na primeira opportunidade, a re-
forma auctorizada no art. 1?, da lei n. 643, de 1? de outubro
de 1914 que é, a men ver, a unica capaz de assegurar a Policia
ampla autnornia e maxima liberdade de acçäo e funcciona-
mento.

Gabinete de Identificaço e Estatistica Criminal

0 Gabinete de Identificação do Estado, creado modesta-
mente em 1909, e reorganizado pelo dec. n. 3.408, de 16 de
janeiro de 1912, hoje appareihado de todos os aperfeicoamen-
tos modernos, funcciona corn a maxima regularidade e está
prestando a Policia de Minas os mais relevantes serviços.
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o Gabinete registrou durante o anno de 1917,4.564 ideri-
tificacOes e expediu, em virtude de exigencia do art. 5? do
dec. federal n. 12.193, 2.124 carteiras de identificação a candi-
datos ao alistaniento eleitoral, näo computadas as segundas
vias, além de 437 de identidade, alheias ao serviço eleitoral.

Procedeu ao registro de allemães residentes no Estado,
inscrevendo 426 familias de origem germanica.

O movimento das cadeias foi o seguinte, no anno de 1917:
entraram 2.774 e sahiram 2.381 individuos.

O numero de presos existentes nas cadeias em 31 de de-
zembro daquelle anno era de 2.129.

D elegaciaS

Os dois delegados auxiliares, de accordo corn o art. 2.° da
lei n. 552, de 18 de agosto de 1911, residem na Capital, mas
transportam-Se a qualquer ponto do Estado, onde a ordem
publica reclame a interferencia de uma auctoridade superior.

Estao preenchidas por titulados em direito as 77 delegacias
creadas pela lei 552.

A lei n. 693, de 12 de setembro de 1917, determinou que,
restauradaS as comarcas supprimidas pela lei n. 375, como
prescreveU a lei n. 663, fossem ellas providas por delegados
civis, bachareis em direito, corn as mesmas attribuiçOes e van-
tagens do cargo creado pela lei n. 552.

Essa medida nao poude, porém, ser executada por falta de
verba orçamentaria votada pelo Congresso.
• A classificacão das delegacias por entrancias, tendo-se

em consideracão a quantidade e importancia do serviço poli-
cial, é medida que deve ser adoptada opportunamente.

Força Pubilca

A Força Publica do Estado está organizada de accordo
corn a lei 609, de 16 de setembro de 1913, corn as alteraçOes
constantes do dec. n. 4.343, de 19 de marco de 1915, que re-
gulamentou o art. 7?, da lei n. 631, de 29 de setembro de
1914.

Por esse decreto, as funcçOes de Commandante Geral da
Força Publica passarani a ser exercidas pelo Chefe de Policia,
substituido o Estado Major pela Secçao Militar, que funcciona
junto da Secretaria da Policia.

0 pessoal da Força Publica é distribuido pela Secçao Mi-
litar, Serviço de Saude, e pelos 4 batalhOes corn séde na Ca-
pital, Juiz de FOra, Diamantina e Uberaba.

Ao 1? batalhão estancionado nesta Capital, está annexado
o esquadrio de cavallaria e incorporada a Seccao de Born-
beiros.



o effectivo da corporacão, prefixada em lei, é de 1 .889 pra-
ças e 111 officiaes. 0 nurnero de pracas porém, tern sido
excedido, para a rnanutenção do batalhão-escola.

Officiaes e praças mantém a mais rigorosa disciplina, não
se tendo verificado, o que registro corn prazer, durante o men
governo, facto algum de grave indisciplina.

A instruccao militar, adaptada a do Exercito, tern sido
rninistrada corn efficacia pelo coronel Roberto Dexler, cujo
contracto foi renovado no anno corrente.

Tendo sido solicit?da a cooperação da Força Publica para
a instruccao do grand nurnero de Linhas de . Tiro creadas no
Estado, organizou-se urna escola de adaptação para gradua-
dos, e estes, a proporcao que vão sendo preparados, são dis-
tribuidos pelas cidades, onde existern linhas confederadas.

PelO dec. n. 4.926, de 29 de. janeiro ultimo, e de accordo
corn as bases approvadas pelo marechal Ministro da Guerra
em 15 de novembro de 1917, a Força Publica do Estado foi
considerada corno auxiliar do Exercito de primeira linha.

A Caixa Beneficente da Forca Publica tinha, em 31 de
dezembro do anno p. findo, seu patrimonio representado por
482184080, sendo 250:000$000 em opolices da divida publica
e o restante em dinheiro.

0 serviço .de saude foi reorganizado pelo dec. n. 4.553,
de 11 de abril de 1916.

Guarda Civil

A Guarda Civil, creada para o policiamento da Capital,
tern a sua organizacão regulada pelo dec. n. 3.409, de 16 de
janeiro de 1912.

0 seu effectivo actual é de 200 homens, inclusive o pes-
soal empregado na Inspectoria de Vehiculos e no Corpo de
Seguranca.

Supprimido o logar de fiscal geral pelo dec. n. 4.703, de
24 de janeiro de 1917, do que resulton urna economia an-
nual de 3:600$000, passaram essas funcçOes a ser exercidas
por urn official da Forca Publica.

Servico medico-legal

Funcciona nesta Capital o Gabinete Medico-Legal, creado
pela lei n. 550, de 22 de junho de 1911, e regulamentado pelo
dec. n. 3.206, de 1? de juiho do mesmo anno.

Nos municipios onde o rnovirnento criminal é maior são
encarregados do serviço medico-legal os clinicos contractados
para o tratamento dos presos das cadeias.
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Cacicias e Penitenciarias

As cadeias que o Estado mantém nas sédes dos municipios,
apesar de meihoradas, não satisfazem as exigencias da hygiene
e säo em geral improprias para 0 cumprirnento de penas.

Esse importante problema, corno tenho assentuado, não
póde ser conveniente e satisfactoriarnente resolvido sinão:

1 0 Corn o estabelecirnento de uma grande penitenciaria
nas proximidades da Capital, nos termos da lei n. 552, de 18
de agostO de 1911.

20 Corn a organizacao de urna colonia correccional, nos
nioldes da lei n. 567, de 19 de seternbrodo mesmo anno.

3? Corn a cre'ação de institutos disciplinares para a collo-
cação dos menores delinquentes.

Prevalecendo-se da auctorizaçao contida na lei n. 709, de
22 de setembro de 1917, a administração tern permittido que
os condemnados sejam empregados na construcçao de estradas
de rodagem e em servicos municipaes, como limpeza de ruas,
onservacão de jardins publicos, estradas e outros misteres ana-

1 ogos.
Entre outras, estão se utilizando do trabaiho de condem-

nados as camaras rnuniCipaes de Barbacena, Palmyra, Marian-
na, Diamantina, Santa Rita de Cassia e Piumhy.

As penitenciarias de Ouro Preto e Uberaba, embcIra não
preencham todos os requisitos da penalogia moderna, offere-
cern ja sensiveis vantagens de natureza economica e social, e nas
suas officinas são confeccionados os fardamentos da Força Pu-
blica e da Guarda Civil, inclusive o calçado, e parte do vestuario
dos presos pobres das demais casas de reclusão.

I1epres9 do jcgo e da vatlige:n

Para combater a jogatina e a vadiagern, intensificar o tra-
baiho dos campos e augmentar a nossa producçao, tern a Che-
fia de Policia creado, corn magnificos resultados, circumscri-
pcOes policiaes providas de delegados militares.

Nas 11 circurnscripcOes installadas ate 30 de abril des-
te anno, dentro de 2 mezes apenas, foram encaminhados e
collocados em fazendas e estabelecimentos industriaes para

mais de 3.000 individuos validos, que viviam desoccupados
nas cidades.

Ordcrn publica

Durante o anno findo foi o niais lisonjeiro possivel em Mi-
nas o estado da ordem publica.
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De parte pequenos incidentes puramente policiaes, sern
repercusso fOra das respectivaS localidades, não ha felizrnente
que registrar facto de excepcional gravidade, que perturbasse
a ordern geral.

Correram em completa paz, na melhor ordem e liberdade,
os importantes pleitos eleitoraes de 1 de marco deste anno
para a eleiçao do Presidente e do VicePresideflte da Republi-
ca, cia representacão mineira na Camara e do terço do Senado
Federal, e em 7 do ,piesmo mez, para escoiha do Presidente e
do Vice-PresidenteUo Estado e de dois senadores estadoaeS..

As desagradaves occurrencias de Montes Claros a 1? de
marco, das quaes resultaram a morte de 4 pessoas e ferimen-
tos em outras 5, tiverarn logar as ii horas da noite, depois
de terminado o processo eleitoral e já conhecido o seu resul-
tado.

Para dellas tomar conhecimento e proceder ao devido in-
querito, seguiu immediatamente para aquella cidade norte-mi-
neira urn dos delegados auxiliares da Chefia de Policia. 0
inquerito foi feito e relatado, tendo sido entregue a acção da
justiça publica.

AssistenCia a AiiCJia(TOS

Continua prestando inestimaveiS servicos aos dementes
desvalidos o humanitario estabelecimento que o Estado man-
tern na cidade de Barbacena. 	 -

A Assistencia a alienados está dividida em duas secçOes:
Asylo Central e Colonia, esta destinada ao recolhimento de
loucos tranquillos em condicOes de se applicarem a serviços
eves.

Subsistindo, apesar da creação da Colonia, a insufficien-
cia de lotação na Assistencia para a internaçSo de muitos
loucos, que aguardavam vagas, nas cadeias do Estado, resol-
veu o governo fazer construir dois novos pavilhOes, corn
accommodacOeS para. mais 100 doentes, e meihorar as condiçOes
hygienicas das existentes.

A despesa total cia Assistencia, inclusive a da Colonia,
foi de 293:028$3 84. A receita do Asylo Central foi de.
25:629$900 e o valor cia produccaoda Colonia de 17:337$850.

A officina de costuras, em que trabaiham alienados, forne-
ceu ao Asylo Central e a Colonia, entre blusas, saias, cami-
sas, calças, lençoes e fronhas-3.692 pecas.

Pela Pharmacia da Assistencia foram aviadas 4.557 re-
ceitas.

A colonia forneccu ao Asylo Central o seguinte: arroz, 248
kilos; alhos, 70 kilos; batata ingleza, 215 kilos; cebolas, 362
kilos; fubá, 260 kilos; feijao, I . 140 kilos; milho, 4.940 kilos;
marmellos, 1.180 kilos e tijolos, 7.000.

O quintal do Asylo Central forneceu a Assistencia toda a
verdura emais 170 kilos de batatas.

Os loucos internados na Colonia trabalharam na cultura
da terra, na limpeza dos pastos, no concerto de estradas e no
plantio de cereaes.

O movimento de enfermos, inclusive os internados na Cob-
nia, foi 0 seguinte:

Passaram de 1916 para 1917:

Homens ..................................... 271
Muiheres .................... ................ 	 144 	 415

Forani internados em 1917:

Homens .................................... 147
Muiheres .................................... 	 83	 230

Total ...........................

Tiveram alta por differentes niotivos ......... 	 79	 79

Falleceram:

Homens ............... 	 .....................
Mulheres ................................... 55

Total ......................... 120

Passaram para 1918:

1-lornens .................................... 305
Muiheres ................................. .. . 141

Total ...................... 	 .... . 446

0 transporte de loucos nas estradas de ferro, que onera-
va fortemente o Thesouro do Estado, faz-se hoje, suavemente,
mediante concessão das respectivas administraçOes, em carros
especiaes de 2 classe, pelas tarifas communs, pagando o go-
verno a simples passagem dos alienados e dos seus condu-
ctores.
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Prefeitura de Bello Horizonte
Continuam a avolumar-se de anno para anno, as grandes

necessidades materiaes de Bello Horizonte, sendo que So OS seus
serviços de limpeza, hygiene, esgotos, nivelamentos, concertos,
conservaçao de obras e calçamentos—absorvem, pelasua exten-
são, toda a renda ordinaria arrecadada, e occasionarn sempre
deficits permanentes, que se avolumam todos os annos.

Não fôra a vastidão da cidade delineada pela engenharia,
de construcçoes espalhadas por uma grande area, as vezes
sern continuidade, ao ]ado do elevadissimo preco actual do
material e da mao de obra, certamente Bello Horizonte teria
tido urn maior desenvolvimento, no decurso do quatriennio que
se encerra, apesar . da deficiencia orcamentaria.

Mesmo assim, não ha negar, itnportantes melhoramentos fo-
ram projectados, começados e realizados, como sejam o calça-
mento, o augmento das rêdes de agua potavel, pluvial e de exgot-
los, construcçOes e reparos de pontes e aterros, o que attesta
a accao benefica e fecunda da actual administraçao prefeitural.

0 que é mais interessante hoje a respeito dos negocios da
Capital e da Prefeitura, é o exarne da sua situacao financeira.

***
Para ficarem bern conhecidas as condiçOes financeiras

actuaes da Prefeitura, segue-se o quadro comparativo da re-
ceita orçada, d;i icceita arrecadada e da despesa feila nos qua-
tro annos ultimos

Receita orçada 	 I	 Arrecadada 	 Despesa feita

1914 ................. 	 1.167 :820i000 	 1 268:474$358 	 2.228: 49S$2 18

1915 ................ 	 1.307.6518600 	 1 206:918366 	 1 624:3S9$103

1916 ................. 	 1 213:151600 	 1.128:447$867 	 2.199:688$329

1917 ................ 	 1.337:651$600 	 1.200:59902 	 1 336:605$434

Do quadro acima ye-se que as verbas de receita ordinaria
e orçamentaria de Bello Horizonte, não chegaram, em nenhurn
dos annos, para cobrir as despesas feitas corn os serviços da ci-
dade e municipio. Sempre houve deficits, que se accumulararn
W que chegou o momento das aperturas.
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Nos annos anteriores a 1914 ainda foi rnaior o desequili-
briO entre as mesmas verbas de receita e despesa.

Receila arreca- 	 Receita real 1-
Receita orçada 	 I 	 dada • 	 zada

1911 ................ 	 1.018 951$600 	 1.131:9325111 	 2 551:346858

	

1912................... 1.190:7515600 	 1.173:443$374 	 2.312:8185731

	

1913 ................ .. . 1.O22:9516O0 	 1.092:39152531 	 2.1279815726

Atotalidade dos compromissos verificados no exercicio
de 1914 e que passararn para 1915, se expressou pela divida
fluctuante e exigivel na importancia de 3.297:366$488.

A major parte desse saldo devedor constituia divida pre-
mente, exigida pelos empreiteiros e pelos operarios.

Para vencer essas difficuldades, pagar e consolidar a divi-
dã existente, o Conselho Deliberativo auctorizou o Prefeito a
fazer uma ernissão de apolices ate 5.000:000$00 0, como unica
operacäo aconselhavel no momento. Esse emprestimo foi lan-
çado pela metade, na importancia de 2.500:000$ 000, e corn 0 seu
producto começou a Prefeitura a saldar os seus compromiSSoS
anteriores, tendo sido paga a quantia de 2.269:011$309.

A emissão de apolices alliviou algurn tanto a Prefeitura, ape-
sar de ser condemnavel o systema da emissão para pagar
dividas e despesas ordinarias.

Dos algarismos publicados, resulta que o deficit global dos
exercicios de 1911, 1912, 1913, 1914 e 1915 representa a somma
de 4 . 957:037$903 , e significa que não houve orçamento executa-
do em nenhum dos exercicios exarninados, porque as rendas
arrecadadas näo chegaram nem para cobrir as grandes despesas.

0 quadro que se segue ainda esclarece o assumpto e
demonstra que a divida passiva da Prefeitura montava, ate 31
de maio do corrente anno, em 3.749:300752.

Contas dos exercicios de 1911 a 1916 	 99:642$586
Idem do exercicio de 1917 .................. 147:2745010
Conta garantida no Banco do Brasil ........ 	 399:5805060
Emprestimo municipal (apolices) ............ 	 2.410:2005000
Banco Mercantil do Rio dc Janeiro. 	 560:000$000
Idem de Credito Real de Minas Gerae 	 83:510$737
Companhia de Electricidade .................49:0935259

To tal ........................ 3.749:3005752
*

Deste quadro verifica-se que a divida exigivel de prompto
não 6 grande.
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A dos Baicos está hoje toda consolidada, a juros, (de 8 010

ao anno), que se acham pagos ate Juriho do anno vindouro.
0 emprestimo em apolices está reduzido de 89:800$000,

cujas cautelas e apolices foram inutilizadas.

A Prefeifura no anno de 1917, teve o seguinte orcarnento
liquidado.

	

Receita orcada ............... ............. 	 1.337:615$GOo
Receita arrecadada ......................... 1.200:599$022

	

Deficit ........................ 	 137:01$578
A Preteitura ainda tern o saldo da divida

activa inscripta nimportancia de ...... . 788:538$358
Nesse saldo da divida activa foi incluida a

	

divida activa inscripta no anno de 1917... 	 222:158$580
*

VC-se pelos algarismos qe* o anno de 1917 foi mais
animador quanto a receita e ao Iançamento de impostos:

Renda arrecadada .......................... 1.200:599$022
Renda não arrecadada--inscripta como divi-

da activa—no mesmo exercicio......... . 222:158$580
POde-se assim affirmar que o 1917 offereceu uma melhor

arrecadaçao e meihor lançamento, uma vez que seja arreca-
dada a divida activa. *

Apesar da crise por que passou, a Prefeitura manteve os seus
serviços ordinarios e realizou obras importantes no quatriennio,
como se ye do resumo seguinte: Diversas obras realizadas,á saber:

Calçamento 	 Custo 	 Total
Alvenaria 245.300.mq ......... . 897:610$000
Parallelepipedos 20.500 rnq.... . 188:600$000 1.086:210$000

Movimento de terra:
Abertura de ruas-105 000 mc .............. 130:670$000

Ponies:

	

12—alvenaria de pedra ....................... 	 88:500$000
(Jalerias de aguas pluviaes:

	

1.310 ml. (alvenaria de pedra) ............... 	 65:500$000
.4basieci,nento e distribuicio d'agua:

15.000 ml. de réde .......................... 52:000$000
Rede de esgotos:

10.500 ml. de rnanilhas ...................... 51:000$000

	

Total ...... ................... 	 I .471:880$000
E muitos outros pequenos meihoramentos que fôra fas-

tidioso mencionar.
Devo salientar afinal que a Capital de Minas passsou por

urn periodo critico de vida e que agora já se vai reanirnando
de novo. Ella está preparada para ter os seus bellos destinos
e grande desenvolvimento futuro.

Não poderá viver ainda dos seus proprios recursos, e, por isso,
é necessario que o pcder legislativo do Estado a habilite, corn urn
auxilio orçamentario annual, para realizar diversos meihorarnentos.
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Secretaria cia Agricultura
Nenhuma reforma ou alteracãO se opdrou nos serviços

a cargo da Secretaria da Agricultura, que continiia organizada
nos moldes do regulamento que baixou corn o dec. n. 4.351,
de 27 th marco de 1915.

CompOe-se ella de 3 directorias, a saber:
1 a a de Agricultura, a que estão affectos os serviços de agri-

cultura, terras devolutas, colonizacãO, ensino Agricola e profis-
sional e serviço meteorologigico;

2 a de Viação e Obras Publicas, comprehendendo, como
o seu nome indica, os diversos servicoS que se relacionaiTi corn
a viação ferrea, fluvial e de rodagem, pontes, edificios publi-
cos etc.3 a de Industria, a cargo da qual estão os negocios relati-
vos a industria em geral, industria mineral, estancias hydro-mi--
neraes, quedas d'agua, industria animal, introduccão de repro-
ductoreS, postos zootechnicoS, vaccinas, tanques carrapaticidas,
feiras de gado, industria do frio, lacticinioS etc. ; questOes que
dizernrespeito ao commerciO em geral, auxilio a productores,
cooperativas, armazenS geraes e estatistica agro-pecuaria.

Sao muito interessantes os serviços distribuidos pelas tres
directoriaS da importante reparticão. A leitura dos dados que
se publicam nesta parte da Mensagem revelará, em resurno,.
a vida material e econonOmica do Estado e urn trabalho bern
regular de organizacãO de servicos fecundos.

***

NO anno que findou, a dotaçao orçarnentaria para occor-
rer a estes multiplos e importantes serviçoS foi de 3.795:510000,
que a administracao despendeu corn a major economia e crite-
rio, de modo a conciliar os interesses da lavoura e da industria
do Estado corn as inflexiveis normas de parcirnonia que o
actual governo se traçou.

E' grato assignalar que em nada soffreram os varios ser-
viços a cargo da Secretaria . Apesar disso, ao encerrar-se o or-
çamento, verificou-se a existenciade um saldo de 225:566$527.

Segue uma noticia rapida sobre cada urn dos serviços a
cargo da Secretaria da Agricultura, durante 0 anno que findou:

MacliijiaS agricolas

**

Desde muito a Secretaria vem mantendo, em urna de suas
dependencias, urn regular stock de machinas agricolas, para oc-
correr as necessidades da lavoura. Estas machinas são cedi-
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das aos agricultores rnineiros pelo respectivo custo e livres de
frete, operando-se, por este rneio, uma ampla distribuicao del-
las por todo o territorio do Estado. E' urn servico util e que
vai produzindo os meihores resultados possiveis. Para mere-
mental-o mais, o governo do Estado estã empregando todos os
meios. Ultirnamente, encornmendou, por intermedio do Minis-
terio da Agricultura, urn grande i stock de rnachinas agricolas.

Da creaçao do serviço (8-6-1907) ate 31 de dezembro
ultimo, o nurnero total de machinas agricolas, accessorios e pe-
ças supplementares, introduzidas no Estado, attinglu a 18.903, o
que dá uma mëdit'de 1.800 por anno.

Este algarismo ë assim distribuido:
1907 (de 8 de junho) ....... .......... . ............ . 	 799
1903................................................ 	 1 '830
1909................................................ 	 2092
1910................................................ 	 1.708
1911............................................... 	 1.399
1912................................................ 	 1.294
1913................................................ 	 1 444
1914................................................ 	 2.087
1915................................................ 	 2.298
1916..................................... ........ 	 1.688
1917................................................ 	 2.264 	 18.903

Dessa relaçao ye-se que o numero de machinas introduzi-
das no Estado, ern 1916, foi sensivelmente menor que o de
1915. Este facto se explica pelo extraordinario augmento de
preco desses appareihos e, em geral, de todos os objectos de
ferro e aço que recebemos de fOra. Em compensacao, e a des-
peito do elevado custo, o numero de machinas importadas em
1917 subiu a 2.264, isto é, 576 unidades mais que no anno an-
terior, o que, de certo, é anirnador.

Corn este servico despendeu-se a importancia de 63:402$260.

Sern entes

Como nos annos anferiores, a Secretaria fez,
distribuiçäo de sementes e mudas aos agricultores
e aos estabelecimentos custeados pelo Estado.

Foram adquiridas e distribuidas sernentes nas
des seguintes:

Bat ata s ................................
Arroz..................................
Milho ..................................
Cebolas................................
Feijão preto ............................
Algodo...............................
Trigo........ .........................
Aveia.................................
Cevada...............................
Centeio...............................
Consolida do Caucaso................
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As senlentes de batatas foraiñ enviadas a diveraS Catna-
ras Municipaes, para serern distribuidas aos agricultores que,
por occasião da colheita, deverão indemnizar o Estado, resti-
tuindo egual quantidade de sementes.

Corn este serviço o Estado despendeu, no anno passado, a
quantia de 121:494000.

Ilorto florestal

Em terrenos da fazenda da Boa Vista, situada a seis kilo-
metros desta Capital e destinada a Penitenciaria, resolveu o
governo fundar o Horto Florestal de Bello Horizonte.

0 Estado adquiriu, do Serviço Florestal de S. Paulo,
2.801 plantas de differentes especies ; obteve do Ministerio da
Agricultura 2.976 mudas de essencias florestaes e de ornarnen-
tação, e da Prefeitura desta Capital, 100 mudas de ipé.

Jã s2 fez o plantio de grande numero dessas planta Se,
opportunarnente, será feito o das restantes.

Corn este serviço despendeu-se a quantia de 7:621$141,
no periodo decorrido de juiho a dezembro do anno findo.

Cultura do fuino e fruetas

De accordo corn o contracto celebrado corn o governo, conti-
nüa o sr. Alexandre Grangier incurnbido dos serviços de cultu-
ra do fumo e fructas em Itajubá, Ligacao e Maria da Fe.

Nos municipios visinhos ao de ltajubá ha diversos fazendei-
ros que muito se interessarn pela cultura do fumo e seu prepa-
ro em folhas, e de outros pontos do Estado já tern chegado pe-
didos de sementes, o que prova a acceitação que vae tendo
essa cultura por processos aperfeicoados.

Em Ligacao foi fundado urn campo de experiencias, já
estando preparados dous hectares de terrenos e as necessarias
sementeiras, aguardando-se a época 'propria para a primeira
plantacao.

Em Maria da Fe acha-se estabelecido o campo de arvores
fructiferas, onde se contam 53.500 arvores e cavallos de di-
versas variedades, occupando uma area de 25 hectares.

Corn o custeio e o pessoal empregado nestes serviços,
despendeu o Estado, no anno findo, a quan-tia de 17:722$700.

Ensino agricola e tecJinic3 profissional

0 governo continua a cuidar, corn interesse, do ensino
agricola e profissional, que é ministrado especialmente pelos es-
tabelecjmentos creados e collocados em diversas zonas do Es-
tado.

em 1917,
mineiros

quantida-

300.000kiIos
17.000 litros
12.304

109 kilos
3.600 litros

43.600 gramnlas
3.650 kilos

200
200

90
468	 >
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Cumpre agora, e e urgente rnesrno, augmentar o nuniero
desses institutos technicos e profissionaes, porem, bern organi-
zados, corn pessoal docente competente e programmas de ensino
pratico, bern elaborados.

Os povos que mais multiplicararn os institutos desse en-
sino e os disserninaram pelas diversas regiOes, conseguiram
sempre major desenvolvirnento agricola, econornico e industrial.

Estarnos evidenternente, na época presente, sob os dorni-
nios da Physica, da Chirnica e da Mechanica.

Sern ellas e osseus ensinamentos praticos e fecundos, não
podemos ambicionar o progresso da agricultura e das industrias.

Precizamos dos rnais arnplos desenvolvirnentos nestes as-
sumptos, reorganizando o que ternos feito corn irnperfeiçOes.

Fajendas—m Ddelo

Comprehendendo o governo que as fazendas rnodelo não
davam os resultados esperados, mantérn sOmente urn desses
estabelecirnentos o da Gamelleira, nos arredores desta Ca-
pital.

Este mesrno foi annexado ao instituto e recolhirnento de
menores desamparados denominado <,Joao Pinheiro>>.

Esse instituto mantém a cultura agricola pratica para os
internados e para os praticantes, que o procurarn por ordem do
governo.

São ainçla propriedades do Estado as fazendas Barro
Alto-, no rnunicipio de Campanha e Diniz>>, ern Itapecerica.

Em 1917, o governo despendeu corn o custeio da parte
de cultura 15:083632, incluidas as despesas feitas corn os 7
praticantes de agricultura que frequentararn a fazenda da Ga-
melleira durante o anno. A renda, porérn, foi de 4:309$490, o
que fez baixar a 10:771$142 a despesa liquida. As culturas
feitas durante o anno occupararn urna area de 46.000 rns2.

***

No carnpo de demonstracão que o governo mantérn em
AyuruOca foram feitas durante o anno experiencias da cultura
do trigo, sob a direcçao do snr. Mathias Vortille, plantador
desse cereal no Paraná. Foram plantados 90 litros de sementes,
näo tendo sido satisfatorios os resultados, devido não sO a
ma qualidade do terreno mas tarnbem a falta d'agua. As ex-
periencias occuparam urna area de I hectare, sendo de 70 he-
ctares a area total do carnpo. Parece aconseihavel a suppres-
são desse ensaio ou sua transferencia para localidade mais
appropriada em vista dos mâus resultados que tern dado.
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Ejsino agricola inédlo

0 ensino agricola rnédio é rninistrado pelas escolas D.
Bosco-, em Cachoeira do Campo, e -Agricola de Lavras, que
são subvencionadas pelo Estado e recebern, por indicação do
governo, a primeira, 20 alumnos gratuitos e a segunda, 10.
besses alurnnos, 6 concluiram o curso em 1917, sendo 4 em
Cachoeira do Campo e 2 em Lavras. Foram collocados no
servico de ensino agricola do Estado 3 desses agronomos, titu-
lados pelos referidos estabelecimentos. Como estes, outros
institutos devem ser espaihados pelo Estad.

Ensino agricola ainbulante

Vae-se desenvolvendo progressivarnente o serviço de en-
sino agricola pratico e ambulante, feito pelos mestres de cul-
tura. Assim é que em 1915 foram ministrados os conheci-
mentos praticos dos modernos processos de lavoura mechanica
em 191 propriedades agricolas situadas em 21 municipios; em
1916, 0 numero de fazendas visitadas foi de 308, em 13 muni-
cipios, e em 1917 esse beneficio. se  etendeu a 938 proprieda-
des, localizadas quasi todas no norte do Estado. Sendo este
ensino o que maiores resultados praticos produz, torna-se ne-
cessaria a sua ampliacao, pelo augmento do numero de mestres
de cultura, competentes e verdadeirarnente treinados n'esse mis-
tér. Os resultados desse ensino são immediatos e de facil yen-
ficação.

0 aigodUo

0 governo resolveu a intensificar a cultura do algodão,
por estar convencido de que a industnia algodoeira ha de fazer
urn cyclo notavel e progressivo em Minas. Ao seu crescente
augmento está reservada a tarefa de operar, em nosso Estado
e no paiz, uma grande transformacão, no mercado das trocas.
Ternos todos os elementos naturaes para ampliar este cultivo.
Comprehendendo isto, a administraçao mandou preparar carnpos
praticos de algodao e contractou o sr. John William Haddon,

—especialista pratico, para ensinar os processos aperfeicoados
dessa cultura. A crise resultante da guerra deu impulso novo
a industria de tecidos no Brasil, pelo que se vae desenvolvendo
igualrnente a cultura do algodao. Ainda não produzirnos a ma-
teria prima para o consumo interno; é evidente, porérn, que,
nos ultimos annos a produccão tern crescido. A industria tex-
til prospera, existindo 304 fabricas de tecidos di versos, corn per-
to de 100 m I operarios. Em Minas ha 61 fabricas de tecidos.

*
Em 1916 foram estabelecidos 3 campos de culturaem pro-

priedades particulares, fornecendo o governo o pessoal techni-
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co, as machinas agricolas, os adubos, as senientes e os inedi-
camentos para combater as molestias que atacaram os algo-
doaes. Foram cultivadas nesses campos as variedades Du-
rangoo, oHerbaceo'> e ,Texas Big-Ball>>, verificando-se ser esta
ultima a que mais convém ao cultivador, porque produz 5
vezes-mais do que as outras; a sua producçäo é superior as
demais em cerca de 30 010; o algodao é mais claro e dotado de
major resistencia. A despesa por hectare foi de cerca de......
268$000 e o lucro de 1:007$00 0. Em fins de 1917 foram esta-
belecidos 6 campos de cultura situados nas seguinteS locali-
dades: estaçäo de Syvestre, no rnunicipio de Viçosa; Villa
Nova de Lima, em terrenos da Companhia do Morro Veiho;
na fazenda do Jaguára, no municipio do Rio das Veihas; na fa-
zenda Nova Granja, no mesmo municipio e de propriedade do
Sr. Virgilio Machado; na fazenda do dr. Teixeira Soares, na
estaçao do mesmo nome; e em Capella Nova do Betim, em ter-
renos do sr. dr. Lourenço Baêta Neves. Nestes campos foram
empregadas as variedades já referidas e mais as <<Maranhão e
Triumpho'. As plantacOes tern tido regular desenvolvimento,

apesar de muito perseguidas pelas formigas, que destruiram
cerca de 90 010 das plantacOes feitas em Viçosa. A despesa
total corn o serviço, excluidas as passagens em E. de Ferro
para o encarregado e seu auxiliar, foi de 13:547$412.

ins tiutos

Sao em numero de 3 Os institutos mantidos pelo Estado para
o ensino agricola e profissional, situados, urn, no sul (D. Bos-
co), outro, na Matta (l3ueno Brandão) e o terceiro nos arredo-
res desta Capital (Joao Pinheiro). No instituto <João Pinhei-
ro o , cuja lotação é de 90 logares, existiam internados em 31 de
dezembro 81 educandos, tendo sido excluidos durante o anno
18 menores, dos quaes 12 por conclusão do curso. A despesa
corn o custeio do estabeleciniento foi de 61:863$ 167 e a renda
arrecadada importou em 7:26 1 $460, de modo que a despesa ii-
quida foi de 54:60 1 $707. Os trabalhos feitos pelos educandos
na Fazenda da Gamelleira foram avaliados em 4:08 7$736; 25 0/

sobre esta importancia foram pagos aos internados, sendo 5 /
mensalmente, corno salario, e os restantes 20 0/0 recolhidos a
Caixa Economica, em cadernetas nominaes. Funccionaram com
regularidade as quatro officinas de que dispOe o Instituto.

Esteve completa durante o anno a lotaçao do Instituto
Bueno Brandäo, localizado na estação <<Estevão Pinto-, no mu-
nicipio de Mar de Hespanha. A despesa total foi de........
33:900$250 e a renda 4:271$904, de modo que a despesa li-
quida foi de 29:628$346. 0 serviço dos educandos na lavoura
e nas officinas foi avaliado em 4:865$390, dos quaes Ihes fo-
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ram pagos mensalmente 243233, sendo recolhida a Caixa Eco-
0omiCa, como peculio, a quantia de 973$078.

0 instiluto D. Bosco, localizado nas proximidades da cida-
de de Itajubá, tinha, em 31 de dezembro, completa sua lota-
çO, que é de 45 logares. Iniciou-se em principi&s do anno de
1917 a remodelaçao do estabelecirnento, que se achava comple-
tamente desorganizado. Foi avaliada em 12:993$687 a pro-
duccão do Instittito, qtie a consurniu quasi toda, sendo vendida
uma pequena parte, no valor de 500400. Importaram em....
41:432723 as despesas feitas com 0 Instituto, dos quaes
7:498575 foram pagos por conta do beneficio proveniente das
quotas de loteria. Assirn, a despesa liquida feita pelo Estado
lcd de 33:433$748.

Aprendizaclos agricolas

Os. aprendizados mantidos pelo Estado são ainda o <<José
Qoncalves e o <Borges Sampaio'>, installados em principios de
1916. o primeiro, nas proximidades de Ouro Fino e o segundo,
em Uberaba. 0 aprendizado <<José Qonçalves>> Comporta 45
aprendizes e tinha completo esse numero ate dezembro. A des-
pesa corn o seu custeio foi de 29:456$205, tendo havido uma
pequena produccao que não foi avaliada em dinheiro. A area
occupada pelas culturas foi de 16.900 hectares. - 0 aprendiza-
do <<Borges Sampaio>', que funcciona em predio antigo e que
foi apenas adaptado, recebe apenas 35 educandos. Suainstal-
lação sO se completou no decorrer do anno de 1917. Sua des-i
pesa total foi de 26:854959, dos quaes 3:725693, corn os ser-
viços de installacão. A produccao, que foi consumida no pro-
prio estabelecimento, importou em 3:118$954. A area cultiva-
da foi de 8,034 hectares. - No aprendizado agricola annexo
a Colonia Indigena tambacury>, no municipio de Theophilo
Ottoni, existiam internados ate dezembro 32 aprendizes. A area
cultivada foi de 6 hectares. 0 Estado despendeu 9:522$509
coin esse estabelecimento, sendo 3:600$000 de subvençao,
3: 120$000 com as gratificacOes do mestre de cultura e seu au-
xiliar e 2:802509 de despesas extraordinarias. E' ainda sub-
vencionado pelo Estado o aprendizado annexo ao Gymnasio
Leopoldinense.

Ensino scientifico, teclinico-Industrial

Ha no Estado alguns Institutos technicos e profissionaes
que se podem chamar—Escolas industriaes EscOla de Minas de
Ouro Preto, Escola de Engenharia da Capital, Instituto Electro-
Technico de Itajubá e Instituto Polytechnico de Juiz de FOra,
sendo os tres ultirnos subvencionados pelo Estado. Na Escola
de Engenharia desta Capital ha urn hem montado curso technico
pratico, industrial, corn aperfeiçoadas officinas. Temos, portanto,

A. C.-4
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o fermento pFecioso para operar o alargamento e organizar o
importantissimo servico do ensino profissional e industrial. A
reorganizacäo consistirá em desenvolver esses institutos, au
xilial-os na montagern de appareihos e laboratorios indispen-
saveis. 0 governo poderá ainda crear, se julgar conveniente,
um instituto central, com todos os aperfeicoamentos e aggre
gar em torno delle os outros institutos existentes, tomar a di-
recção geral e fundamental desse ensino, fiscalizal-o e reorga-
nizar o Laboratorio Central, promovendo a adopcao de outros
mais modestos nas escolas industriaes regionaes.

'rerras publicas

Durante o anno passado foram approvadas 150 medicOes
corn a area total de 152.662.318 metros quadrados, sendo 148
para venda direta, a vista, corn a area de 141.790.318 metros
quadrados, I para a venda a prazo, com a de 9.952.000 metros
quadrados e I para o desenvolvimento do povoado de ItaUba,
corn a de 920.000 metros quadrados. A renda liquida, parte
arrecadada e parte a ser arrecadada, de todo o traballio effe-
ctuado será de 93:176$179, näo incluida a importancia dos
sellos dos titulos e dos processos e do imposto de novos e
veihos direitos, addicionaes e taxa de viação. Expedirarn-se
39 titulos de terras, cujas mediçOes foram approvadas ate 1917.
Destas, 31 säo de compra a vista, corn a area de 35.176.883
metros quadrados, 5 para venda a prazo, corn a de 5.440.000
metros quadrados, e 3 para legitimaçao, corn a de 12.052.625
metros quadrados. 0 total da area representada por esses ti-
tubs é de 52.669.508 metros quadrados e o das vendas de
21:864$620 . Da area rnedida no anno passado foram postos,
pela primeira vez, em hastapublica, de accordo corn o art. 31
e paragra phos do Regulamento que baixou corn o dec. n.
4.496, de 5 de janeiro de 1916, 73 totes de terras, corn a area
total de 56.093.130 metros quadrados e o perirnetro de......
287.847,rnc4. A renda proveniente da venda desses lotes de-
vera produzir a importancia total de 71:853$847.

Fisea1izaço tie terras e mattas

A attenção prestada pelo governo as rnattas do Estado,
procurando impedir a sua devastacäo clandestina, maximè nas
longinquas regiOes do Rio Doce e Theophilo Ottoni, vae se
tornando efficaz. A fiscalizaçao, embora pequena, relativamen-
te a extensão do .nosso territorio, não tern poupado sacrificios
no tocante a tarefa a seu cargo, zelando corn dedicação
umdos maiores patrirnonios do Estado nos pontos mas afas-
tados.
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1rnmigraço

Continua suspensa pelo governo federal a irnmigracão sub-
sidiada e a espontanea tern sido pequena, consequencia natu-
ralmente da conflagracao européa. Mesmo assim, no anno pro-
ximo passado, vieram para o Estado, espontanearnente, 48 Ia-
milias extrangeiras, compostas de 214 pessOas, alérn de 362
avulsas, perfazendo o total de 576. Esse nurnero foi accrescido
de 71 familias brasileiras corn 341 pessoas ernais 595 avulsas,
no total de 936, que de outros pontos do Brasil vierarn para o
Estado. Assirn, a lavoura de Minas teve o concurso de 1.512
inimigrantes espontaneos. Além desses, foram introduzidos, em
virtude de contracto, nos limites da verba consignada na lei de
orcarneflto do anno proximo passado, 25 farnilas japonezas, yin-
das directamente do Japäo, corn 94 pessoas, que foram bocaliza-
das no municipio de Conquista. A introducçao de imrnigrantes
dessa. origern e corn o mesmo destino continuàrá no correrite
anno, pois, so em outubro é que findará o prazo do contracto. A
despeSa corn a introducçao de 10 dessas farnilias japonezas foi
de 5:828285, faltando o pagarnento referente a 15 familias, na
importancia de £ 430-0-0.

Coionizaco

0 Estado possue hoje 15 colonias agricolas, a saber: Var-
gem Grande, no districto da Capital; Wenceslau Braz, em Seet
Lagoas; Rodrigo Silva, em Barbacena; Guidoval, em S. Do-
mingos do Prata; Rio Doce, no municipio de Ponte Nova; Vaz
de Mello, no districto da cidade de Vicosa; Santa Maria, cujas
terras se estendern pelos municipios de Ubã, Pomba e Cata-
giazes; Major Vieira, no districto da cidade de Cataguazes;
Constança, em Leopoldina ; Barão de AyuruOca, em Mar de
Hespanha; Pedro Toledo, no municipio de Carangola; Nova
Baden, no districto d Villa de Aguas Virtuosas; Conseiheiro
Joaquirn Delfino, no da cidade de Christina; Francisco Salles
em Pouso Alegre; e Colonia Indigina de Itarnbacury, no muni-'
cipio de Theophilo Ottoni.

A' excepcao das colonias Vaz de Mello e Guidoval, as de-
mais se acharn funccionando regularrnente, inclusive a Pedro
Toledo, cujas obras de fundaçao não estão concluidas. Quanto
as colonjas Vaz de Mello e Ouldoval, as obras desta seräo
executadas no correr deste anno e as daquella ja foram inicia-
das em dezembro ultimo. Além destas, o Estado possue oito
nucleos, sendo 7 emancipados: Affonso Penna, Carlos Prates,
Bias Fortes, Adalberto Ferraz e Americo Werneck, nos subur-
bios da Capital; Maria Custodia, no municipio de Sabará; e
São Joao d'El-Rey, no municipio do mesmo nome; e urn cx-
tincto, o de Itajuba,. no imunicipio tambem do mesmo nome.
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Existein ainda duas colonias mantidas pelo governo federal, sob
as denominaçOes de Nucleo Colonial Joao Pinheiro, no munici-
pio de Sete Lagoas, e Nucleo Colonial Inconfidentes, no dis-
tricto da cidade de Ouro Fino, ambos emancipado.

Nos 13 nucleos estadoaes que estão funccionando acharn-
se localizados 28.157 individuos, assim distribuidos:

Vargern Grande .................................
Wenceslau Braz .................................
Rodrigo Silva ...................................
RioDoce ......... .. ............ .................
Santa Maria .....................................
Major Vicira ........ ..... ............... ........
Constança .................................... ...
Bario de Ayuruoca ..............................
Pedro Toledo ...................................
Nova Baden. ....................... .............
Conseiheiro Joaquim Delfino ................ ....
Francisco Salles .................................
Indigena do Itambacury ........................

376
173

1.524
140
784
532

1.065
420
103
391
212
437

22.000

—que, addicionados a 1 .370 do Nucleo Inconfidentes, federal,
perfazern o total de 29.527 para a populacao colonial do
Estado.

A producçao propriamente colonial dos 13 nucleos attin-
giu a importancia de 5.121:194$397, assim discrirninada:

Vargern Grande ..........................
Wenceslau Braz ...................... ...
Rodrigo Silva ............................
Rio Doce ................................
Santa Maria ..............................
Major Vieira .............................
Constança ................................
Barão de Ayuruoca .......................
Pedro Toledo .............................
Nova Baden ...............................
Conseiheiro Joaquirn . Delfino ..............
Francisco Salles ....................... ...
Itambacury ...............................

146:855$000
40:323$900

314:802$340
47:662$600

242:602$687
101:965$750
100:575$000

66:200$200
5:220$000

76:862$600
30:562$320

131:75S$000
815:792$000

—que, addicionados a 264:427$100 da producçao do Nu-
cleo Colonial Inconfidentes, federal, dão o total de............
5.385:621$497.

A renda arrecadada nos citados 13 nucleos estadoaes, nos
denominados Affonso Penna e S. Joao d'El-Rey, ernancipados;
e no Itajubá, extincto, para pagamento de prestaçOes de lotes
e outras despesas, elevou-se a 330:449$792, sendo em:
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Vargeni Grande .......................... 	 20:063$575
Wenceslau Braz ........................... 	 5:965$425
Rodrigo Silva ................ ............ 	 364$336
Rio Doce ................................. 9:368$520
Santa Maria .............................. 37:341$034
Major Vieira ............................... 31:880$S1O
Constança ................................ 21:618557
Barc de Ayuruoca ............... 	 31:626$871
Pedro Toledo ................ .... ........ 	 2:496$015
Nova Baden. ............................. 	 30:6195929
Conseiheiro Joaquini Delfino ............... 	 25:7255092
Francisco Salles .......................... 	 22:176$449
Itambacury ............... .. ............	 7:9065969
Affonso Penna e S João d'El-Rey 	 634$167
ltajubá ................................... 	 82:662$043

—que, addicionados a 4:235$300, produccao pertencente
ao Estado, da Colonia Guidoval, ainda não fundada; a......
3:365$870 (impostos de Novos e Veihos Direitos, Addicionaes,
Taxa de Viaçao e estampilhas de 133 titulos definitivos expe-
didos, näo se achando nesse numeroincluidos OS das colonias
Itajubá, So Joao d'El-Rey, Affonso Penna e Major Vieira,
cujas importanciaS constam das respectivas arrecadaçOes aci-
ma mencionadas); e a 349500 dos sellos de 699 requerirnentos
sobre colonizaçao,—dão o total definitivo de 338:400$462 a que
attingiu a receita das colonias estadoaes.

A despesa corn o custeio desses 16 nucleos, inclusive o de
Itajubã, extincto, foi no total de 97:294$748, assirn discrirni-
nada:

Vargem Grande .......................... 	 7:4205800
Wenceslau Braz ..........................	 I0:021$346
Rodrigo Silva .... ........................ -236$000
Guidoval ................................. 8:6515600
Rio Doce ................................ 3:8658800
Vaz de Mello ............ ............. .. . 17:4795988
Santa Maria ............................... 	 6:0225700
Major Vieira .............................	 9:5645578
Constança ................................ 	 3:3815300
Baräo de Ayuruoca ....................... 3:5425820
Pedro Toledo ............................. 5:6455282
Nova Baden ............................. 4:65°$778
Conselheiro Joaquim Delfino .............. 4:4185900
Fr'cisco Salles .......................... 	 3:6105901)
Itambacury .................... ........... 	 . S:446$906
Itajubá ........................ 	 ..........	 3265050

Tendo sido de 338:400$462 a arrecadaçäo, reconhece-se que
as colonias estadoaes no pesaram ao Estado, tendo antes
dado a este urn saldo real ce 241:105$714.

A despesa total corn o serviço de colonizaçao, inclusive a
introducçao de immigrantes japonezes e 0 auxilio de 4:000$000
A Associaçao Commercial de Minas, consignado na Lei n. 682,
de 16 de setembro de 1916, irnportou em 118:191862 e sendo'
de 200:000$000 o respectivo credito c@nstante dessa mesrna
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lei, verifica-se o saldo de 81:808$138. São interessantes os da-
dos sobre a colonizaçao e justificam urn major desenvolvimen-
to do servico.

Catechese

Os indios puros, inteiramente nornades, jã em numero re-
lafivamente pequeno, existentes no Estado, habitam as flores-
tas dos valles dos rios Alto Mucury, Doce e Suassuhy, mas
não são conhecidas as denominaçOes das diversas tribus, nern o
numero, mesrno approimado, de cada uma destas. Da tribu
dos Pojichás, que antarnente constituia o terror do municipio
de Theophilo Ottoni, alguns individuos já estão localizados na
Colonia Indigena do Itambacury e os restantes, em numero
approximado de 30, tendo-se retirado dessa Colonia, continuani
vagando nas mattas do valle do Rio S. Matheus, vindo, de
quando em vez, a citada Colonia em procura de roupa, ferra -
mentas para o trabaiho etc.

Continuou-se a adop tar, como rneio de catechese, o cru-
zamento de indios corn indias civilizadas e vice-versa, ou outdo
corn os nacionaes civilizados. Está dernonstrado que a cate-
chese leiga não dá resultado satisfactorio. A major difficulda -
de, pois, que se encontra para estabelecer urn servico completo
de cathechese das poucas tribus de indios nomades, ainda
existentes no Estado, provém da falta absoluta de frades, que
a esse serviço queiram entregar-se.

Descoberta a tribu dos Crenacs, que habita o valle do rio
Erne, affluente do rio Doce, nas proximidades da estacao de
Figueira, E. F. Victoria a Minas, para Iocalizal-a e a algumas
outras tribus que, por acaso, alli existam, iniciou-se no anno
proximo passado a fundaçao, no referido valle do rio Eme, de
uma colonia indigena, cujos servicos de mediçao já se acham
bastante adeantados e corn a planta approvada, tendo-se des-
pendido corn taes serviços, no anno proximo passado, a quantia
de 1:408$400.

0 Governo procura obter dos exmos. srs. arcebispo de
Diarnantina e bispo de Arassuahy a designacao de frades que
se encarreguem da catechese desses indios e da direcçao desse
novo nucleo.

Ser'iiço meteorologico

Fez-se regularmente a collecta de dados rneteorologicos
por meio das estaçOes espalhadas pelo territorio mineiro. No
anno passado não se fez montagem de novas estacOes, manten-
do-se as que já se achavarn installadas, em numero de 34, das
quaes 3 são sOrnente .pluviornetricas.
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A despesa total corn esse serviço foi de 49:055$070. A
nublicacão de dados é feita regularrnente no orgão official do
stad0, sendo transmittidas ao Observatorio Nacional as ob-

servacO es da 0 hora de Greenwich de todas as estaçOes estabe-
lecidas em localidades onde ha telegrapho.

Está em impressão nas officinas da Imprensa Official, o
Boletini Meteorologico, comprehendendo os dois annos de 1915
e 1916.

Viaco ferrea

Este serviço é fundamental e relevante; estä vivamente
embaracado pela guerra européa. Vejamos de que mQdo e
cuidado em Minas Geraes o importante problema, a começar
pela viaçäo ferrea.

Em 31 de dezembro de 1917 o numero de kilometros de
estradas de ferro, em territorio mineiro, era de 6.365.313, assirn
distribuidOS

E. F. Oéste de Minas ....... .. .......... ..1.446.047
Central do Brasil ...... ............. 	 1.251.064
Leopoldina .......................... 1.151.591
Rêde Sul Mineira ..................... 976.303
Mogyana ............................ 532,750
Uoyaz ............................... 	 348.330
Victoria a Minas .................... 385.358
Bahia e Minas ....................... 233.870

h 	 , São Paulo e Minas .................. 31.000

	

Morro Velho ........................ 9.000 	 6.365.313

No encerramento do anno de 1916 existiam em trafego
6.288,708.

Concessães. - 0 governo näo fez concessOes de estradas de
ferro durante o anno.

E. F. Oéste de Minas. - Esta via-ferrea continua sob a
administraçao do Governo Federal. A extensao, em trafego, das
suas linhas era, em 31 de dezembro, de 1.768, k247, dos quaes
1 . 446, 1,047 em territorio mineiro; 114, 1, 200' no territorio flurni-
nense e 208, 1 000 de navegaçäo fluvial.

De accordo . corn os detaihes seguintes, ha em trafego, no
Estado, na bitola de 0,"76, 722,'717; na de 1,'O0, 708,762 e, na
bitola wixta, 14,568.
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Ext en eS 0
(Krns.)

601,800

11,800

43,500

34,558

26,194

4,865

722,717

233,451

136,835

155.816

142,585

12,456

27,601

708,762

9,311

5,257

14,568

1.446,047

Do 1880 a 1891

21 de agosto de 1910

ii de dezembro de 1887

1 do abril do 1891

S de abril do 1912

23 do novembro do 1907

Do 1805 a 1915

De 1896 a 1905

1. 0 de junho do 1911

Do 1915 a 1916

21 do junho do 1914

2 do maio do 1912

1 . 0 dc abnil do 1896

23 do agosto do 1890

Data da inauguraSoEspecju1ca6es

Bitola de 0,m76

Linha Tronco... ..................
Rarnal do Aguas Santas........

Ribeirtto Vermoiho......

Ramal de Itapecerica ..............
Claudio ... .... ...........
Pitan guy ..............

Bitola ole 1,"00

Liriha do Lavras a Barra Mansa

Linha do Alvaro Boteiho a Formiga

Linha de Divinopolis a Belle hon
zonte ............................

Linha do Divinopolis a Garças .....

Rarnal do Born Jardi rn ............
do Paá ....................

Bitola mixta

Linha do Ribei So Vermeiho a La.
vras .............................

Linux do RibeirSo Vermoiho a Al-

varo Botciho ...................
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Nas linhas ferreas e fluvial foram transportados, em 1917,
380,036 passageiros, 81.691 animaes e 7.201.400 kilogrammas
de mercadorias. Foram transmittidos, no mesmo periodo.....
34.009 telegrammas.

A despesa e a receita da estrada, em 1917, attingiram a
4.438:472$420 e 5.172:892$449, respectivamente, resultando,
portantO, urn saldo de 734:420$029. Esses algarismos, entre-
tanto, não são ainda rigorosamente exactos, visto não estar
findo o periodo addicional estabelecido para o encerrarnento do
exercicio, do qual depende a apuração de alguns dados.

E. F. Central do Brasil. - No nosso Estado tern esta es-
trada 1.251,k064 em trafego e 49,k431 em construcção, no pro-
longamento da bitola larga para Bello Horizonte; nesse pro-
longamento foram inaugurados 2 trechos em 1917: um de
Brurnadinho a Bello Horizonte (Paraopeba Norte), corn.......
60,063, a 21 de junho, e outro de Carnapuan a Bello Valle (Pa-
raopeba Sul), a 20 de junho, na extensäo de 25,k795.

0 quadro abaixo mostra detaihadamente a extensäo de
cada trecho desta estrada, em territorio mineiro.

Trechos 	 Extensão

De Serraria a Pirapóra ........ ..........	 793,760
No rarnal de Porto Novo ................ 30,000

Piranga ....... ....... ... . 57,830
" Morro da Mina ............ 10,940

Rarnal de Ouro Preto. .. . ................
Marianna .............. ........ 	 18,000
Santa Barbara ................ . . 76,606
Bello Horizonte ................. 16,383

De Bello Horizonte a Brumadinho 	 (:0,563
Joaquim Murtinho a Carnapuan 	 26,918
Camapuan a Bello Valle ............. 25,795

No rarnal de Montes Claros ........... . 77,100
Rarnal de Lima Duarte .................. 14,814

Total ............................. 1.251,064

E. F. Sao Paulo e Minas. - Essa estrada tern em trafego,
em territorio mineiro, 31 ki!ometros.

Foi 0 seguinte, em 1917, o seu movirnento:
Receita liquida .......................... 59:377$600
Despesa ................................ 44:168$000
Passageiros trarisportad Os ............... 3,910
Bagagem (kilos) ......................... 34,903
Cargas e mercadorias (idern) ............ 1.465.924
Café (idem) ............................. 799,466

E. F. Leopoldina. - 0 numero de kilornetros em trafego
no nosso territorio é de 1.151.591. 0 quadro que se segue,
organizado pela Secretaria da Agricultura, mostra 0 movirnento
de mercadorjas nas linhas de Porto Novo a Cataguazes, Re-
creio a Manhuass6 e ramaes, no periodo de 1912 a 1917:
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E. F. Mogyana -- A E. F. Mogyana tern em trafego, em

territOrio mineiro, 532,k 750 assim distribuidos

	

Linha de CatalSo.... ................. ..... 	 281,118

	

Rainal de Ouaxupé . ........................ 	 13,900

	

Linha de Igarapava-Uberaba ................ 	 35,763

	

Idem de Tuyuty ................. .. ........ 	 74,330

Idem de S. SebastiSo do Paraiso...........97,801

	

Ramal de Passos ................ ... ... ..... 	 29,838

	

Total ........... .... ......... . ..... 	 532,750

Está em construccão, na linha de S. Sebastião do Pa-

raiso a Passos, urn trecho na extensäo de 33,
k 443, havendo

ainda na mesma linha 77 km. COfli estudos approvados pelo

cloverno Federal.

Os seguintes quadros mostrani a receita e despesa, o mo-

vimento de passageiroS, cargas e mercadorias e outros dados

interessantes, relativos a essa estrada, em 1917

Linlias 	 i	 Receita 	 I	 Despesa

igarapava-Uberaba ....... ... 	
352:833668 	 244:918$246

ratalao 	 .............................1.235:20055 	
1.33:515$10

	

Ramat de Guaxup9 ..................... ..I6l:1C3510 	 91:176772

	

Rde de Viaçáo Sul-Mineira .......... ..S22259$435	 COS: 146$48,1

	

Somma ................. .......... .... ...571:705608 	 .U77:66U-

Iguarapava-Ubera-
ha................9

Catal go .............29
Rnmal de Cuaxupe 	 14

We de Viacao Sul
Mineira ..... .... ..28

Sommas ....... .81

32.840 42.080 839.331 72 080 58.601.
87.256 116.388 1.548.583 74.973 105.288.

32.513 46.590 663.904 30.403 42.095.

89.510 118 140 1.176.754 31.913 50.366.

242.119 323.198 4.228.572 209.369 256.352.

Teegramrn111S

transmittidos

Nu-
mero

38.540 530.315
46.252 684 508
14. L,03 196 460

19.700 380.047

118.495 1.791.330



Receita .............................
Despesa ............................
paSSageiroS trans portados. ... ... ..

yncommendas (kilos) ..............
1ecadorias

	

483:548137 	 711:873$103

	

714:833$894 	 403:010$228

	

23.09$	 59.054

	

649.220 	 729.01

	

11.793.070 	 23.755 285

1.195:421,$240

1. 247:844122

62.15-2

1.378.238

35.548.355

62 	 63

E. F. Réde Su!-Mi,ieira—A Rêde Sul-Mineira, em 31 de de-
zembro, tinha a extenso de 956k,303 em trafego, em territo-
rio mineiro, sendo

Rêde Sul-Mineira ........................... 904k,305
Ramal de S. José do Paraiso ................. 51k,998

Contin6a em construcçao o ramal de Tres Coraçoes a La-
vras, na extensão de 94k,882, havendo trilhos assentados em
41 kms. Está em estudos um trecho de 74k,480, entre Alfe-
nas e Villa Campestre..

Foi o seguinte o 4povimento dessa estrada em 1917

Rarnal do São
Especificaçoes 	 Rde SuI-M i- Jose, do Pa- 	 Total

neira 	 raiso

0 seguirite quadro mostra o movimento da estrada em
1917:

SecçOo 	 SecçSo
EspeificaçOes 	 de Foimiga de Araguafy 	 Total

Receita 	 ......................... 4.498:1995661
Despesa ...................... 	 4.481:8795051
Passageiros transportados 	 48.421
Ani rnaes transportados 	 173.065
llagagons a encommendas (ks.) 	 1.304.231
Mereadorias (ks.) ............. 137.163.327

E. F. Victoria a Minas—Esta estrada tern em trafego, no
ferritorio mineiro, 386k,358, dos quaes 147k,516 na linha d
Curralinho a Diamantina. e 237k,842 no trecho da fronteira com
o Estado do Espirito Santo ate a estacao 'cEscura>.

Foi este o movimento dessa Estrada em 1917:

Espccificaçoes 	 Total

Receita ...... ......................196:9565971 1539:0735360 1.436:e30$391
Dcspea ........................... 211:5615137 1.461:8225161 1.706:3835901
Passageiros transportados 	 13.116	 64.12	 77.33$
Cargas e mercadorias (kilos) 	 110.9821.660 	 32.892.378 	 46.875.03s

E. F. Goyaz— A E. F. Goyaz tern em trafego, em territo-
rio rniniro, 348,k330, dos quaes 296 na secçAo de Formiga e
52,k330 na de Araguary. A estrada tern em construcçao urn
trecho de 60 ks. entre Cratiára e Patrocinio, 43 dos quaes já
receberam trilhos.

E. F. Bahia e Minas.—O numero de kilometros em tra-
fego, em territorio mineiro, era de 233,k870 em 1916.

E. F. Paracatá. - A concessão dessa estrada foi feita ao
dr. Bento Dinard de Araujo, José Antonio de Almeida e Em-
presa de Obras Publicas do Brasil, por contracto de 31 de ja-
neiro de 1912, do governo estadoal, e ern virtude do dec. n.
3.431, de 29 de janeiro do mesmo anno, que auctorizou a no
vaçao dos contractos referentes as estradas de Curvello a Serra
das Araras e de Pitanguy a Patos, para, em substituiçao, ser
dado o privilegio para construcção da linha de que se trata.

Desse mesmo contracto de 31 de janeiro de 1912, consta
a desisteiicia que fizeram o coronel José Antonio de Almeida e
a Empresa de Obras Publicas do Brasil, entäo detentores das
referidas concessOes de Curvello a Serra das Araras e de Pi-
tanguy a Patos.

A nova estrada concedida, partindo de Martinho Campos e
passando pelos municipios de Dores do Indayá ou Abaeté, Car-
mo do Paranahyba e Patos, iria a povoacao do Alegre, no
niunicipio de Paracaté e dahi, procurando o rio desse nome,
no ponto de confluencia do Rio Preto, seguiria pelo valle deste,
terminando na ponta da Serra das Araras, nos limites de Mi-
nas e Goyaz, nas proximidades da cidade de Formosa, corn
ramaes para as cidades de Patos e ParacatU.

Em resumo, o contracto de 31 de Janeiro de 1912 conce-
deu os seguintes favores:

a)—privilegio, por 50 annos, a contar da data em que a
estrada fOr entregue ao trafego, em toda a sua extensão;

b—privilegio de zona de 30 kilornetros, para cada ]ado do
eixo da linha

	

74:7425024	 4.572:9115635

	

91:825554 	 4.573:7005005

	

28.292 	 476.716

	

9.851 	 183.516

	

348.457 	 9.651.688

	

5.739.035 	 142.907.035
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c)— garantia de juros de 6 ouro, ao anno, sobre o
capital rnaxirno de 30:000$000 ouro, por kilornetro, ou o total
de 6.600:000$000 ouro, effectivamente empregado na constru-
cçao do prirneiro trecho de extensão nunca inferior a 220 kilo-
metros;

d)— preferencia para a construcção de prolongarnentos e
ramaes;

e)—isencao de todos os impostos estadoaes sobre machi-
nas e quaesquer outros materiaes destinados as obras e custeio
da estrada.

Para execuçado contracto foi constituida definitiva mente
em assernbléa geral de 27 de fevereiro de 1912, a Cornpanhia
None de Minas -Estrada de Ferro Paracat(i que logo ence-
tou os estudos da linha na extensão de 220 kilometros.

Esses estudos foram, na fOrma do contracto, apresentados
ao governo, por secçOes nunca menores de 50 kilometros, sen-
do os da prirneira secçao approvados por dec. n. 3.782, de 28
de dezembro de 1912, e os da segunda pelo dec n. 3.987, de
23 de agosto de 1913. Näo foram approvados os da terceira
secçäo que, embora entregues em tempo, apresentararn-se corn
más condiçOes technicas não sendo esse defeito resgatado corn
a econornia do tracado, pois o preco kilometrico é de.......
68:144$137 ouro, para os 88k,740 estudados.

Como é sabido, a Companhia Norte de Minas encetou,
dentro do prazo contractual, a construcçäo da prirneira secção
da linha (60 kilometros) que não poude, entretanto, concluir
devido a falta de capitaes.

Por isso, o governo, devidarnente auctorizado pela lei n.
599, de 10 de setembro de 1913, e de conformidade corn o
dec. n. 4.037 de 30 de outubro do mesmo anno, emprestou a
Companhia mil apolices da divida publica, do valor nominal
de urn conto de réis cada uma e juros de 5 0/0 ao anno. Tal
ernprestimo foi feito por escriptura publica daquelle anno, Ia-
vrada em notas do tabellião P. de Mendonca.

Apezar desse emprestimo que representa urn grande sacri-
ficio feito pelo Estado, a Cornpanhia näo concluiu os trabaihos
de construcco daquelle primeiro trecho no praso estipulado
na escriptura, nern restituiu ao Estado a importancia do em-
prestirno contrahido.

Antes, quasi ao terminar o prazo para o pagamento, din-
giu ao governo uma proposta, segundo a qual

1?)—o Estádo pagaria a Companhia os juros garantidos
sobre 2 . 947:284$546 ouro, a quanto dizia montar a despesaaté
entao feita corn a construcção do 1? trecho da linha, de Marti-
nho Campos a Born Dspacho;

2?)— acceitaria o governo, em pagarnento do emprestimo
de mil contos de réis, importancia correspondente . ern deben-
tures que seriarn emittidas pela Companhia
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311)— ficariam depositadas em estabelecimento bancario as
debentures, no valor de . 600.000, on no Thesouro do Es-
tado, Si 0 governo preferisse, sendo retiradas pela Cornpanhia,
do total da ernissão £. 331.580, despendidas corn a constru-
cção do citado trecho de linha, e mais o capital necessario para
as obras durante seis mezes; o excedente ficaria depositado no
Thesouro, para ir sendo retirado por parcellas, tudo de accor-
do corn 0 § 2? da clausula decirna.

Como era de esperar, esta proposta não foi acceita pelo.
overno. E, a 26 de janeiro de 1915, voltou a Cornpanhia a

dirigir ao mesmo uma nova proposta, pela qual o Estado de-
veria

a)—permittir, na qualidade de credor hypothecario da Corn-
panhia, que esta fizesse, sob sua responsabilidade, urna ends-
sao de debentures ate o valor das quantias já despendidas na
construccäo da etrada, accrescidas de 10 010 das despesaS pre-
lirnin ares

b)—acceitar, em garantia do emprestirno de 1.000:000$000
feito a Cornpanhia, 1.000 debentures vencendo o juro annual
de 6 0/0 ouro, perrnanecendo para todos os effeitos a respon-
sabilidade individual do coronel Joao A. Americo Machado;

c)—prorogar, pon mais dois annos, o praso de vencimento
da divida;

d)—prorogar tambem os prazos do contracto de 31 de ja-
neiro de 1912.

Nesse novo requenirnento foi profenido o seguinte despa-
cho

—<<A minha opiniao é que renhurn favor se deve conceder
a Companhia emquanto ella näo cumprir urna clausula expres-
sa do seu contracto de emprestimo: dar promptos, concluidos,
em trafego, os primeiros 60 kilornetros. Antes disso, nenhurna
garantia se tern de que a Companhia proseguirá nas obras,
como näo proseguiu apesar de ter o Estado Ihe fornecido di-
nheiro para isto. Trata-se, porém, alérn da prorogação de pra-
zos, de uma fOrrna de pagarnento de divida contrahida na Se-
cretaria das Finanças. E' natural, pois, que essa seja ouvida
antes de se resolver.— Raul Soares>>.

A Secretaria das Finanças resolveu prorogar ate 1? de maio
de 1916o prazo para o vencimento da divida. Da propostada
Companhia foi a unica medida adoptada pelo governo.

Foi urna ultima tentativa para salvar os sacnificios feitos
e urn aviso para que a Companhia depois näo allegasse ten
sido surprehendida corn urn acto precipitado, apesar de que a
declaracao de caducidade ja entäo seria rigorosarnente con-
tractual.

Tudo foi debalde. A Companhia deixou transcorren urn
ar.no sern se mover e nas vesperas do vencirnento apresentou
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0 seu pedido de nova prorogacao, que fol indeferido por des-
pacho de 29 de abrilde 1916.

Nada mais havia que fazer sinao declarar a rescisão e ca
ducidade. 0 contracto de 31 de janeiro de 1912 era onerosis-
simo para o Estado, não sO pela garantia de juros de 6 0/

aggravada pela instabilidade da taxa cambial, corno pelas con-
diçOes em que devia ser paga. Appareceu urna opportunidade
para o governo entrar em accOrdo coni a Empresa a proposito
do trecho de construcçao iniciada (60 kilornetros—de Martinho
Campos a Born Despacho) corn a condiçao de prevalecer a ca-
ducidade no restante da concessäo. Iniciaram-se as negocia-.
çOes nesse sentido, que não foram levadas a effeito por diver-
gencias apparecidas no correr das discussOes entre as partes
contractantes. Assirn ficou prevalecendo o Decreto da caduci-
dade quanto a esta concessão, continuando hypothecado ao Es-
tado o material existente no trecho iniciado.

***

Garantia de jaws - Actualmente nenhuma estrada de ferro
gosa de concessão de garantia de juros. 0 total da importan-
cia despendida pelo Estado, sob esse titulo, nionta a ........
39.043:176$337, assirn discriminado:
Redo Sul Mineira (E. F. Sapucahy) .................. IS.398:25E$399
E. F.	 Leopoldina ................................... 11.053:144$108
E. F. Oéste de Minas ................................ 	 .7.670:095$237
F. F. Jujz de Frira a Piati ............................. 1.518:463S563
F. F. Joao Gonies a Piranga ......................... 383 :0858030
F. F .Paracatü .................................... 20:130$000

39.043:i76337
Estradas de rodagein

De. accordo corn o regulamento approvado pelo dec. n.
4.501, de 8 de janeiro de 1916, foram feitas as seguintes con-
cessOes de estradas de rodagein, corn subvençao kilometrica:

—pelo contracto de 27 de marco, a Prefeitura de Cambu-
quira e a Camara Municipal de Tres CoraçOes do Rio Verde,
ligando os dois municipios, devendo a estradaser franqueada
ao livre transito publico

—pelo contracto de 21 de julho, a Ernpresa Auto-Viaria
de Pedra Branca, entre a Villa de Pedra Branca e a estacão
de Pedrão, na Rêde Sul-Mineira, na extensão de 21 kilometros,
corn privilegio de trafego;

—pelo contracto de 22 de agosto, a Camara Municipal de
Entre Rios, da estaçao de Carnapuan, E. F. C. B., a cidade de
Entre Rios, devendo a estrada ser franqueada ao transito pu-
blico;

67

- pelo dec. n. 4.762, de 28 de abril, aos srs. Eduardo
Carneiro dos Santos e Ismael Brandão, entre Poços de Caldas
e a estaçao da Vargem, da S. Paulo Railway, passando pelas
cidadeS de Caldas, Ouro Fino, Campo Mystico, S. j3e de
Toledo e Santa Rita da Extrema, sern subvençao kilometrica

A extensao das estradas concedidas, ate 1917,6, approxi-
inadamente, de 3.000 kilometros.

Duranteo rnesrno anno foram pagas subvençOes kilometri-
cas na importancia de 140:000$000, assirn distribuida:
—a Empresa Auto-Viaria de Pedra Branca (estrada da

Villa de Pedra Branca a estaçao de Pedrto) 	 40:000000
—a Empresa Auto-Viaçao Sudoeste Mineira (estrada de

	

lbertioga a Barbacena)... .... ........... ............ 	 10:000$000
--ao Sr. Sesostris Dias Maciel (estrada de Lavrinhas a

Patos) ....................................... 40:000$000
--ao Sr. lzidoro Honorio Doin (estrada de Pontalete a

Poços de Caldas) .................................. 50:000$000
140:000$000

0 total das subvençOes pagas de accordo como Reg. n.
4.501, de 8 d janeiro de 1916, montava, ate 31 de dezembro
de 1917, a 235:000000.

Corn o serviço de Estradas de Rodagern despendeu o Es-
tado em 1917 a quantia de 450:000$000, a esse fim destinada
pelo n. 7, § 3?, art. 33, da lei n. 682, de 16 de setembro de
1916, assim discriminada:
—Conservação da estrada de automoveis de Bello Hori-

zonte a Barreiro ...............................
—Conservaço e encascaihamento da estrada de auto-

nioveis de Bello Horizonte a Vespasiano ..........
—Construcçao da estrada de automoveis de Vespasiano a

Drummond .....................................
—Construcção da etrada de automoveis de Bello Hori-

zonte ao 'Horto Florestalo ........................
—Subvençlo a Empresa Auto-Viaria de Pedra Branca

(estrada de automoveis de Villa de Pedra Branca
A estaçp de Pedro ................................
em a Empresa Auto-Viaçao Sudoéste Mineira (estra .-
da dpjbertioga a Barbacena) ......................- Iden 	 sr. Sesostris Dias Macic! (estrada do automo-

- Al Lavrinhas a Patos) ..........................
—Con. 	 . na estrada de Abre Campo a S. Pedro dosnil	 orJ...............................
—1d las h)strada da Mantiqueira ...................
—ldj de strada do Bento - Rodrigues .Sata

—l4em na estrad'a de Barreiros a Piedade do Parao-
peba........ .............................

— l-econstrucçao da\estrada de automoveis de Cachoeira
'de Macacos a S&te Lagôas (auxilio) ................

-Construcco da estada de Cattas Altas de Noruega a
Villa Rio Espera .................................

3:911$200

17:0473300

98:446$545

10:280$600

40:000$000

1O:000$000

40:000$000

4:927$000
2:000$000

800$ 000

8:381$000

5:000$000

7:852$825



—Auxilio \ Camara Municipal de Leopoldina, para exe-
cução de concertos em estradas daquelle municipio

	 7:500$000
10:000$000—Concertos na estrada de Olivefta Fortes a Bonifini....
31:398$000—Idem na estada de S. Domingos do Prata a SaiIde....

- Estrada de Tabocas a Villa Paraopeba (auxilio para re- 	
10:OOO$000constrLlcçào) .......................................
11:233$000—Concertos na estrada de Matipó a S. Joao do Matipó.

—Cuxilio a Camara Municipal de Santa Rita do Sapu-
cahy, para execução de concertos em estradas do 	

25:912$924municipio .......... ...................................
—Construcçao da estrada de S. JoAo Nepomuceno a Pie. 	

14:577$601dade de Leopoldina ...............................
—Construcçao da rPonte Alta>' sobre o Rio das Mortes, 	

14:386$669munc piode Barbacena ................ .... ...... 	
5:0.53$000—Idem da estrada de Pouso Alto ao Alto da Serra do Pied

•--Subvenco paga ao sr. Izidoro Honorio Doin, pela
construcçAo de 25 kilometros na estrada de automo-
yes de Pontalete a Pocos de Caldas, de que é con 	

50:000$000cessionariO .........................................
21:282$336—Concertos diversos em differentes tstradas ............

450:000$000
Obras Publicas

Os serviços de obras publicas no Estado, em 1917, ti-
veram urn regular movimento, sendo corn os mesmos despen-
dida a quan.tia de 1.000:000$00 0, importancia exacta da verba
consignada para esse firn. Eis a discrirninacäo das despesas
pelas diversas epigraphes

Cadeias .................  ............ 	 .8945i$300
Pontes .............................. 	 blO:140$950

Edificios diversos ................... 143:678$650
Obras diversas .... ..................	 156:729$100

	 1.000:000$000

Cadeias—Foram concertadas as seguintes: de -Abre Cam-
po, Barbacena, Curvello, Caratinga, Campos Oeraes, Capelli-
nha, Caldas, Diamantina, Formiga, Guanhaes, Guaranesia, Ja-
cuhy, Juiz de FOra, Muzambinho, Mar de Hespanha, OaPreto
(Penitenciaria), Pédra Branca, POUSO Alto, Palma, Pa t rata,
Pecanha, Pará, Queluz, S. Joao Nepomuceno, Sant_Viara do
Rio das Veihas, S. Paulo do Muriahé, Santa Rita estacaaP
cahy, Sete LagOas, Tremedal, Uberaba (PenitenciametrosVi-
çosa.

Estão em concertos as seguintes: - de Ayuruoca, Alérn
Parahyba, Alto Rio Doce, Baependy, Carang&fa, Campos (le-
raes, Caldas, Cabo Verde, Itapecerica, ItaCina, Lima Duarte, Ma-
rianna, Monte Santo, Pouso Alto, Pomba, Patos, Pitanguy, Pi-

I.

ranga, Prados, Passa Tempo, Queluz, Rio Preto, S. Gonçalo
do Sapucahy, S. Sebastiao do Paraiso, S. Joao Baptista, S. Ma-
noel, Serro, Sabará, Theophilo Ottoni, Turvo, Tiradentes, Ube-
rabinha e Villa Brasilia.

Foi auctorizada no anno a construccao de novas cadeias
flas cidades de Araguary, Guanhães, ManhuassU, Sant'Anna de
Ferros, e Rio Branco.

Por conta, porém, dessas construcçOes, já contractadas,
apenas se pagou, no exercicio, a quantiade 33:553$100, appli-
cada nas obras da cadeia de Rio Branco.

Edificios diversos—Foi de 143:678650 a despesa feita, no
exercicio, corn edificios diversos, sendo: 62:537$700, corn obras
de conservaçao e melhorarnentos dos edificios publicos da.
Capital ; 67:785$999, corn edifichs de foruns ; 7:976$851, corn
quarteis; 5:378$100, corn estabelecimentos de instruccao.

Pontes— Corn obras de construccao, reconstrucçao e con-
certos de pontes, foi despendida, no exercicio de 1917, a impor-
tancia de 610:140$950, o que representa mais de 40 / de toda
a verba de obras publicas. Foram concluiclas, no anno, e entre-
gues ao transito publico 24 pontes novas ; reconstruidas 5 e
concertadas 21. Acharn-se em construcçao 28 pontes e em con-
certos 26. Foram dados auxilios para construcção e concertos
de pontes nos municipios de S. Joao Nepornuceno, Sete Lagoas,
Aguas Virtuosas, S. Joo d'El-Rey, Rio Branco, Ubá, Araxá e
Al-em Parahyba

Obras diversas -- Foi de 156:729$100 a importancia des-
pendida corn os serviços comprehendidos nessa epigraphe, que
abrange os trabalhos de conservaçäo dos jardins dos edificios
publicos da Capital, as diarias e despesas feitas pelos enge-
nheiros e conductores de obras no desempenho de commissOes
de serviçd publico, a ferraria e carpintaiia do Estado, bern
como auxilios concedidos para obras de melhoramentos em al-
guns municipios.

—Além dessas importancias gastas, por conta do credito
de mil contos, o Estado pagou de auxilio para obras nas es-
tancias hydro-mineraes, a quantia de 50:CC0$000 consignada
na lei de orçamento

Os quadros annexos däo a demonstraçao das clespesas
relativas a obras publicas, no periodo de 1911 a 1917, e de
percentagem das mesmas sobre o respectivo total em egual
periodo.
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Porcentagem da despesa de ca(la verba sobre a'total

<C

<C
cd

1911 ........................
1912 ......................
1913 .......................
1914 ........................
1915 .......................
1916 .......................
1917.......................

1911 --1917................. 	 13,881 	 31,091 	 26 , 97 1	 15,291 	 9163

-A verba de Obras Publicas, em 1915, está reforçada
corn 254:013$576 de saldos de outras (Lei 654, de 18-9-15,
art. 31) e corn 6:726$000 de uma cauçao que reverteu ao Es-
tado.

-A' verba de Obras Publicas, em 1916 e 1917, está sorn-
mada a de Estradas de Rodagem.

MelboramentoS municipaes

Desde janeiro de 1915, por motivos de ordeni financeira,
foi supprimido o serviço de meihoramentos municipaes. Ficou,
por isso, o trabaiho quasi que exclusivamente reduzido a exe-
cuçao dos contractos anteriores. Actualmente o serviço está em
vias de conclusâo e o seu movimento foi o seguinte em 1917:

Foram feitos, mais, os seguintes ernprestimos addicionaes
de 200:000$000, a Camara Municipal de Santa Rita do Sapu-
cahy para augmento da canalizaçao de agua potavel e rêde de
exgottos, conforme contracto de 14 de abril; de 270:000$000, a
Camara Municipal de Itajubã para abastecimento de agua e
exgottos e mais obras em andamento, conforme contracto de 24
de abril; de 156:000$00 0, a Camara Municipal de Ubá, reforco
do emprestimo prirnitivo destinado a meihoramentos do munici-
pio. Por contracto de 16 de maio, foi reduzido de 85:000$000
para 40:000$000 o emprestimo feito ao rnunicipio de Tiradentes,
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Acharn-se em execuçao os seguintes serviços :—de sanea-
mento da cidade de Ubá, de reparação da réde de exgottos de
Palmyra e de installacao hydro-electrica de Barbacena.

Ficararn concluidos, no anno, os serviços de installaçao hy-
dro-electrica da cidade de Sabará, tendo sido recebidos defini-
tivamente os de installacao electrica da cidade de Itabira do
Matto. Dentro.

Conforme consta de mensagens anteriores, por accordos
feitos em 1915 corn as respectivas camaras rnunicipaes, ficararn
sustados pelo prazo de urn anno quaesquer pagarnentos por
conta dos ernprestiftos feitos ans municipios de Villa Nepo-
muceno, Rezende Costa, Rio Casca e Queluz.

Não obstante ter sido essa medida tomada pelo prazo de
urn anno, no orçamento de 1915, todavia, continuou a sus-
pensão nos orçarnentos posteriores, por ainda prevalecerern os
rnesrnos motivos que a deterrninaram.

No entanto, devern ser restabelecidos os emprestimos
municipaes para serern continuados os serviços de saneamento
das cidades e villas do Estado.

A lei n. 546, de 27 de setembro de 1910 e o Decreto Re-
gularnentarn. 2.977, de 15 de outubro de 1910 precizam conti-
nuar a produzir os seus salutares effeitos, jã verificados.

Indiistria animal

As vistas da adrninistraçao continuarn voltadas, neste par-
ticular, principalmente para o problema da irnportacao e disse-
minaçao dos reproductores capazes de melhorar a criacão
existente, sern prejuizos da solução devida as questoes da se-
lecçao, dos cuidados devidos aos rebanhos, das forragens mais
geralrnente apreciadas, finalrnente, do desenvolvimento e defesa
da nossa riqueza pastoril contra os preconceitos e as phan-
tasias que a ameacam e contra as dernasias da especulacao
commercial dos productos pastoris.

Foi visando esses pontos salientes da situaçao economica
do Estado que se creou na Secretaria da Agricultura a Directo-
na da Industria e Cornmercio e nesta a Secção de Ludustria
Animal. Assim, por interinedio dos postos zootechnicos, na im-
possibilidade da irnportação de reproductores de bôas raças
de bovinos, cavallares, etc., tern o governo facilitado aos cria -
dores a utilizaçao dos que tern conseguido adquirir. Ernbora
a escassez desses reproductores, tern emprestado alguns por
tempo limitado e vendido outros para regiOes onde determi-
nadas especies e racas são procuradas corn mais insistencia.

Esse movimento está comprehendido na concessão de tran-
sportes gratuitos em estradas de ferro, dada o anno findo por
conta do Etado e que comprehendeu os seguintes numeros de
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reprOductOres :—bovinos 451, cavallares e asirfinos 39, suinos
81 e caprinoseoviflOS 15, ou, englobadamente, 586 exemplares.

Entretanto, a impossibilidade de se comprarem na Europa
taes reproductores em nurnero equivalente a, pelo menOS, as
mportacOes que se faziam em épocas normaes, tern sido mo-
tivo de justa contrariedade do governo e dos particulareS,
porquanto, no que concerne ao gado leiteiro, parece já de-
nionstrado que é de vantagem irnrnediata o cruzamento das
racaS shwitz, simental e hollandeza corn as vaccas do paiz.

***

De taes circumstancias resultou a adopcão da idea de serem
creadas as granjas pastoris, destinadas a supprir a benefica
corrente de importacao, suspensa, e mesmo a estudar devida-
niente os rnestiçamentos e cruzamentos, as culturas forragei-
ras e outras particularidades da peuaria nas cinco principaeS
zonas de criação do Estado. Dous desses estabelecimentos
estão sendo organizados. Em Pedro Leopoldo já está installa-
do o pnimeiro e confio que elle prestará bons serviços ao pro-
gresso da pecuaria e as industrias a ella annexas.

Visam elles egualrnente prëencher uma lacuna que ha muito
se fazia sentir na organizacão dos serviços publicos attinenteS
aquella importante industria: a da falta de observacOes syste-
rnaticas sobre a selecção do gado nacional.

Outra lacuna, näo menos sensivel, persiste, dependente de
solução: é a organizacão do serviço veterinario official do Estado.
Apesar dos esforços do Ministerio da Agricultura em acudir a
todo o paiz, nessa materia, e de ter mesmo dotado a nossa
capital de urn Posto de Observacao e Enfermaria Veterinaria,
graves epizootias, felizrnente circumscniptas a pequenas regiOes,
tern irrompido e cessado, sern ter sido identificadas ou etfi-,
cazrnente combatidas e sem nos deixarem habilitados a en-
frental-as convenient'meflte, nos surtos de virulencia, prova-
veis de urn mornento para outro.

o que nos tern valido, quarito ao gado bovino, ê o devo-
tamento do Instituto Oswaldo Cruz, do Rio, cujas vaccinas
utilissimas, principalmente a contra a peste da rnanqueira dos
bezerros, vendida regularmente a Secretaria da Agricultura
(519.850 doses em 1917) e por esta distribuida pela metade
do custo aos criadores, são propagadas corn afinco em todo o
territorio mineiro.

Graças a propaganda activa, que se tern feito da vacina
contra a diarrhea preta ou pneumo-enterite dos bezerros, fabriçada
em Manguinhos, é de supporque o seu consurno, no corrente
anno, seja grandernente augmentado. Mesmo no anno relatado,
a Secretaria foi intenmediaria de urn grande numero de pedidos
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deste preventivo, perante o Instituto Oswaldo Cruz. Esta vacci.
na se mostra satisfactoria, salvo nos casos e épocas em que o
mal, por sua extrema virulencia, zomba de todos os recursos
empregados pelos fazendeiros.

Está sendo experimentada a vaccina contra a peste dos
porcos, não sendo ainda muito positivas as experiencias feitas
no Estado e os resultados coihidos.

Ao lado do possivel desenvolvimento desse recurso, seria
muito convenjente tambem estimular de qualquer maneira Os
processos racionaes de criaçao de porcos, pOis os que mais ge-
ralmente se segurn são lastimaveis sob 0 ponto de vista do
regimen alimentar e hygienico a que por elles se 5-ujeita essa
classe de animaes. Convém desenvolver a importação das me-
Mores raças suinas já conhecidas.

Os rebanhos bovinos jâ encontram em cerca de 200 fazen-
das, pelo menos, os banhos carrapaticidas de immersäo, neces-
sitando, entretanto, de major incremento a propaganda e os au-
xilios para a constrnccao de mais banheiros. Ainda são in-
sufficientes os existentes em numero approximado de 200.

Em 1917, talvez em parte devido a alta do preço do cimen-
to, a importancia dos premios concedidos foi apenas de 3:200$000
(8 banheiros). 0 Estado concede o premio de 500$000 pelo
primeiro banheiro construido no municipio e 400$000 pelo se-
gundo.

O serviço de propaganda do cultivo de forragens bôas, so-
bretudo o da semeacao do capim gordura rôxo e dojaraguá,
tern tido tambern forte desenvolvimento, como era necessario.
Vendeu a Secretaria, em 1917, por menos do custo e distribuiu
gratuitarnente o total de 64.821 kilos dessas sementes para
todos os pontos do Estado. Além disso, concedeu-se o transpor-
te gratis em estradas de ferro de não pequena porçao desse
genero adquirido directamente pelos criadores, no commercio.

Em 16 de agosto de 1916 foram approvados os projectos,
relativos as obras do primeiro ifiatadouro que a Companhia
Pecuaria e Frigorifica do Brasil está construindo no kilometro
286 da linha do Centro, E. F. Central do Brasil (Bemfica), nos
termos da clausula 5? do seu contracto, datado de 25 de abril do
referido anno, que Ihe deu privilegio para essa industria. A
ella se communicou, em 18daquelle mez e anno, que 0 governo,
approvando os alludidos projectos, reservou-se o direito de mo-
difical-os,si necessario, principalmente sob o ponto de vista hy-
gienico.

O prazo para a conclusao das obras desse primeiro ma-
tadouro exgottar-se-a no dia 16 de dezembro do corrente anno.

O matadouro frigorifico de Barbacena, actualmente de
propriedade dessa mesma empresa, está quasi adaptado para
consideravel actividade e vai ser servido por um ramal ferreo,
ligando-o a cidade.
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As pequenas xarqueadas de carnes conservadas continuam
a exportar os seus productos corn vantagens geraes. Essa in-
dustria se mostra merecedora de animaçao por parte dos po-
deres publicos, pois facilita a do cortume e traz outros benefi-
cios as respectivas local idades. Os favores que Ihe foram fa-
cultados pela lei orçamentaria n. 664, de 18 de setembro de
1915, não foram utilizados por ella.

Quanto ao commercio de bovinos em pd para o seu prin-
cipal ponto de destino, o matadouro do Rio de Janeiro, regis-
trado nas feiras e balanças de pesagem, o moviniento, em 1917,
foi 0 seguinte

Tres CoraçOes (cabeças de peso liquido, médio, de 240 kilos) 126.937
Sitio (idem, idem, idem, 210 kilos .......................... 48.498
Bemfica (idem, idein, idem, 200 kilos ........................ 56480

Total .............................................. 231.915

0 preço médio foi, por cabeça, 1 94$646 e, por arroba,
12976. 0 quadro abaixo permitte que se faça mais appro-
ximada idea do desenvolvimento que tiveram os serviços con-
cernentes aos negocios da industria animal

Credito

Titulo 	 Importancia

	

27 Feiras de gado...... 	 50:000000 	 36:4116S7 	 13:585$313
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Inthistria mineral

A triste quadra que atravessamos produziu neste Estado
desusado movimento no sentido de aproveitar-se quanto possi-
vet a sua riqueza mineral. Intensificou-se a extraccao do man-
ganez (esta principalmente), do ferro, do zirconio, da mica, do
graphito, do kaolim e de outros. Fosseis, como 0 linhito, re-
sinas e terras salitrosas, estão sendo procurados e descobertos
em diversos pontos do Estado, promettendo concorrer, em fu-
turo proximo, para urn grande augmento no valor da expor-
tacao.

Ouro - 0 ouro e a prata extrahidos no Morro Veiho em
1917 representam o valor de 8.494:000$000 (475.700 La....
20$000), tendo sido o teor do minerio tratado de 24,37 grs.
por tonelada. A Companhia emprega 3.000 operarios. A Corn-
panhia da Passagem produziu no anno passado cerca de.....
2.300:000000, corn o seu minerio de 10,28 grs. por tonelada
e empregou 1.230 operarios. Quanto as outras minas, que
estavam em exploracao o anno passado, em algumas deltas
o servico se acha paralysado. A exploracäo da mina de Ouro
Fata, de S. Gonçalo de Sapucahy, continua parada.

Ferro - Das tres soluçOes commummente indicadas para
o probtema siderurgico no Brasil altos fornos a carväo de
madeira, emprego do coke e electro-siderurgia—somente a pri-
meira, que caracteriza a rnetatlurgia nascente e em pequena es-
cala, tern sido posta em pratica corn resultados satisfactorios.

Era natural que assim acontecesse, pois para , essa solucção
podiamos dispor corn facilidade dos dois elementos essenciaes
—o minerio e o combustivel. 0 prirneiro, de superior qua-
lidade, puro e facilmente reductivel, encontra-se ainda em gran-
des massas; formando possantes jazidas numa extensa area
do Estado. Mais difficil e exigindo niaior attençao' por parte
do governo, vai-se tornando, entretanto, a questao do combus-
tivel. A devastaco das mattas, sern a necessaria reptantacao,
levada a effeito apenas para obtencap de tucros immediatos,
tern feito do problema do combustivet vegetal urn dos mais serios
e que o governo deve procurar resolver, quanto antes, prestan-
do assim urn grande auxitio a essas primeiras tentativas de
imptantacao da industria siderurgica no paiz.

A substitui ,çao forçada de grande parte do carvão de pe-
dra peta lenha na nossa principal via ferrea, veio ainda, para
o momento, aggravar esta situação, sendo hoje vendido o car-
väo de madeira na Esperanca a 17500 o metro cubico e em
Sabará a 15000. Necessarias se tornam, pois, medidas urgen-
tes por parte do governo, tendentes, nAo, como querem alguns,
a impedir o aproveitamento das nossas ftorestas, o que seria
absurdo, mas sim a tornar a sua replantaçab obrigatoria.
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• Assim procedendo, o que hoje parece ser urn inconve-
iente tornar-se-ia urn beneficio e.em breve veriamos as nossas

niattaS actuaes substituidas por outras mais homogeneas, corn
arvores de niais rapido crescirnento e melhor quatidade para
as construcçOes.

A escassez crescente do combustivel no valle do rio das
Vethas, onde está actualmente localizada a industria siderur-
gica no Estado, produzirá talvez para o futuro o deslocamento
da mesma para o valte do Alto Rio Doce, onde, ao tado de
iniportantes jazidas de minerio de ferro, encontram-se grandes
extensOes cobertas de mattas e abundante energia fornecida por
poderosas quedas d'agua. Existem alti todos os elernentos
para o estabetecimento sobre bases mais solidas da fabricaçao
do ferro a carvão de madeira.

0 emprego do carväo vegetal, ao lado de alguns incon-
venientes, como a limitaçao na produccao, teni a vantagem de
permittir, corn urn rninerio born, a obtençao de urn producto de
grande pureza e portanto de major valor.

Em Minas a fabricaçao de ferro em forno alto, a carvão
de madeira, tende a tomar incremento, tendo para isso muito
concorrido a alta do fonte nacionat que, de 80$000, passou a
300$000 a tonelada.

0 antigo forno alto situado em Miguel Burnier, pertencen-
te ao Sr. commendador Carlos Wigg, e arrendado pela firma
Queiroz Junior & Comp., está, ha alguns mezes, em franca acti-
vidade, produzindo cerca de 15 toneladas de fonte diariamen-
te, depois de cornpletarnente rernodeladas e providas as suas
instatlaçOes de apparelhos modernos.

Corn os dois outros fornos pertencentes a mesrna firma e
ha muito trabalhando na Esperanca, eleva-se actual mente a pro-
ducção de guza no Estado a 40 tonetadas diarias.

A Companhia Siderurgica Mineira recentemente organiza-
da, tern já quasi concluida a construcçäo, em Sabará, de urn
alto forno, corn capacidade de 20 toneladas diarias. E' possi-
vet pois, que, dentro de uns 2 mezes, possa o Estado de Mi-
nas produzir 60 toneladas de fonte, por dia, ou 21-600 por
anno, app roximadamente.

A installaçao para a fabricaçao de ferro em Sabará é feita
corn material quasi todo nacional, tendo o forno alto 14,1]26 de
attura. 0 aquecimento do ar .é feito em apparelhos Cowpere
da energia contida nos gazes do lorno. avadada em cerca de
600c. v., serã desde já, aproveitada uma terça parte.

Quanto a segunda sotuçao apresentada—o alto forno a
coke mineral—apesar de ter servido de base ao governo para
a concessão de 1911, não foi ainda posta em pratica. Ella
está intimarnente ligada ao probtema da exportaçäo do minerio
de ferro, que parece ter sérias difficutdades a vencer.
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E' possivel que em futuro recente se consiga, segundo
opiniao manifestada pelo illustre scientista dr. Gonzaga de
Campos, fabricar coke metallurgico corn o carvão existente no
sul do Brasil. Não me parece, entretanto, que este facto possa
influir de maneira .sensivel, em futuro proximo, na metallurgia
do ferro entre nOs, pois o seu preço será sempre muito eleva-
do, não sO devido a mao de obra, como ainda ao transporte,
que nunca poderã ser de retorno, como acontecerá talvez corn
o carvão de pedra extrangeiro.

A exportacao do minerio de ferro, perrnittindo trazer o
carvão nos rnesrnos navios que levarem o rninerio, podera
resolver o problema do combustivel mineral a preco sufficien-
temente baixo, de rnodo a tornar possivel a construcçao dos
altos fornos a coke.

Para o transporte economico do carvão extrangeiro poderá
concorrer tambem a exportacao do minerio de manganez, caso
esta se mantenha, o que não parece rnuito provavel, no mesmo
nive! actual.

A exportacao de minerio em grande escala exige, porém,
do paiz urn appareihamento tao custoso, que certarnente tao
cedo não poderá ser executado. A repeito do rninerio de ferro
do nosso Estado, por exemplo, e sabido que as unicas estra-
das, por onde podera ser feito o transporte, Central do Brasil
e a Victoria a Minas, nao estão de modo algum, em condi-
cOes de o fazer. A Central ditficilmente poude fazer o trans-
porte do rnanganez, que em 1917 não attingiu a 600.000 tone-
ladas.

Para dar uma idea das despesas exigidas para fazer do
Brasil urn paiz grande exportador de minerio, basta citar o caso
do Chile, onde as difficuldades de transporte não são tao gran-
des: - a Sociedade dos Altos Fornos, devido a uma série de
difficuldades politicas e financeiras, cessou os seus trabalhos
em 1911 e cedeu suas minas a Bethiern Steel Company; pois
bern, esta companhia gastou mais de 8 milhOes de dollars
para conseguir exportar apenas urn milhão de toneladas por
anno.

0 emprego do coke mineral é, assim, ainda urn importante
problema a rcsolver e a sua soluçao constituirá, nao padece
duvida, o maior factor para o progresso da siderurgia no
Brasil.

Não obstante, é quasi certo que o coke vegetal terá sem-
pre sua applicacao na fabric .acao do ferro e será por longos
annos, em muitas regiOes do Estado, o melhor sustentaculo
da industria siderurgica. 0 exernplo dos Estados Unidos, que
produzem ainda 400.000 toneladas de fonte corn o coke vege-
tal, apesar do preco infimo do carvão de pedra, parece tirar
qualquer duvida a respeito.
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—Resta ainda a terceira soluçao: - o tratarnento electro-
thermico do minerio. A' industria electrica do ferro parece es-
tar reservado urn brilhante futuro. 0 forno electrico que, a
principio servia apenas para a produccao de certas ligas e acos
fjnos, foi-se introduzindo aos poucos na metallurgia do ferro,
chegando a ser hoje empregado corn vantagem no tratamento
electro-thermico do proprio minerio de ferro. 0 forno electrico
de Domnarfvet, na Suecia, produz 30 toneladas de guza por
dia.

o forno electrico, apesar de, pela sua propria natureza, não
comportar uma elevada producçao, não podendo assim competir
corn os altos fornos a coke, será certamente um poderoso auxi-
liar da metallurgia do ferro no Brasil, vindo talvez a substitu r
niais tarde os pequenos fornos a carvão de madeira.

Corn a enorme energia accurnulada nas suas quédas d'agua,
dispondo em abundancia de urn minerio de ferro purissimo, é
O Brasil, onde escassêa o carvão de pedra, urn paiz talhado
para fazer do forno electrico urna larga applicaçao.

A unica difficuldade que, parece, retardará o seu emprego
entre nOs, é o preco ainda bastante elevado porque é, em ge-
ral, obtida a energia electrica em nosso paiz.

A fusao electro-therrnica do minerio de frro foi feita já, ha
alguns annos, nos laboratorios da Escola de Minas de Ouro
Preto, em interessantes experiencias dirigidas pelo illustrado
lente dr. Augusto Barbosa.

Ultimamente o dr. Augusto Barbosa tern fabricado em
fornos electricos ferro manganez destinado as officinas da Cen-
tral. A producçao, que tern sido de uns 100 kilos diarios,
será em breve augmentada corn a construccao, jã iniciada, de
novos fornos.

Manganez - Comparando-se a exportacao do minerio de
rnanganez, durante o anno passado, corn a de 1916, verifica-se
que, ao contrario da espectativa geral, o accrescirno havido foi
relativamente pequeno.

E' assirn que, ernquanto a exportaçao em 1915 foi de
343.000 toneladas, em 1916 th 523.000, approximadamente,
corn uma differença, para mais, de 180.000 toneladas, durante
o anno de 1917, corn 560.000 toneladas exportadas, esse au-
gmento näo chegou a 40.000 toneladas.

Tendo-se mantido o minerio de manganez em alta, du-
rante o anno de 1917, e continuando sernpre crescente o en-
thusiasmo na descoberta e exploracao de novas jazidas, arazäo
da exportaçao do manganez näo ter attingido valor mais ele-
vado no anno passado deve ser procurada exciusivamente na
capacidade de transporte reduzida da Central do Brasil, via
ferrea que serve as nossas principaes jazidas de rnanganez.

A paralysacao do transporte desse minerio pela E. F. Cen-
tral do Brasil, verificada ha alguns mezes, justamente quando
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inais intensa era a exploracão das jazidas, tern acarretado
graves prejuizos aos exploradores e ao Estado. 0 restabeleci-
mento ultimo do transporte deste minerio pela Central do Bra-
sil ainda não satisfaz as exigencias da industria e da expor-
taçao. A Companhia do Morro da Mina, a mais importan-
te do Estado, que concorreu corn mais de 50 0/0 do man-
ganez exportado no anno passado, foi forçada a dispensar
cerca de metade do seu pessoal, estando hoje trabaihando ape-
nas corn quinhentos e poucos operarios. 0 stock de minerio,
accumulado junto as jazdas e a margern da linha ferrea, a
espera detransporte, leva-se ja a urn numero consideravel de
toneladas.

A cotaçao do manganez na America do Norte tern-se
mantido mais ou menos firme a $1,20 a unidade metallica para
minerio de 48 0/0 A grande procura de manganez e a sua
consequente alta nos Estados Unidos são motivadas pela im-
possibilidade em que se encontra aquelle paiz de recebe
minerio da Russia e das Indias, paizes esses que,com o Brasil,
constituiarn os tres principaes centros productores que, antes
da guerra, abasteciam o mercado americano. SO da Russia,
em 1913, a America do Norte irnportou cerca de urn milhão de
toneladas.

0 consumo cada vez major do manganez nos Estados
Unidos e a difficuldade que ha na sua importacão actual-
mente tern dado logar a sérias cogitacOes por parte dos nor-
te-arnericanos no sentido de tornar possivel o aproveitamento
das grandes reservas Id existentes do minerio de baixo teor.

As condiçOes actuaes do mercado de rnanganez produziram
no nosso paiz urn abaixamento do teor commercial do mine-
rio que, de 48 a 50, antes da guerra, passou a 46 e mesmo
a 44 0,0, e augmentaram a tolerancia quanto a silica e o phos-
phoro, permittindo assim a exploracäo de muitas jazidas de
minerio de qualidade inferior que ate então estavam, por esse
facto, abandonadas.

Alérn disso, novas jazidas foram descobertas e na extra-
cçao do manganez ate então limitada numa pequena faixa atra-
vessada pela Central, entre Burnier e Lafayette, estão hoje em-
penhados milhares de operarios ao longo tambem dos rarnaes
de Marianna e Santa Barbara e nos municipios de S. Joao
d'EI-Rey e Além Parahyba.

As novas jazidas em exploracao no valle do Rio das
Mortes, onde o facies geologico se approxima do de Lafayette,
pertencem approxirnadamente ao mesrno typo do Morro da
Mina. Ellas são formadas de lentes orientadas segundo dire-
ccOes mais ou menos parallelas e urn pouco inclinadas sobre
a vertical.

Como mais notavel entre essas jazidas, poderemos citar a
cia Cachoeira, onde parece ter havido major concentraçäo de
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rninerio e que pela sua possança é falvez comparavel a do
Morro da Mina que, como se sabe, é a major do Estado, dis-
pondo de reservas, conhecidas já, que se elevarn a mais de
10 milhOes de toneladas.

A jazida da Cachoeira, que pertence a Cornpanhia do
Morro da Mina, foi arrendada por 10 annos a Companhia-In-
dustrial Exportadora, constituida para sua exploraçao. Está
situada na fazenda da Cachoeira e é servida pela estaçao de
Joao Pinheiro, na E. F. Oéste de Minas, a 147 kilornetros de
Sitio. Orandes obras estão sendo executadas para o transporte
de mineriQ, tendo a Companhia ja quasi concluido o serviço de
terraplenagem de urn rarnal ferreo da mesma bitola da Oéste,
corn 16 kilometros de extensao e uma ponte de madeira de
70 metros de comprirnento sobre o Rio dasMortes.

0 rninerio, que é constituido principalmente pela variedade
polyanita e tambem por algum pyrolusito, tern urn teorvariavel
de 44 a 53 /, de manganez, podendo ter ate 5 a 6 / de ferro,
8% de silica e 0,08°1. de phosphoro.

A Companhia pensa poder começar a exportaçao em ju-
nho corrente.

Na mesrna região encontrarn-se ainda as jazidas de Penedo,
Fundão, Nazareth e Capellinha, estando em algumas o serviço
de exploracao em franca actividade e em outras apenas mi-
ciado.

Para a exploraçao da jazida de Penedo, pertencente a
Companhia de Mineraçao de Penedo, esta em construcção urn
rarnal ferreo de 9 kilometros, que liga a jazida ao kilometro 110
da E. F. Oéste e que atravessa o rio das Mortes, nurna grande
ponte de madeira. Essa jazida compOe-se de tres corpos, sendo
os dous lateraes, urn silicoso e outroferruginoso, e o do meio,
corn uma espessura media de 3 metros, constituido de minerio
exploravel, numa quantidade avaliada approximadarnente em
40.000 toneladas.

Da jazia do Fundao, arrendada a Companhia Industrial
Exportadora e que tern cerca de 30.000 toneladas de mine-
rio, estão extrahirido actualmente 40 ton eladas di arias. 0 trans-
porte do minerio a estacao de Coqueiros, distante dous kilo-
metros e meio da jazida, é feito em carroças e carros de bois.
0 minerio, para ser embarcado, exige umaescolha cuidadosa-
o que eleva bastante o seu custo. 0 teor médio do minerio
de carregamento é de 46 0/ de manganez.

A jazida de Nazareth, perto da estaçao do mesrno nome,
na OCste, de propriedade de Joao Velishe & Cia., é tambem
pequena, corn uma producçao approxirnada de 600 toneladasmensaes.

A exportaçao total de rninerio de manganez, no Estado, ix
anno proximo findo, foi de 560.947 toneladas,
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Diamantes e pedras preciosas A exploracao mais con-
sideravel de diamantes e pedras preciosas continUa a ser feita
nas regiOes norte e nordéste (Diamantina, Minas Novas, Aras-
suahy, etc.), em terrenos devolutos que a Secretaria da Agri-
cultura arrenda por hasta publica a 2$000 o hectare, no minimo.

Do ultimo relatorio da Delegacia dos Terrenos Diamanti-
nos constam dados lisonjeiros sobre a exploracao. Si se tern,
por urn lado, verificado baixa no preco das pedras, por outro
a elevada percentagem obtida no lucro das exploracOes (as
vezes ate 500°/, quanto ao diarnante)assegura franca prosperi-
dade a essa veiha irdustria mineira.

A fiscalizaçao dos impostos de exportacäo sobre os dia-
mantes continUa a ser precaria, segundo refere o Delegado.

Mica - Ainda principalmente em terrenos devolutos situa-
dos nas regiOes de Peçanha e Carangola é que se faz, em
maior escala, a extracçao da mica, cuja exportaçäo continUa a
desenvolver-se.

Em virtude do regularnento, foram já firmados dez con-
tractos para a exploracao desse mineral. Os contra ctantes, além
do arrendamento dos terrenos pagam ao Estado a taxa de 200
réis por kilogramma exportado.

Industria extractiva vegetal - Estas industrias tiveram
egualmente urn notavel desenvolvimento, embora se comprehen-
daque, dependendo, em regra, de bôas vias de transporte e de
appareihagem mechanica, que Ihes faltavam, näo pudessern ellas
aproveitar vantajosarnente as solicitacOes do cornmercio.

A extracçao de madeira e de lenha, principairnente desta,
foi e continUa crescente. Resentindo-se as estradas de ferro e
varias industrias do Estado da falta de combustivel, o valor
da lenha e do carväo vegetal tern subido, attingindo em al-
guns logares a mais de 6$000 e 17$500, respectivamente, o me-
tro cubico, - o que, apesar da alta dos salarios e carretos, é urn
preco attrahente para os proprietarios de florestas.

A desflorestaçao havida foi, sem duvida, em parte, corn-
pensada pela . abertura de mais lavouras de café, de cereaes on
de pastagens, tornando-se beneficas, mas, em outras partes, sO
restaa aridez do solo calcinado e ondesO no fim de 10 ou mais
annos se encontrará de novo apreciavel reserva de humus e
combustivel. 0 criterio, portanto, dos impostos que gravam
essa industria devia consultar os interesses da riqueza publica
e gravar a desflorestaçao conforme as suas consequencias para
O sOlo: a transforrnacao para utilizacao ou a simples devas-
tacao.

Sericicutura - Por escriptura de 23 de abril do corrente
anno e na conforniidade da Lei n. 682, de 1916, passou para
o Ministerio da Agricultura a estaçao sericicola de Barbacena,
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ônde se produzem, para distribuiçäo gratuita, ovulos de boifl-
bix mon e mudas de amoreira e onde já existe uma fabrica
de tecidos de seda, ficando, assim, esses estabelecimentos an-
nexados aos serviços federaes e para identicos fins mantidos
naquella localidade.

Fabricas subveneionadas e auxiliadas polo Estado

Formicida - Afabrica desse producto que em 1911 foi
subvencioilada para se manter em S. Paulo do MuriahU não
tern correspondido a espectativa dos poderes publicos.

Banha - Foi egualmente subvencionada em 1912 urna fa-
brica de banha em Formiga, a qual nao logrou successo melhor
do que a de formicida.

Carbureto de caicio - Em 1915 foram concedidos a uma
empresa favores para fundação de uma fabrica desse producto,
em Palmyra, já tendo sido montado o estabelecimento.

Industria fabril em .geral - ContinUa a ser levantada pela
Secretaria da Agricultura uma estatistica das nossas indus-
trias. Della jä se podem tirar alguns dados incompletos e
approximados, revelando a existencia de numerosos e variados
estabelecimentos fabris, pequenos 'e grandes, no Estado.

Em outro logar desta mensagem fazemos referencia ao
movimento industrial do Estado, dando umanoticia geral, ape-
sar de serem incompletos os elementos da estatistica

Estauclas hydro-rnineraes e balneares e Prefeituras nas
mesinas creadas

Pocos de Caldas - As fontes de Poços de Caldas, que
são do Estado, continuam arrendadas desde 1912. A Compa-
nhia arrendalaria obteve desde logo do governo urn empresti-
mo de 2 . 500:000$000 para a construcção de diversas obras jul-
gadas urgentes e indispensaveis, taes como urn novo estabele-
cimento balneareo, urn casino e urn grande hotel. Embora
bastante impulsionadas, as obras näo puderam ser concluidas
e a Companhia pediu e obteve. em 1916, prorogacão do prazo
de conclusão.

Movimento de 1917:
Veranistas que se hospedaram nos dois hotels ........ ... 	 36.536
Banhos lornecidos .........................................8.974
Venda de coupons de banhos ................... ..........	 109:770$000

Não houve exportação das aguas mineraes.
Prefeitura - A' Prefeitura local já o Estado tern auxiliado

corn importancia superior a 1 .300:000$000. Em 1917 a receita
foj de 235:715231 e a despesa de 231:340$633.

A. C. —6
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Caxambà Estas fontes estäo arrendadas a Sociedade
Anonyma Einpresa das Aguas de Caxambii, cujo contracto,
de 4 d abril de 1913, marcou a mesnia o prazo de 4 annos
para a construcção das obras que regularizassem o engarrafa-
mento e preparo das aguas para exportacäo e tornaSSem mais
attrahente e confortavel o parque que serve aos veranistas. Uma
parte de taes obras foi concluida. Antes, porém, de extincto
o prazo para a concluso de todas, a Empresa requereu
prorogacão. Em 1917 accusou essa estancia hydro-mineral o
seguinte movimento:

Veranistas que a frequentaram .................... 1.839
Banhos fornecidos ................................ 	 6.179
Caixasd'agua exportadas ........ ................ 	 02.075

Prefeitura --Incluidas pequenas concessOes pecuniarias, as
quantias ate o anno findo entregues a essa Prefeitura montani
a mais de 1.300:000$000 . Em 1917 a receita e a despesa dessa
Prefeitura foram de 114:009$000, respectivarnente.

Lambary—A perturbacao havida na existencia dessa es-
tancia, em consequencia do contrato de 15 de maio de 1915,
não permittiu que ella se desenvolvesse e melhorasse conve-
nientemente, de entäo para cá.

0 contractante dessas aguas continua na posse das obras
destinadas a meihoramentos, que alli executou corn dinheiros
fornecidos pelo Estado. Pela força, porérn, do accordo do juiz
arbitral, algumas dessas obras ficaram a cargo da Prefitura
local. 0 contractante não quiz receber as obras de illumina-
cao. Visitando ultimamente essa estancia, o fiscal geral das
aguas medicinaes informa ter notado falta de cuidado nos jar-
di, tendo-lhe constado tambern que os edificios estavam es-
tragados. Näo poude, porém, proceder a exame directo, a qu
lhe davarn direito e ate lhe obrigariam suas funccOes oft-
ciaes, por se ter negado o respectivo encarregado a franquear-
lhe accesso aos estabelecimentos. Os dados sobre a explora-
çao das fontes, egualmente recusados, so puderam ser conhec-
dos pelas sahidas na estação da Estrada de Ferro: foi d-
11 -309 caixas,  em 1917.

Prefeitura—Iniporta já em mais de 1 .300:000$000 a quar.
tia entregue pelo Estado a essa Prefeitura, para melhoramr
tos locaes; em 1917 a sua receita foi de 67:700W 00 e a sr
despesa de 89:588$000.

Cambuquira —As fontes dessa localidade estão arrendad
a Empresa Cambuquira de Aguas Mineraes, pelo contracto d
8 de maio de 1913, renovado pelo tdrmo de 26 de agosto C

1916. Esta renovação, Si bern que tenha alliviado a Empre
do comprornisso de fazer a captação da fonte Rocho de Roth
go e outras obras adiaveis, que agora ficam para opportur
mente e a cargo do Estado, trouxe a este a vantagem de a;
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ferir uma quota certa de arrendamento. Foi o seguinte o movi-
ninto de 1917 nos estabelecimentos .arrendados:

Veranistas que osfrequentaram ........ ......... . 2.923Banhos fornecidos ...................

	

.......... 	 .7.224

	

Caixas d'agua exportadas ....................... 	 11.551
Prefeitura—As receitas dessa Prefeitura tern tido augmento,

poiS foram nos tres ultimos annos 33:129$000; 43:049$000 e
48217$000, fendo sido a despesa correspondente a 1917 de
49:6$000 . 0 Estado, por sUä vez, já empregou nessa es
tancla quantia superior a 600 000$000

Araxá - As excellentes aguas medicinaes bicarbonatadas
existentes no logar denonijnado Barreiro, a 8 kilomefros da ci-
dade do Araxá, foram pela respectiva inunicip1idade doadas ao
Estado, corn a condiçao de'crear-se uma Prefeitura, corno se
creou, naquelle municipio. A escriptura de doaçao ë de 1915.
As fontes foram concedidas em 31 de janeiro de 1917 a uma
empresa particular, que se obrigou a exploral-as fazendo obras
de valor maximo de 70:000$000, pelas quaes será indernnjza-
da, no caso do governo chamar a si a posse das aguas. Oip
vimento de aquaticos e da QxpQr,taqdo cas aguas tem sido por
emquanto diminuto, por falta de bôas vias de communicaçao e
de conforto no Iogar. Em 1917 exportaram-se apenas 531 cai-
xas d'agua. 	 -

Prefeitw-a--Em 1917 a sua receita e despesa foram de...
141:554$000 e 261:233$000, respeèti\iamente. Nessa receita nao
está incluida a de 11:679$OQQ de auxilios do Estado, produ-
cto de emprestimos, venda de materiaes,' supprimentos, etc

Moviniento de exportaçao de aguqs nas principaes foiztes de
engarrajamento das estwic Las do Rio Verde, no 1.° trim estre de 1918:

Mezes
c-

...Janeiro ..... ....................S.5	 923 	 1.215	 SCO 	 11.167Feverejro ----------------------------5.9 	 (:1	 5	 1.199 	 99	 8c44Marco ...............................7.19c 	 330 	 739 	 1.624 	 9.S9

	

Sommas ................. .. . 2L.316 	 1.823 	 3.153 	 3.408 -L700

Em egual periodo Cc 1917, nas 4 estaôes ........................ ---26:900
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1-louve no anno de 1917 a exportacão total de - 85.466
- caixas de aguas - nas fontes rnineraes do Estado

QuédaS d'agua

Encontram-se nos diversos rios que correm no territorio
mineiro innumeras quédas d'agua, que constituem urn poderoso
reservatorio de forca hydraulica, de grande utilidade para o
futuro industrial do nosso Estado. Já se acham relacionadas
1.200 quédas d'agua, estando aproveitadas mais de 100 no for-
necimento de força ebluz, não sO a diversas cidades mineiras,
como as de outros Estados visinhos.

De conformidade corn a Lei 573 e seu Regulamento (Dec.
n. 3.735), foram feitas diversas codcessOes provisorias para es-
tudos de quedas dagua situadas em rios publicos. Dessas con.
cessOes, porém, so apresentaram os necessarios estudos a ap..
provacão do Governo e assignaram contractos definitivoS as Se-
guintes: - Camara Municipal de Villa Nepomuceno, referente a'
quéda denominada Quebra Panellas>>, e do Coronel Francis-
co de Paula Rodrigues Teixeira, referente as quédas Dornel-
las>>, no rio Pará, <Evaristo, no rio Jacare, e <José Baptista,
no rio Paciencia. 0 conceito de rio publico, conforme a lei vi-
gente, parece pouco claro na pratica e seria vantajoso que fosse
bern definido. Co nhtnercio

Os servicos adñiinistrativos attinentes ao comrnerciO se
resentem ainda de falta de organizacäO e desenvolvimentO, que
alias difficilmente podiarn ter na quadra que atravessamOS. E
infelizrnente, por outro lado, é exactamente agora que mais se
accentuam as lacunas da organizacao e inspeccão mercantis.

Procurando defender a sua produccão, o Estado instituiu,
como se sabe, ha tempos, favores para armazens geraes e coo-
perativas.

Armazens geraes—A Cie. des Magazins Généraux et En-
trepôts Libres d'Anvers, concessionaria dos armazens deste Es-
tado no Rio de Janeiro, continda a manter, corn certa regulari
dade, os seus serviços. Como se tornassem insufficientes Os

quatro depositos de que dispunha, alugou ella urn outro, per-
tencente ao Governo Federal. Por conta da garantia de juro a
ella concedida pelo respectivO contracto, não recebeu a Corn-
panhia, ate agora, quantia alguma, pois a sua renda tern dado
saldo.

Quanto aos armazens de PirapOra, não foram installadoS
na época estipulada e os concessionarios pediram rescisão do
contracto.

Cooperativas.—InhaPitfl - Devido a irregularidades verifiCa
das no respectivo funccionamenfo, foram cassados os favofes

coricedidos a essa cooperativa.—Mar de Hespanha—Sobre esfa
cooperativa foram tomadas identicas providencias.— Machado-
Essa cOrporação commetteu ainda mais graves faltas do que as
outraS e o governo teve que proceder contra ella corn rigor.
_Ponte Nova - Entrou egualmente em liquidaçao essa coo-
perativa.RiO Branco—POde dizer-se a mesma cousa da de
Rio Branco, embora ella se tenha transformado em sociedade
anonYma. S. Joao Nepomuceno.—Esta subsiste e tern pago as
prestacoeS do emprestirno de 67:125000 que o Estado Ihe fez.
_Carangola—ContinOa a funccionar. - Tres Coracoes— Esta
cooperativa, que é pastoril, rernetteu ao governo a lista de seus
socios. Relativamente as demais cooperativas, a sua situaçao,
pelo que consta ao governo, nao se rnodificou no anno findo.

Etatistica agro-pecuaria
Em 1916 iniciou-se em quasi todo o Estado, simultanea -

mente e por meio de agentes especiaes e de funccionarios des-
tacados para o servico, a collecta destinada a composiçao da
nossa estatistica agro-pecuaria, cuja necessidade já se fazia de-
masiado sentir. No tim do anno passado, achavarn-se reco-
Ihidos os questionarios mais ou rnenos satisfactorios de 170
municipioS e dessa época em diante proseguern Os trabaihos
quanto aos 8 municipios restantes sobre a correcção das res-
postas e apuraçao dos dados.

Apresenta-se difficultosa tal apuracao devido aos defeitos
que se encontraram nos dados recolhidos, quando expostos a
detido exame e a confrontos. São obices inherentes a qualquer
tarefa dessa natureza, no Estado: a impossibilidade de retri-
buir-se bastante o serviço dos agentes, escolhendo os de apti-
dão completa, a difficuldade e morosidade das communicaçOes,
a indifferenca de muitos fazendeiros e a ma vontade de outros
em fornecer as informaçoes solicitadas, que näo poucos negam
ou adulterarn de diversas maneiras, receiosos de impostos e
responsabilidades; em resumo:—a ausencia da educaçao estatistica
entre o povo, eis a causa primordial dos insuccessos communs
aos emprehendimentos de inqueritos numericos no paiz. Por isso
mesmo é que precizamos manter incessantemente esse servi-
ço, embora não haja muito a esperar dos primeiros tentamens.

Censo pecuario— 0 Ministerio da Agricultura, em 1912,
conseguira de todo o paiz urn censo pecuario por avaliaçao.
Para maior utilidade da parte referente a Minas, procedernos a
outro identico em 1917. Os resultados são:

Nwnero de cabecas existenfes 	 Em 1912 	 Em 1917

	

Vaccuns ........................6861100 	 6.539.104

	

Suinos ........................... 6.716.400 	 5.648.099

	

Cavallares ....................... 1.744.100 	 1.510.452
Muares .......................... 	 779.170 	 840.87

	

Caprinos ........................ 516.740 	 427.087

	

Lanigeros ....... .................. 446.690 	 444.48
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E' imperfeita e iricompleta esta estatistiça; a prirneira, de
1912; por ter sido.deduzida de calculo ayaliacO5 a segun
da, de 1917, por deféitos e faihas nos dados recoihidos, e que
não puderam ser apurados. conyerinte1e..

Em todo caso, o Estado de Minaestá bern co11oça em
relação a industria pastoril, queo governo forternente tern im
pulsionado, apesar de todas as difficuldadeS qccasi0na .cltS : pela
gderrä: 0 qiiadro abaixo descrimina pqr Estado o nurnero de
gado equino e mostra a nossa collocacäO

Esiados	 1912 	 1916.
AlagOas. ...................... .. . 82.Q0 	 96.590
Amazonas 	 10 790 	 8 740
Báhia ........................... 825.150 	 809940
Ceará ... ........................ 	 421.230 	 218.300
Districto Federal ................9:550	 5.600
Espirito Santo ................... 	 .61:560	 78.590
Goy,...... 	 .....................

	

.316.300	 265.330az
Maránliàd ....................... 131.510	 1489
Matto GrossO ..................... 	 270.410 	 140.490
MinásGeraea .................... 	 1.744.100 	 1.505.600
Path ..............................	 ..34.120 	 57.650
Paraná ............................ 	 230.320 	 217.090
Paratiyba ......................... 	 172.540 	 16.760
Pernambuco .................... 274.100 	 211.980
Piauliy .......................... 266400 	 164.690
Rio de Janeiro. ................... 156.480	 142.890
Rio G.randedo Norte ............. 139.430 	 95.680
Rio Grandè do Sul ............... 1.41.900 	 1.056.110
Santa Cathárina ................. 128.550	 140 070
S .Paulo ........................ 508.990 	 497.970
Sergipe .......................... 	 83 . 090 	 96.040

	

Territorio do Acre ............... 1.090 	 530

Brasil ........................ 	 7.289.690 	 6.055.000

Nota-se urna dirninuicäO sensivel no gado equino, relativa
mente aos calculos e estirnativas de 1912, 'confrontádoS corn c
de 1916.

Agora, a guerra di±irnou Os rebanhos europeuS e kertur
bou todos os quadros estatisticos apresentadoS pelos paize
máis prodüctoreS de gádo bovino, suino e èqiirio, reduzind
muito aproduccad. Eram os seguintes os paizes mais produ
ctores de bovinOs, antes da guerra:

	

India Ingleza ................................. 	 137.000.dOO
Estados Unido ............................ 63.617.000

	

Russia .Eurojiéa.. ....... .. ................ 	 34.547.348

	

Argentina. ......... ..................... 	 29.1.20.000
Brasil ......... ............................. 2.962.180
Allem.anha ................................. 20.346.948
Austria ..................................... 17.648.787
Franca ..................................... 12.72.q46
Reino Unido ................................ .12.131.370
Australia ................................... .. . 11.483.882

Qüanto aos ëqüirios, oBrasil o cciipa'a . tathbem b quir:
logar no quadro mundial, coino se vC abaixo:

Cabecas

Russia Européa .............................. 	 23.860.178
EstadOS Unidos .............................. 21.126.000
Argentina ................................. .. . 9.427.000
Russia Asiatica .............................. 6.577.692
Brasil ................................... .... 5.065.230

ustria.Hungria ................ .... .... .... . 4.379.884
Allenlanha ................................ ... . 3.341.627
Canada ..................................... 2.990.635
Australia ................................ .... . 2.521.983
Franca ....................... ............... 2.317.205
India .............................. ..... ...... 	 1.181.873
Reino Unido ................................
Japo ........................................ 1.533.829
Italia .......................................... 955.878

Quanto aos suinos, o Brasil occupa o segundo logar entre
os dernais paizes:

EstadOS Unidos .............................. 67.453.000
Brasil ...................................... . . 17.329.210
Allemanha..... ......................... .. ... 17.287.211
Austria-HUngrla .............................14.947.000
Russia Européa .............................. ii .944.009
Franca .................... .................. 4.448.000
Reino Unido ........................... .... . 3.783.000

Apresentam-Se, portanto, vastas perspectivas para a indus-
tria pecuaria do Brasil, depois da guerra.

in ovirnento industrial

E' ja bern consideravel o surto industrial geral no Brasil e
no Estado. A esse respeito a profunda anorrnalidade causa-
da pela guerra européa trouxe-nos urn certo beneficio, de que
n5o nos foi possivel aproveitar completamente. A iniciativa
e o trabaiho industrial tornararn urn certo e vigoroso incrernen-
to nos dois ultimos annos, e este facto nos proporciOnoU uma
rnelhor situaçao. Acosturnados a exportar excassa materia
prima e a recebel-a transformada em artefactos; privados re-
pentinarnente de importar productoS manufacturados de prirnei-
ra necessidade, que, em tempos normaes, nos vinham dos paizes
em lucta; ainda nascente e fraca a nossa produccSo fabril, a
necessidade extrema e a careza da vida nos obrigararn a alar-
gar mais 0 campo das industrias. E' facto veriticado que a
industria nacional ja nos vai supprindo de quasi todo o neces-
sario para a vida e que antes importavamos.

Confrontadas as estatisticas sobre as variadas manisfes-
taçOes da nossa actividade economica, nota-se realmente urn
certo revigoramento eni tudo.

Os bancos augmentaram o seu movimento global em 1917,
as sociedades particOlares, industriaeS e commerciaes derani
maiotes salcios e dividendos, no decurso do mesmQ anno.
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Tudo annuncia e revela animacAo e prosperidade no carn
p0 da industria manufactureira ou fabril. Urn vento novo sO-
pra e embalsarna a athmosphera do trabaiho e do nosso re
nascirnento econornico e industrial.

Tecidos, louças, vidraria, papeis para embruihos, e pinta
dos, estamparia, mobiliarios, vinhos, tintas, cervejas, licores,
lacticinios, phosphoros, fumos, oleos, couros, sOlas, graxas,
ferragens, calçados, I chapéos para hornens e senhoras, cortu
mes, instrumenfos de usos e de diversos feitios etc.,—tudo isso
cresceu e acompanhou o grande movimento. Todas as pe..
quenas industrias tambem estão se avolumando no interior do
nosso Estado, taes como de assucar e aguardente, fabricas de
banhas, massas alimenticias, sabão, arreios, malas, cerarnicas,
marcenaria, xarq ueadas, bebidas artificiaes, cervejarias, movei
e mobilias, fabrica de carros 'e carroças, officinas mechanicas
e de fundição, camas de ferro, artefactos de foihas, Iadrilhos
e mosaicos, ferrarias.

Ha, como se ye, uma grande variedade de industrias, das
quaes não foram conseguidos ainda dados estatisticos corn-
pletos e seguros. Em todo caso, pOde-se affirmar que existem
no Estado cerca de 6.500 a 7.000 fabricas diversas, grandes e
pequenas, espaihadas por todo o ferritorio e em torno das ci,
dades e villas.

Entre ellas, contarn-se diversas que mais avultarn e pude-
ram serapuradas, assim mesmo de modo incompleto e deficie-
nte, a saber:

De tecidos diversos ................................. 61
manteiga ................... ................... 	 Soo
banha ........................................... 20
queijos e outros lacticinios ...................... 500
carnes preparadas (xarque, salsiches) ............. 38
assucar, alcool e aguardente (nao foi apurada)... 1.002
cervejarias ...................................... 49
calçadoa diversos ............................ ....io
arreios diversos .................................. 111
sabão .............................................. 37

• 	 Fumos e seus preparados ........................ 	 94
•	 Farinhas—polvilhos diversos .................... 	 115
• Moveis e serrarias de mad eira ................... 250
• Pelles preparadas e cortumes .................... 125

Manilhas, ladrilhos, teihas e vasilhame de barro 	 55
Massas alimenticias .............................. 	 85
Caseina...... ...................................
Cal ......................................... ..... . 25

E assim, ha centenas de outras installaçOes e fabricas, de
que näo se colherarn os -I dados estatisticos, corno sejam : cha
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pOos, phosphoros, productos chimicos e pharmaceuticos, fumos
e preparados, tintas, ferro e artefactos de ferro, de metaes e
folhaS de Flandes, etc. *,, *

SO se conseguiram dados estatisticos completos das fabri-
cas de tecidos.

Fabricas de algodbo, brins, morins, chitas e diversos 	 57
deseda ....................................
de15 ......................................... 2
dejuta ....................................I

Total ................................
Capital empregado nas fabricas ........................
NumerO de operarios empregados em 191€ ..............
(No anflo de 1917, 0 numero de operarios cresceu, mas

nbo fol conseguida a estatistica desse anno)
A producçao das fabricas nos annos anteriores a 1917—

erade ............................................
Em 1917, o valor da produccbo das fabricas augmen-

thu muito; nbo vierain tambem esses dados estatis-
ticos

Em 1905 existiam no paiz 110 fabricas de algodao; hoje
existem ...........................................

Naquelle anno— todas as fabricas tinham 734.928 to-
SOS e 213.420 teáres, e a suaproducçbo era calculada em

Actualmente as 240 fabricas trabaiham corn 1.512.628 fu-
SOS e 51 .234 teáres, e a sua produccão já se eleva a...........
275.566:000$000.

A industria de tecidos de a1godo é inteiramente nacional e
formada no Brasil em tempos anteriores, corn machinismos rudi-
mentares e capital tambem nacional.

Sociedade Mineira de Agrioultura

Esta importante agremiacao, desde a data de sua reorga-
nização, vern prestando as classes productoras do Estado os
mais relevantes serviços.

A sua actual directoria nao poupa esforços para bern ser-
vir os agricultores e industriaes mineiros, collaborando corn
intelligencia e patrictismo em todas as questOes economicas de
immediato intereesSe do Estado.

A Sociedade já tern em caixa para rnais de 50:000$000.
Occupa o logar de presidente da Sociedade Mineira de

Agricultura 0 Sr. dr. Francisco Antonio de Salles, cujo norne
é sufficiente para recornrnendal-a constitue penhor de seu pro-
gresso.

E' seu vice-presidente o intelligente e operoso Sr. dr. Fi-
delis Reis.

26.434:670$480
8.796

24.326:553$000

240

121.043:590$000
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Secretaria das Fiuiança
S1tuaco ecónoinlca gevál

0 Brasil e urn paiz novo sob todos os äspectos. De terras
feracissimas, de riquezas incalculaveis no sOlo e no sub-sOlo,
apresenta-nos já urn regular intercambio commercial corn ou-
tros povos. Sobre esso' ponto podemos affirmar que e notavel
o progresso verificado no Brasil, no decurso de pouco mais de
urn seculo, depois da abertura dos nossos portos ao commercio
exterior.

Muitos povos do mundo civilizado nao apresentarn résul-
tados tao lisonjeiros em tao curto espaco de tempo. A nossa
exportacao veio crescendo e avolumandose sensiveirnente ate
1917, como se pOde verificar no presente quadro da estatistica
commercial:

Valorem quantidade exportada (toneladas)
1914 ..................................... 1.299.548
1915 ..................................... 1.780.443
1916 .....................................

	 1.841.667
1917 ..................................... 1,950.164

Valor em dinheiro (papel)
1914......................................750.980:000$000
1915 ..................................... 1..022.634:000$000
1916 ..................................... 1.107.508:000$000
1917...................................... 1. 136.453:000$000

Valor em ouro (libras)
1914 ...................................... 46.524.000
1915 ..................................... .52.970.000
1916 ....................................... 	 55.010.000
1917 ..................................... 59.875.000

V 	
Jinportciçao (quanildade em toneladas)

1914 ..................................... 3.478.251
1915 ..................................... 2.799.168
1916 ..................................... 2.640.900
1917 ..................................... 1.986.144

Valor em din heiro •pàpel
1914 ..................................... 561.853:000$000
1915 .......................................582.996:000$000
1916 ...................................... 810.759:000000
1917 ....................................... 837.738:000000

Valor em libra (aura)
1914. 	 .................................... 	 35.473
1915 ...................................... 	 30.088
1916 ....................................... 40.369................................. 	 44.510

Em 1913—cornprámOS ao commercio extrangeiro o valor
de

Em réis (papel) ............................ 	 1.007:495:000$000
Valor em libra ........................... 67.166.000

Excluido o anno de 1913, os derhais deram saldo de ex-
portacão obre a importaçao, sendo mais notavel o saldo de
1917, cdrno se ye do quadro: Libras

1913—lmportacO ............................ 	 67.166.000
ExportacãO ............................ 	 64.849.000

Saldo negativo ........................ 2.317.000

1914—IinportacàO .......................... ..35.473.000
Exportacão ............................ 46.527.000

Saldo positivo ......................... 11.054.000

1915—lmporacao ............................ 	 30.088.000
Exportaclo ........................... 52.970.000

Sado pitivo ......................... 22.882.000

1916 -linportaçao ... ......................... 	 40.369.000
ExportaçSo ............................ 	 55.010.000

Saldo positivo ......................... 14.641.000

1917—lmportacàO ............................. 44.510.000
Exportaco ............................	 59.875.000

Saldo positivo ......................... 15.365.000

Pelos dados juntos ye-se que a guerra actual, apesar da
grande somma de sacrificios, que occasionou aos paizes novos,
ainda nao conseguiu abalar profundamente o nosso movimento
commercial.

A balança do nosso commercio accusa major somma de
exportacão nos ultimos tres annos (1915-1916-1917).

***

A importacão de mercadorias está ficando carissirna pelo
augmento dos fretes e seguros maritimos.

Os precos dos artigos importados continuam a subir cada
vez mais, chegando alguns delles a attingir precos desproposi-
tados. Devemos contar corn o encarecimento ainda major de
todos os productos importados. A vida está difficil, por causa
desse grande desiquilibrio mundial, aqui e em toda parte.
Tudo nos acons Velha grande restricço no consumo de deterrnH
nados productos. SO a parcirnOnia nos gastos e '0 áugmento
e valorizaçao da nossa prodiccao poderãQ compeliSar a gran'
de elevacao do preço da vida.	 -
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Nota-se, na estatistica publicada para o prirneiro trimestre
de 1918, uma differença sensjvel na exportaçao, quanto a quan-
tidade e tambern quanto ao valor, relativamente a egual pe-
riodo de 1917.

A quantidade foi de:
Toneladas

Em 1917 (1. 0 trirnestre) .................	 474.417Em 1913 0.° trimestre) ................... 399.850
o valor da exportaçao foi de: (papel)
1917 (1? trimestre)t ..................... 317.989:000$0001918 (1? trilnestre) ..................... .225.455:000$000

Valor (ouro)
1917 (1.° frimestre) ...... ................ 	 15.637.0001818 (1.° trimestre) ...................... 12.582.000

o aspecto do mercado internacional, nos tres primeiros
mezes deste anno, revela a depreciaço do valor dos princi-
paes productos de nossa exportaçao e mostra qite houve de-
ficiencia de transporte maritimo.

Parece, porém, qUe o phenonieno é transitorio e que o
equilibrio se restabelecerà nos trimestres futuros.

o nosso dever actualmente é desenvolver e levantar a
nossa producçao em geral, amparar por todos os meios e pro-
cessos praticos, os dois mais importantes productos da nossa
exportaçao, que agora soifrem uma grave crise - o café e a
borracha, incrementar a pecuaria, e organizar a siderurgia, para
que possamos ter no paiz as usinas de fabricaçao dos varia-
dos artefactos dessa importantissirna industria para satisfazer as
nossas necessidades e exportar o minerio de ferro transfor-
mado.

SO assim poderemos manter o nosso saldo na balança
commercial.

Esse saldo a favor da nossa exportaçao não poderá ser con-
servado, si mantivermos dentro do paiz e para os portos de
embarque a paralyzaçao ou suppressäo do transporte de produ-
ctos que mais on menos pesam na balança do nosso intercam-
bio, como sejam o rnanganez e outros. SO a exportaçao regu-
lar do manganez, mantida em egual quantidade como nos annos
anteriores (1916 e 1917), modificaria sensivelmente a situaçäo
da balança commercial.

Situaço economica de Minas

0 valor official da exportaçao mineira aftingiu a somma de
356.368:997640, para a qual assim concorreram as nossas in-
dustrias:

Agricola........ . 104.273:454$830, na razo de 29,25 010

Manufactora 	 25.074:684$710, 	 7,12

	

Pastoril......... . 164.211:081$870, 	 46,01 o/

Mineral......... 	 62.809:776$230, 	 "	 17,62 0/

Comparando-se o algarismo alcançado pela nossa exporta-
ção no anno anterior, 297.715:276$26 7, corn o acima citado,
da nossa exportacao de 1917, chega-se a uma differença para
mais de 58.653:721$3 73, excesso este assim discriminado:

Industria manufactora ................... 8.261 :804$669
pastoril ........................ 29.515:351$870
mineral ........................ 23.819:272$855

61.596:429$394
Desse total temos que deduzir a sornma de 2.942:708$020,

differenca para menos da exportacao dos productos agricolas
em confronto corn a do anno anterior e resultante, sobretudo,
da menor exportacao de café.

Este producto que constituiu sempre a nossa principal ri-
queza, occupando o prirneiro logar no valor da nossa exporta-
çäo, cahiu para o segundo logar, no exercicio de 1917, cedendo
o prirneiro ao gado em pé, cuja exportacao subiu a.........
100.332:000000, quando o café não foi alérn de 84.537:000$,
corn uma differença para menos, portantó, de 15.795:000$000.

o confronto desses algarismos salienta, por Si SO, 0 consi-
deravel progresso da pecuaria, que se deve considerar hoje urna
importante fonte de produccao do Estado.

O valor da exportaçao mineira, no decennio de 1908 a
1917, é o seguinte:

1908 ................................. 136.234:000$000
1909 .................................... 156.658:000$000
1910 .................................. 155.248:000$000
1911 .................................. 192.968:O00000
1912 .................................. 232.057:000$000
1913 .................................. 222.131:000$000
1914 .......=.......................... 164.756:000$000
1915 ................................. 221.099:000$000
1916 .................................. 297.7 15:000$000
1917 .................................. 356.368:000$000

A differenca entre os valores de 1908 e 1917, accusa urn
augmento de 261,58 0/0.

A exportacao federal, nesse mesmo periodo, é assim re-
presentada:

1908 .................................. 	 705.790:000$000
1909 .................................. 	 1.016.590:000000
1910 ..................................... 	 939.413:000$000
1911 ............................ 	 .. 	 1.003.924:000$000
1912 .................................. 	 119.739:000$000
1913 ................................. 	 972.730:000$000
1914 .................................. 	 750.979:000$000
1915 .................................. 	 1.022.634:000$000
1916 ................................... 	 1.107.507:000$000
917 ................................... 	 1.136.453:000$000



o Estado de Minas concorreu, pois, em 1917, para a
portaçao geral do paiz corn 	 tendo os dernais Estados
coneorrido corn 68,65

o desenviMvimentp da nossa eportacão manifesta-se tarn-
bern pelo numero de productos que attinge a urn total supe-
rior a 1.000.000  de kilogrammas e ainda em relaço aqiel1es
cujo valor excede de 1400:0O0$000.	-

Em 1914 tinhamos 24 tprodUctos cuj,a exportacão ultra-
passava 1.000.000 de kilogramms,nUmero ese que, nenhuma
alteraçao tendo soffrido em 1915, subiu a 29 em 1916 e a 34
em 1917, o que quer dizer 70°1a entre 1914 é 1917.

No tocante aos valores officiaes, era dezoito o numero de
nosso productos que accusavam uma exportacãO superior a
1.000:000000; em 1915 esse numero subiu a dezenove; em
1916, a vinte e seis e a trinta em 1917, 30° 11 a entre 1914 e
1917.

Para a receita do Estado foram estes os algarismos corn
que contribuiram as nossas industrias:

Imposto deexportacão ........ ........ 	 16.299:883$809
Tres irancoS sqbre o café ............... 	 4.9O7.531250

rnanganez 	 257:403270

21.464:818$39
Discriminadameflte
A industria agricola contribuiu corn. .. 	 12.341:487$690
A rnanufactora corn ......... ............ 	 874:047$951
A pastoril corn ..........................	 4.899:36$?70
A mineral corn .......................... 3.349:916$618

Esta rapida noticia sobre a nossa produccâo é bastante
para assignalar a firmeza corn que se vae fazendo a evoluco
economica de Minas, o que é para inspirar segura confiança
em nosso futüro, muito embora essa evolucao não sefaca ainda
em correspondencia corn a grande area do nosso territhio e o
numero dos eus habitantes.

Situaço financeirli

A receita prevista para o exercicio de ' 1917 foi de .......
29.197:112$233; a despesa foi orçada em 29.588:174603.

A renda ordinaria e extraordinaria arrecadada attingiu a
37.745:375$6$5 ; a despesa realizada subiu a 32.506:692$389.

Do confront? entre a receita prevista e a renda' âlcancada
resulta urn superavit de 8.548:263$402.

Confrontadas, porém, a renda arrecadada e a despesa total
orçanierttari, ' aquelle superavit fica reduzido a 5.23:3$246.

E ste realmente o saldo liquido do èxercicio
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Exerciclo (10 1917

RESUMO DO MOVIMENTO FINANCE1RO

RENDA

prevista ............................................. 29.197:112$233
ArrCCadac .......................................... 37.745:375$635

DESPESA
Prevista

interior .............................
9.588:174$603 	 Financas ..................... .......

Agricuitura .........................
Realizacia

Interior .............................
32.506:692389 	 Finanças .......................

Agricultura ....................... ...

CONFIONTO ENTRE 0 TOTAL PREVISTO E 0 TOTAL ARRECADADO

Total preyisto ................ .. .................... 	 29.197:112$233
Total arrecadado .................................... 37.745:375$635

Superavit ..................................... 8.548:263$402

CONFRONTO ENTRE 0 TOTAL ARRECADADO C 0 TOTAL DESPENDIDO

ArreCadado ............................ .............. 	 .745:375$635
Despefldido ........................................ .. .32.506:692$389

Saldo liquido ................................ 52.38:683$246

Como se ye do resumo acirna, houve urn excesso de
despesS oriundo principalneflte de insufficiencia de dotaçOes
orçamentariaS, assim discrj.minado:

OrcanientO previsto .........................
Orcarnefltorealizado ...................... ...........

Major despesa ...............................

SECRETARIA DO INTERIOR
..........

- 2.358:280$280

13.698:984$713
16.057:265$053

Para esta des pesa a major concorreram sobretudo a Força
Publica, a Instrucção Primaria e Soccorros Publicos.

SECRETARIA DAS FINANcAs

Orçamen to previsto ....... ........................... 	 12. 167:389$830
Orçamento realizado ....................... ......... 12.953:193$863

Major despesa ................................. 	 785:804$333

Houve uma despesa, superior a orçada, de 75:804333,
provenienfe de insufficiencia, por erro de calculo, da verba des-.
tinada ao serviço da divida externa.

13.,698:984$773
12.067:389$830
3.721:800$000

16.057:265$053
12.067:389$830
3.496:233$473



A. Secrefaria da Agricultura despendeu a menos a sommä
de 225:566$527.

Cumpre aqui assignalar que a insufficiencia de algumas
verbas foi motivada principairnente pela anormalidade da situaçao
geral, da qual resultam notaveis differenças de preços em ma-
terial e custo de mao de obra, de que o Estado feve necessi-
dade.

Por niais rigorosa que possa ser a previsao do !egislador,
no momento actual estas despesas a major diffici!mente poderao
ser evitadas. Mesmo assim, a vista do resumo financeiro atrás
estampado, verifica-se lelue conseguirnos attjngir o equilibrio or-
carnentario, facto este tanto mais animador, quarito é a con-
firrnacao dos dojs exercicios precedentes. Dados, pois, o vulto
da nossa arrecadacao dos tres u!timos exercicios e a não pe-
quena red uccão de encargos que pesavarn sobre o Thesouro, é
de se considerar que a situaçao financeira do Estado, se näo é
fo!gada, inspira, pelo menos, certa confianca.

Proseguida a politica de resistencia a despesas desneces-
sarjas, ou pelo menos que possam ser adiadas, certo, em face
da accentuada e animadora evo!ucao economica de Minas, p0-
deremos chegar, dentro de breve prazo, a completa normaliza-
çao das finanças pub!icas.

E' de notar-se, para que bern fique accentuada a solidez
corn que se vern fazendo a evolucao economica mineira, que
o exercicio de 1917 é rea!mente aquelle em que a arrecadaçao
attingiu o seu algarismo maxim o-37.745:373$635.

Verdade é que o exercicio de 1915 teve urna arrecadaçao
de 38.337:637$664, mas para este resu!tado contribuiu grande
massa do café, que devido a irregu!aridade de transporte que
se seguiu immediatamente a conflagracao europea, passou, em
stock, de 1914; ao passo que a arrecadaçao do exercicio de
1917 é resultante unicamente do seu respectivo movirnento
economico.

Emprestimos inunlcipaes

Os emprestirnos contractados pelo Estado corn as Camaras
Municjpaes montavam ate o encerramento do exercicio de
1917, a 21.863:006$228, tendo sido eritregue a somma de....
19-381:236$637.

O serviço de divida proveniente desses emprestirnos vai
sendo fejto corn toda a regularidade.

1)ivida fundada externa

Ate 31 de dezembro de 1917 a divida fundada externa
elevava-se a 187.089.000 francos que ao cambio actua! repre-
senta em papel moeda, a somma de 128.343:054$000, inclusive

accrescirno resultante do funding, operação esta que fui for-
çadO a levar a effeito pe!a premencia da situaçao sob a qual
teve inicio o rneu governo.

O funding veio augmentar a nossa divida externa de
20.979.000 francos, comprehendendo este total os titulos con-
50!idados e 0 custo da operacao.

Como já vos disse, a taxa de .juros dos titulos funding é
de 5,501 s e o prazo de amortização, de 25 annos, condiçOes
eSSaS que reputo vantajosas, attento 0 momento em que a ne-
gociacao foi feita e quando a propria Franca appel!ava para o
patriotismo dos sons filhos e Ihes assegurava, para os empres-
timos que !hes pedia, vantagens que importavam em quasi 60/a.

O Estado tern remettido a seus banqueiros em Paris, corn
rigOrosa pontualidade, as sommas necessarias ao serviço da
sua divida externa.

O e!evado algarismo a que hoje monta o debito externo
de Minas é o meihor aviso aos responsaveis pelos seus destinos
de que o appel!o ao credito do Estado não pOde continuar a
ter a frequencia que tern tido ate agora;

Consideravel é já a verba orçamentaria destinada a juros
e amortizacão do nosso passivo.

Divida fundada interna

E' de 60.141:200$000 o total das responsabilidàdes do
Estado pela divida interna em apolices, inclusive 6.500 de urn
conto de réis cada uma, emittidas no quatriennio a findar.

Estas, porem, näo vieram accarretar onus a!gum ao Thesou-
ro, dado que 5.000 foram destinadas a conso!idacao de parte
do nosso debito f!uctuante, conforme a lei n. 682, art. 44, e que
deverão ser incineradas, uma vez quo vo!tem ao dominio do
Estado.

As .1 .500 restantes, em virtude de dispositivo legal, foram
emprestadas a Camara Municipal de Barbacena, por conta da
qual correm os respectivos juros.

Divida fluctuante

0 debito f!uctuante extraordinario do Estado, quo era em
31 de dezembro de 1914, de 30.094:593$881, conforme dados
cuidadosamente apurados, está hoje reduzido a ............
13.000:000$000, relevando notar que por grande parte daquelle
debito pagava o Thesouro juros de 7, 8, è 9 0/0 e pelo actual
paga 6°/c.

Além da reducçao do passivo fluctuante, fez o governo, em
Virtude da lei n. 546, emprestirnos municipaes, a juros de
6 0/0 no total de I . 553:726$934, somma esta que vern augmen-
tar o activo patrimonial do Estado;" construiu grande numeroA. C.
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de edificios publicos para grupos escolares, cadeias e for-
uns, estradas de rodagem e pontes, auxiliou corn avultada
somma, a factura de estradas para automoveis; installou em
predio proprio e confortavel a Recebedoria de Minas no Rio;
fez a pequena lavoura emprestimos de algumas dezenas de
contos por intermedio do Banco de Credito Real; esforçou-se
por attender, dentro da exiguidade dos recursos orçarnentarios
de que dispoz, aos interesses e desenvolvimento de todas as
fontes da nossa produccao. Não alienou nenhuma parte do pa-
trimonio do Estado; ao contrario, augmentou-o corn a realizacäo
de obras permanentes e uteis. Nem mesmo o saldo das
apolices recebidas em pagamento da Bahia e Minas, nern as
accoes recebidas do Banco de Credito Real foram tocados.
Permanecem esses haveres, que o governo respeitou e conser-
you intactos como recebeu.

Synthetisando:
Em 31 de dezembro de 1914, a divida fluctuante extraor-

dinaria era de 30.094:593$881.
Hoje, é de 13.000:000$000.
Näo ha uma sO letra do Thesouro em circulaçao.
Emprestou o Estado as municipalidades 1.553:726$934.
As remessas necessarias ao serviço da divida fundada

externa tm sido feitas corn a major pontualidade; tern sido
tambem pontualmente pagos os juros da divida fundada interna.

Os pagamentos das despesas pertinentes ao serviço publi-
co, custeado pelas tres Secretarias, estäo rigorosamente em dia.

Fazer estas asseveraçOes tanto vale dizer que é de firmeza
o credito de Minas dentro e fOra do Paiz.

Do exposto julgo-me auctorizado a concluir que, apesar de
embaracos de toda sorte, conseguiu o meu governo algo fazer
em pro] do engrandecimento do nosso Estado.

Patrirnonlo do Estado

Ao encerrar-se o exercicio, o patrirnonio do Estado apre-
sentava o liquido de 109.968:799$862, proveniente da compara-
ção entre o activo 318.654:938$581 e o seu passivo.........
208-686:138$719.

CompOem o activo do Estado os seguintes valores:
Proprios e edificios ..................... 197.396:389$53
Divida activa ........................ .	 63.847:506$194
Valorcs, apoliccs c Plulos diversos 13.667:550$996
1) ivida das rnunicipalidades ............. .18.581 236$637
Saldos activos em poder de exactdres,

bancos e diversos responsaveis 	 25.162:254$701

na somma de. ......... ............. 	 318.654:938$581
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Seu passivo e representado pelas seguintes responsabilida-
des:

Divida fundada exlerna (ao cambio do

	

diado contracto) .................. 	 1i8.49i34O$OOO

	

Divida fundada interna ................ 	 O.14L2OO$OOO

	

Divida fluctuante (ordinaria) ............ 	 .13 672:839$752

	

Divida fluctuante (extraordinar .ia) .. ... 	 14.906:297$836

	

Eniprestimos municipaes (amortizados).. 	 207:526$399

	

Adeantamentos do exercicio de 1918.... 	 1.260:934$32

no total de ......................... 208.686:138$719

Collectorlas

No anno de 1917 correu normalmente o serviço affecto is
178 collectorias do Estado em virtude da Lei n. 459 e respe-
ctivas instrucçOes approvadas pelo Dec. n. 2. 182 de 1908.

Nesse exercicio, a renda das collectorias attingiva .......
13-601:889$925.

Nesta renda nao está incluida a arrecadaçäo proveniente
da amortizacão e juros dos emprestimos contrahidos pelas
municipalidades.

Emprensa Official

Sob a criteriosa administracão do Sr. dr. Joao Carvalhaes
de Paiva, a Iniprensa Official continua a prestar ao Estado
muitos e reaes serviços, como se poderá verificar no Relato-
rio da Directoria.

A elevaçao. continua do preco de todos os materiaes ty-
pographicos, principalmenie do papel de impressao—tem pro-
duzido o augmento das despesas do custeio.

0 movimento geral da receita e despesa da Imprensa
Official—no anno de 1917—foi oseguinte:
Despesa. ........................................ ........
Producço .................. ...

Saldo em favor da despesa .........................
Saldo do material existente no deposito eni 31 de dezembro

de 1917, que passou para o novo exercicio ... .........

Despesa ou deficit effectivo ................... ....

Junta Commercial

A Junta está constituida pelos deputados : coronel Adol-
pho Magalhaes, presidente; Francisco de Castro Ribeiro, secreta-
rio; coronel Manoel Qonçalves de Sousa Moreira, Laurindo Felis-
berto de Assis ejoaquim José dos Santos, sendo supplentes o 
srs. Casemiro Ferreira Martins e Clãudiano Martins junior.
Funccionou regularmente a Junta no decurso do añn6 de 1911.

668:707$i1 c.
666:518$39 t

2O2:18$723

172:994$83

29:193$889
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Realizarain-se (ii sessOes ordinarias durante o anno ê nel_
las tiveram expediente 466 requerimentos cliversos. Foram ar-
chivados 121 contractos, 33 distractos, 25 alteracOes de COn
tractos e 13 documentos diversos de sociedades anonymas,
registradas 73 firmas commerciaes, 36 marcas de fabricas e ex-
pedidas 2 cartas de commerciantes matriculados.

0 movimento de capitaes foi o seguinte:
Capital ................................................ 	 1O.771:926$496
Renda de sellos e impostos para o Estado ............... 15:643$792

para 	 Unio ........................ 27:798$780
Eniolumentos aos menibros da junta .................... 	 4:577$800

Junta de correctores publicos e Camara Syndical

Ainda não se constituirani essas instituiçOes, creadas pelo
dec. n. 4.375.

Bancos mineiros

Na minha mensagem do anno passado accentuèi que a
crise financeira e economica, pronunciada principalmente no
segundo semestre de 1914, determinou grande retrahimento
nas operacoes bancarias de todos os estabelecimentos de cre-
dito do paiz.

Dessa crise participaram os dois bancos mineiros corn
Os quaes o governo tern contractos para auxiliar a lavoura e a
industria do Estado.

Os dados estatisticos, porém, coihidos no anno de 1917,
revelam symptomas e manifestaçOes de regular actividade na
vida interna do paiz, e, como consequencia, o movimento ban-
cario cresceu. Os balancetes e relatorios dos estabelecirnentos
de credito accusam em geral que, no anno passado e no
principio deste anno, as caixas dos bancos tiveram reforços,
os depositos augmentaram, as transacçOes se reanimararn.

Ha maiores disponibilidades de capital e de credito. E',
não ha duvida, uma situacäo bancaria animadora a que nos
apresenta o Brasil, em 1917, em relação a situaçao anterior,
de 1916. Os dados publicados pela Directoria de Estatistica
Commercial, mostrarn a movimentaçao do nosso appareiho
bancario, sendo a differença entre o activo dos hancos nos annos
de 1916 e 1917 de 744.438 contos neste ultimo.

Todas as rubricas dos relatorios dos bancos em 1917,
accusam uma situacao mais fortalecida e confortadora para 0
momento difficil que atravessamos.

Pelos mesmos dados estatisticos fornecidos em confronto
corn o estado anterior do movimento bancario, as economias
darticulares accumuladas em hancos apresentaram, no decurso
Pe urn anno, (1917), a importante somma de 312.316 contos.
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Banco do Credito Real

Os bancos mineiros VäO participando desse acoroçoamento
lento, mas vital, dessa prosperidade auspiciosa, e continuam
a prestar ao commercio, as industrias e a lavoura do Esta-
do bons serviçOs, crescendo de anno para anno as suas
operacOeS bancarias.

Dernonstram-n'o as notas tiradas dos balanços e relatorios
ub1iCad05 no resumo seguinte

Banco de Credito Real de Minas Gera&s:
O resultado geral das transacçOes no anno de 1917 attin-

glu a quantia de 2.207:707$328, applicada pela fOrma seguinte:
pagamento de juros ao Estado do capital da carteira agri-

cola .................................................
Ideni de coupons de letras hypothecarias ...............
pagameflto de juros dos depositos em conta corrente e a

prazofixo............................................
Dividefldos aos accionistas ................... ..............
Creditadoao fundo de reserva ............................
Idema con.tas a liquidar .................................
DespeSaS geraes, sellos, impostos na matriz e agencias...
SaldO para 0 semestre seguinte ............................

No anno anterior a renda geral das transacçOes foi de.
2.078:678$588. ***

Foram resgatadas por sorteio I . 139 letras hypothecarias
de 6 e 7%, no valor de 113:900$000, e ficaram em circulaçäo
32.421 letras de 6 e 7%, na importancia de 3:242:100$000.

***

Os emprestimos realizados pela carteira agricola elevaram-
se a 17 . 975:599$060; contra 15.042:422$008 em 1916, isto é,
mais do que no anno anterior 2.933:177$05 2, passando para
este exercicio 10.014:791756 contra 9:843:938$6 21 em 1917.

Os emprestimos das carteiras hypothecarias eram de....
2.025:245329 e subiram a 3.077:582$ 723 , neste exercicio. A
somma de todos os emprestimos hypothecarios, pelas differen-
tes carteiras, montaram a 6 .079:550$366 contra 4.991:145$905
em 1916.

As operacOes da carteira commercial, em descontos e con-
tas garantidas forarn de 51.240:310$79 7, sendo o saldo que
passa para este exercicio de 10.336:870$178

Os depositos em conta corrente e letras a prazo fixo attin-
giram a 95:876:104$233 corn urn saldo para este anno de...
16.949:012$278, contra 82.464:483$832 e saldo de ..........
15.098:029505 no relatorio do anno passado.

411:591$600
200:247$000

430:635$010
306:123S600
102:978$234
321:155$994
412:938$606

22:037$284
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Seri de utilidade incontestavel a major disseminação, pelo
territorio de Minas, de agencias e correspondencias bancarias.

***
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0 fun do de reserva, que era de 1.260:933$418, elevou-se
a 1.363:911$652. ***

Continuam a dirigir este estabelecimento de credito os se-
fibres: dr. Americo Gomes Ribeiro da Luz, presidente; di-
reotores, Aprigio Ribeiro de Oliveira e Leopoldo Murgel, que
mereceram do conseiho fiscal o seguinte parecer:

<<Os membros do Conseiho Fiscal do Banco de Credito
Real de Minas Geraes, tendo na forma dos Estatutos examina-
do o relatorio, balanço e contas relativos ao anno de 197 e
os encontrando de accordo corn a escripta são de parecer se-
jam cues approvados.

O Banco cmprestou pla carteira agricola perto de 18 mil
contos, ou quasi tres mil contos mais do que no anno passa-
do, prestando, como se ye, grande auxilio a lavoura, auxilio
que vem se reflectir na situação geral do Paiz.

Os lucros do Banco foram neste exercicio de. ..........
2.207:707$328.

O Conselho Fiscal fendo em vista o criterio, inteltigen-
cia e dedicaçao corn que os administradores tern dirigido os
negocios do estabelecimento, propOe a assemblëa urn voto de
louvor a Directoria do Banco.

Juiz de Fóra, 5 de abril de 1918.

Luiz Barbosa Gonçalves Penn a.
Gabriel Villela de Andrade.
Dr. Edgar Quinet>.

***

0 Banco de Credito Real manteve, durante 0 anno de
1917, as seguintes agencias

Juiz de FOra (séde).
Bello Horizonte.
Lavras.
Ouro Fino.
Ponte Nova.
Uberaba.
Rio de Janeiro.
Cataguazes. -

No corrente anno foram creadas pelo Banco : uma agen-
cia em Uberabinha e duas correspondencias bancarias em S. João1
Nepomuceno e Palmyra.

Além de outros valiosos serviços por este estabelecimento
prestados a lavoura e a industria, no anno relatado, no actual
foram já feitos emprestimos a pequena lavoura, por ordem do
governo e em todas as suas agencias, no valor de 400:000$000
a juros de 6 % no prazo maximo de urn anno.

Esses pequenos emprestimos, que não podem exceder de
3:000$000 para cada lavrador, estão produzindo excellentes reEul-
tados.

Banco Hypothecarlo e Agricola do Estado (IC
Minas Geraes

Tereis a opportunidade de verificar que, no segundo ba-
lanco semestral do anno findo, a conta de lucros e perdas
deste Banco se encerrou corn urn saldo activo de 64:378$015,
o qual a sua directoria, em logar de distribuir, acertadamente
destinou ao fortalecimento da receita do semestre corrente.

Foi assirn dispensado naquelle semestre o concurso do
Thesouro estadoal, corn a circumstancia de Ser a primeira vez
que os encargos dessa conta alcançaram cobertura normal nos
lucros sociaes do Banco, scm necessidade, como succedeu no
primeiro semestre de 1914, de ficarern inamortizadas certas con-
tas, para apresentar urn lucro beneficiario pouco superior a
uma centena de mil réis.

Monta em 2 . 153:145$98 1 a importancia que este institutode
credito tern de devolver ao Thesouro do Estado a titulo de ga-
rantia de juros que Ihe foram effectivarnente pagos; mas o seu
reembolso exige uma accentuada prosperidade do Banco, e tao
accentuada, que The permitta primeiro destinar:

a) 6°/ s para o juro annual e amortizacao das obriga-
çOes;

b) 6 010 para o juro annual e amortizacão das acçOes;
c) 5 0/0 para constituir o fundo de reserva social;
d) a somma necessaria para distribuir urn dividendo de

10 '1,, aos accionistas sobre o capital realizado;
e) 30 010 do que restar, para reembolsar o Estado das

quantias que tiver pago como garantias de juro.
Corn os seus recursos actuaes, claro está, não é possivel

ao Banco, a não ser dentro de urn longo periodo de tempo,
devolverao Estado o auxiIio que este ]he tern prestado, uma
vez que o seu capital não corresponde as proporcOes do appa-
relho •mantido, tanto que grande parte, a major scm duyida,
dos negocios bancarios das nossas classes activas continua a
e feita bra de Minas.



Bello Horizonte ...................
Guaxup e .......................
S. Paulo do MuriahO ............
Varginha .......................
Sania Luzia do (larangola ......
S. Sehastio do Paraiso ..........

Total .........................

3.014:973s744 3.610:670$695 4.751:763$621
1 275:7985565 1 066:8218700 l.265:297449

	

605:16138380 	 850:4308812 1.038:7965843
977:7129160 1.095:3365052 1.442:7408564

	

2 6:6759120 	 602:9819390 	 813: 815150

	

502:0725200 	 683: 0105620 	 866:928$420- 	 - 	 432:4265350
7.572:3985169 7.910:2015279 10.611:730

Descontos, juros e co]niujsss

	

2.7ti3.115,27 	 2.262 393,06 	 2.114.314,64

	

301.411,64 	 3 2.921,33 	 295 003,41

	

947:8328908 	 5.043:0495831 	 983:1911790
1.410:7545783 1.339:467$006 1.356:0278332

	

470:288$836 	 431:7495814 	 392:939$986

	

3 124.526,91 	 2.595.314,39 	 2.409.318,0
2.828:8765527 2.314:2665651 2.732:1595108

Agricolas fiancos ...............Urbanos, francos .................Aricoi5 réjs ....................IJi
g
banos réjs ... ..................Ruraes, réts .......................

Total, francos ...................
Total,  r6is ...... .........
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Sern embargo dos seus restrictos meios de acço, uão se
pode contestar o desenvolvimento lento, mas seguro, das tran
sacçOes do Banco, mormente nas agencias da Matta e Sul do
Estado, as quaes prosperarn sempre, conforme consta dos qua-
dros sernestraes do movimento de cada uma.

o Banco tern estabelecidas as seguintes :—Guaxupé, Mu-
riahé, Varginha, Carangola, S. Sebastiäo do Paraizo e Ubá, de
recente instailaçao, e pensa estabelecer uma dentro em breve
na zona Oéste, hem como outra na cidade do Rio de Janeiro.

Sensivel ja é o nurnero de pequenos emprestirnos fei-
tos, sob a fOrma de credito pessoal on sob garantia das co-
Iheitas, pelas agencias aos pequenos e médios lavradores,
os quaes. constituem, sem duvida,a immensa maioria do Esta -
do, convindo assignalarque a maior parte desses emprestimos
näo excede de dois contos de réis.

Este é o meio mais efficaz de fomentar a nossa prod ucçäo
agricola, especialmente de cereaes, de modo que merece ser
ampliado corn a devida seguranca, e os algarismos relativos a
taes emprestimos confirmam essa salutar orientaçao.

A agencia de Guaxupé merece destaque pelos esforços
empregados no sentido de auxiliar a lavoura local, adquirindo,
por exemplo, unia boa quantidade de saccos para fornecel-os,
em condiçOes economicas, aos seus clientes.

A séde central entrou mesmo em negociacOes corn a <<Cia.
Mechanica e Importadora de S. Paulo-,firma ingleza, e conse-
guiu levantarinterdiccão official da venda de saccos no interior
em favor do Banco Hypothecario, que se acha assim habilita-
do a proporcionar aos seus clientes, a preco vantajoso, a quan-
tidade precisa de saccos para a exportacao de seus productos.

0 movimento deste Banco consta dos seguintes quadros,
que merecern attençto:

C/C. <<Movlmento'< e <<Llmitadas- .- Depositos a prazo

31- 5-1917 I 30-11-1917 I 31 5-1918

Bello Horizonte ................... .2.S6S:10057S 3.686:877435 4 973:286$620
Guaxupe.. ........... . ..... ..... . .3s6:905412 	 367:509949 	 391:349832
S. Paulo do 3iuriahé .................19:7l3$193 	 552:068$313 	 540:530S120
Varginha ................... ... .....716 817$72" 	 6185:8$2992 	 631:0005142
Santa Luzia do Carangola ...... ..142:09l355 	 129:0111890 	 106:7445350
S. Sebastjão do Faraiso ......... .492:6655220 	 400:346s080 	 627:1178190
Ubá ................ ................ ..- 	 - •	 323:25570

Total .......................... .5.216:2935478 5.771:646659 7.595:279824
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C/C. Garntj 	 e Titulos descontaUos

31- 5.17 I :40-11-19171 31- 5-1918

31- 5-1917 30-11-1917 	 31-5-1918

Belle Horizonte. .................... 206:1655571t 	 305:8955095 	 278:794S031Guaxupé ................... 	 53:91175570 	 52:9279495 	 64:2955737S Paulo do Murjaljé ..... ........ . 31:4485234 	 47:0035796 	 50:1278665Varginha ....................... 8:109$56351:7075917 	 56:260$270niSaa Luzia do Carangola 	 l2:50l755 	 26:1495947 	 35:86958164o Sebastian do Paraiso .........90:28l136o 	 31:5928748 	 49:1945809Chit .............. ................. 	 - 	 - 	 10:3715500Total... ....... .... .........

	

....375:87i358 	 518:2775598 	 545:111$831

Eluprestimos llypothecarjos

31- 5-1917 30-11-1917 31- 5-1918
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BENEFICIOS LIQUIDOS DAS AGENdAS

1917

Agencias 	 1? semestre

Guaxupé ..............................
Muriahé ............................... 18:288822
Varginha ............................ ..40:349$930

	

Carangola ........ ...................	 4:655$100

	

S. SebastiAo do Paraiso ............ ..... 	 li:095$605

	

Totaes ............................. 	 113:860,5739

jUiS PAGOS PELAS AGENCIAS A SEDE

1917 	 1917

	

1? semestre 	 21 semestre

	

18:366$700 	 21:103$300

	

5:994$800 	 9:812$800

	

24:361$500 	 30:916$100

HYPOTHECAS

0 saldo desta conta em 31 de dezembro do anno passado
monta em 4.136:018$209, representado por 331 hypothecas,
que assim se decompOefli:
Agricolas - Francos (2.221502,74) .................... 1. 182:2535409

	

- Reis ..................................... 	 .033:521$236

	

Urbanas - Francos (319.751,43) .................. .... 	 165:2785522

	

Réis ..................................... 	 1.143:12O$2O

Ruraes 	 - Réis ..................................... 412:8449781

Somma .................................... 4.130:018$009

Em fins de dezembro ultimo existiarn 44 hypothecas cujas
prestacOeS semestraeS estavam em atrazo, representando o seu
montante - capital e juros— uma somma de 329:882$9 11 , corn
a circumstanCia de que, si os seus devedores estivessem em
dia no tocante aos pagamentOS, näo responderiam por urn
atrazo, sO de juros, na importancia de 139:342$8 48, assim de-
composto:
AgricolaS ........................................ ...... 	 97:282$872

42
Urbanas ............................................... 059$978

Essas cifras tern a virtude de dar vigor ao conceito da
<<Conferencia Nacional de Cereaes>> quando, a proposito do cre-
dito agricola, affirmou:

Para obter-se a prosperidade da lavoura e necessario
organizar o credito agricola, não de conformidade corn o Clue
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ate aqui se tern feito no Brasil, mas de accordo corn 0 regimen
niodernamente estabelecido nos mais adeantados paizes. 0 sys-
temade urn ou alguns bancos estabelecidos nas. grandes cidades,
para emprestar somente aos grandes lavradores mediante hy-

0theCa das propriedades ruraes, arrasta Os estabelecimentos
de credito a ruina e não diffunde o credito por todo o paiz
oem O leva is mäos dos pequenos e médios lavradores, que
Sao Os rnais numerosos e Os mais necessitados de auxilio.

Estes precizarn, para prosperar, que se Ihes faculte o cre-
dito de sommas relativamente pequenas, sob a fOrma de cre-
dito pessoal, ou sob a garantia de fructos pendentes, ou, em
certos casos, de productos depositados em armazens.

0 credito nestas condiçOes carece ser organizado, nao de
cirna para baixo, mas de baixo para cima, por meio de
caixas locaes, que encontrem apoio em bancos regionaes ou
estadoaes, como estesdevem encontrar apoio e redesconto em
urn grande banco central.

De facto: a experiencia niostra que, em regra, o capital
fornecido mediante hypotheca das grandes propriedades, sac-
cando-Se desde logo urna avultada somma emprestada, em
vez de augmentar 0 seu valor e o seu rendiniento, acarreta
preIUiZO as partes contractantes.

H esurno

Lançado urn olhar retrospectivo sobre too o quatrien-
nio da Administração, verifica-se que, apesar das mil difficul-
dades financeiras e de ordem geral que teve de afastar e yen-
cer, nao foi ella infructifera e apresentou apreciaveis resultados
em beneficio do Estado, nos varios departamentos adminis-
trativos, como se vera do seguinte resumo:

Na Secretaria do Interior, desenvolveu, organizou e mere-
mentou diversos serviços, a saber:

auxiliou corn vigor a organizacão das linhas de tiro e do
sorteio militar;

na Instrucçao Publica - foram construidos e installados
31 novos grupos escolares, estando ainda 31 em construcção.
Desses grupos, no total de 153, 128 são urbanos e 25 são dis-
trictaes. A matricula actual das escolas publicas é de 179.000
alumnos, elevando-se a matricula geral do Estado (grupos e
escolas isoladas, urbanas e districtaes, ruraes, coloniaes, no-
cturnas e escolas municipaes e particulares) a 212.705 alu-
mnos one receberam instrucção ern Minas, no anno de 1917

em diversos grupos escolares impulsionou o ensino dos-
trabalhos maniaes e rudimentos da profissao futura dos alu-
mnos;

zelou e conservou os predios escolares existentes, promo y en-
do o recebimento de 95 escripturas de immoveis (predios esco-

1917
2? semestre
50:328$469
31-.912S252
53:906046
27:516$907
36:359$648

200:023$322

Guaxupé.............................
Muriahé .............................

Totaes ...........................
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lares e terrenos) para a installacão de escolas districfaes e
ruraes, sendo, neste particular, auxiliada pelos governos mu -
nicipaes e pelos •particulares;

deu vida a bella e util instituição das Caixas escolares
creadas em todos os grupos e em diversas escolas isoladas;

ainda na instrucçao publica, cooperou para que fossern vo
tadas as leis ns. 657, de 1915, e 676, dé 1916, modificando
O ensino primario, secundario e normal no Estado e expediu
para a execução destas leis os decretos:— n. 4.534, conten
do as instrucçOes jeguladoras dos concursos para a primeira in-
vestidura no magisterio; n. 4.508, de 19 de Janeiro de 1916, ap-
provando o programma do ensino primario; n. 4.524, de 21
de fevereiro do mesmo anno, promulgando o regulamento que
uniformizou o ensino normal; n. 4.566, que reorganizou a Es-
cola de Pharmacia de Ouro Preto; igualmente promoveu a con-
cessäo das regalias da equiparacão aos externatos do Gy-
mnasio Mineiro de Bello Horizonte e de Barbacena, e aos es-
tabelecimentos de ensino superior do Estado

na Magistratura e Justica foram votadas: a lei n. 663,
de 18 de setembro de 1915, restabelecendo as comarcas sup-.
primidas pela lei n. 375, de 1903, creando as de Aymorés e
Poços de Caldas e 41 novos terinos, attendendo, deste modo,
as justas reclamaçOes fundadas no interesse de facilitar a dis-
tribuiçao da justica no Estado e tornando mais efficiente a
arrecadacao das rendas, contribuiu sensivelmente para o seu
augmento ; por terem satisfeito as exigencias legaes, além
das de Poços de Caldas e Aymorés, foram ja installadas 7
comarcas e 26 termos. Estas creaçOes de comarcas e termos
elevaram as rendas estadoacs arrecadadas nos municipios
comtemplados, como se poderá verificar pelos dados estatis-
ticos;

creou a segunda vara de Direito da Capital para attender
ao crescente desenvolvirnento do seu serviço forense;

reorganizou a divisão judiciaria pelo Decreto n. 4.561, de
24 de abril de 1916, que regulamentou a lei n. 663, de 18 de
setembro de 1915, e alterou a divisão judiciaria do Estado;

organizou os municipios e termos de Aymorés e S. Manoel
do Mutum, creados pela lei n. 673, de 5 de outubro de 1916;

normalizou e poz ordem na veiha questão de lirnites
corn o Estado do Espirito Santo; nos termos da sentença do

Tribunal Atbitral, determinou e effectivou a tomada de posse
do territorio ex-contestado, tendo sido expedido para esse fim
o Decreto n. 4.304, de 19 de janeiro de 1915;

interessou-se pela organizacäo do<Codigo, 	 Processo>
serviço de reconhecida utilidade, e já em composicão 	 na Im-
prensa Official, gracas a preciosa collaboracao do Instituto dos
Advogados Mineiros;

lit

na Saude Fublica e Hygiene, organizou o serviço de fis-
calizaca o e defesa commercial da manteiga e fez examinar to-
das as aguas mineraes do Estado; regulamentou o exercicio da
nrofissäo de pharmaceutico; e ultimamente promulgou o Co-
jjgo Sanitario do Estado;

organizou 0 serviço da prophylaxia da lepra, e ãssignou
contracto corn a Rockfeller Fun dation para dar combate a un-
cinariose em Minas;

publicou o regulamento pondo em vigor o codigo sanitario
rural. -

Fez a nova divisão politica de occordo corn os termos da
lei n. 647, de 1? de setembro de 1915, dividindo o Estado
em doze (12) circumscripcoes eleitoraes de 4 representantes ca-
da uma;

expediu o decreto regulamentar n. 4.877, de 22 de setembro
de 1917, contendo o Regulamento eleitoral;
- 	 presidiu corn muitoescrupulo, ordem e liberdade,a todos os
pleitOs eleitoraes realizados no Estado.

Na Secretaria da Policia manteve-se, durante o quatrien-
nio, o regimen creado pelo dec. n. 3.407, de 16 de janeiro de
1912;

o Gabinete de Identificacao, reorganizado pelo dec. n.
3.408, de 16 de janeiro de 1912, forneceu aos alistandos da
comarca da Capital ate 31 de dezembro de 1917, carteiras de
identidade para fins eleitoraes, em numero de 2.124. A
estatistica carceraria foi feita por novos moldes estabelecidos
definitivamente no regimento das cadeias, publicado pelo dec.
n.4.991, de 14 de maio ultimo, incluindo-se nelle disposiçOes re
lativas ao aproveitamento dos serviços dos condemnados na
construcção e conservaçao de estradas publicas e obras mu-
nicipaes, a requisicao das respectivas camaras

foi effectuado o registro dos subditos allemães residentes
no Estado—homens e mulheres de maior edade—que viviam a
expensas proprias. Esse serviço se realizou debaixo da major
ordem

pela primeira vez, apOs a promulgacão do Codigo Penal
de 1890, foi concedido livramento condicional a urn preso da
Penitencjarja de Ouro Preto;

fez-se urn predio para.o gabinete medico-legal da Capi-
tal e tarnbem urn outro para o funccionarnento da Inspecto-
na de Vehiculos da Capital;

a Guarda Civil soffreu a modificaçao consistente na sup-
pressäo do logar de fiscal geral, substituido por urn official da
Força Publica, fazendo-se a economia annual de 3:600000;

foi construido, mediante accordo corn a Santa Casa de
Sabará, urn pavilhao para recolhimento e tratamento de presos
leprosos, que estavam recoihidos, em inconveniente promis-
cuidade corn os outros presos, nas cadeias do Estado;
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foi feita a construccao de dois novos pavilhOes corn acorn,
modaçao para mais de 100 doentes, na Assistencia a Alienado,

foi conseguido o transporte— antes muito oneroso para o
cofres publicos—dos loucos que, dos diversos pontos do Esta
do, se encarninhavam para a Assistencia, corn despesas CXOr,
bitantes, reduzidas agora a urn terço;

tambern a Forca Publica teve a sua reorganizacão pela k
n. 631, de 29 de setenibro de 1914, e pelo dec. n. 4.343
de 19 de marco de 1915, que investiu 0 Chefe de Policia na
funccOes de Commandante Geral da Brigada, havendo resulta.
do uma econorniabcle 10:400000, ordenado do mesmo Co.
mandante;

o Esquadrao de Cavallaria e o Corpo de Bornbeiros forar
reduzidos ao nurnero de officiaes e pracas strictamente necessa.
rios ao service publico, que absolutamente nâo ficou prejudi.
cado, importando a providencia numa reducçäo de despesa
na cifra approximada de 180 a 200 contos. 0 Corpo de Ca,
vallaria ficou reduzido a urn esquadrao e o de Bombeiros a um
secção;

para a instrucçao da Força Publica foi mantido e renova.
doe contractofeito corn o sr. coronel Roberto Drexler, col,
vantagens para os cofres publicos

o service de saude da Força Publica foi igualrnente mo.
dificado pelo dec. n. 4.553, de 11 de abril de 1916, que lh,
irnprimiu major regularidade;

para o funccionarnento da Secçäo Militar foi adquirid
por preco muito vantajoso, urn predio em frente a Secretaria d
Policia.

V-se, pois, per este resume, que a Secretaria da Polici
tambern teve a sua movirnentaçao progressiva e normaliza.
dora, durante o quatriennio.

Na Secretaria da Agricultura uma das medidas prélimina.
res foi a sua reforma que, entre outras, teve a vantagem d.
descentralizar os serviços, tornando a sua acção rnai•s promp
e efficaz. Comprehendeu o meu governo a necessidade da cr
ação, sem augmento de despesa, de uma directoria, que em-
pregasse a sua principal actividade no estudo e soiução dc'
varios e complexes problemas concernentes a nossa industri
pecuaria e mineral, a major riqueza do Estado e o principa
factor da nossa independencia futura. 0 resultado correspor-
deu plenamente a espectativa.

Assignalemos, ao acaso, a organização das granjas pas-
tons c a installaçao de urna dellas em Pedro Leopoldo;

a consttuccao dos silos para conservaçao de forragell
—a introducçao de reproductores de raça no Estado, er

numero de 1.006, de 1914 at6 agora;
—o fornecirnento de sore e appareihos para vaccinaca

do gado bovinO e suino, sendo que, no periodo referido,
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distribuiram cerca de dois milhOes de doses de vaccinas
S1 .027 apparelhos para injecção;
e —Os auxilios para construcçao de banheiros carrapati-
das de qUe 0 Estado já conta perto de 200, dos quaes 70
ran construidos corn o auxilio estadual, sendo que, destes,

o foram no periodo da minha administraçäo;
—a propaganda efficaz do cultivo das rnelhores forragens,

corn a distribUicão, no dito periodo, de 152 toneladas de se-
mentes;—a concessão de transporte gratuito para o gado e se-
nientes importados directamente pelos fazendeiros;

—Os auxilios concedidos as fabricas de formicicida, banha
e carbUIt0 de calcio;

—a systematizacao do serviço de exploraçao de mineraes
em terraS devolutas, por meio de arrendamento, corn os me-
Ihores resultados e corn urn augmento de renda para os co-
fres publicOS

—a orgaflizacão do serviço de estatistica, de cujos re-
sultados iá nos ternos servido para trabaihos de grande uti-
jidade e valor, taes como a rnatricula dos fazendeiros do Esta-
do, o censo pecuario, etc., e etc.

Em materia de agricultura
—a introduccäo de machinas agricolas, em nurnero de

8.337, de 1914 ate agora;
—a distribuicão de sementes, mudas, etc., sornrnando rnui-

tas toneladas, sendo que so em batatas inglezas distribuiram-
se 300.000 kilogrammoS;

- a fundação de urn horto florestal, onde já deixo urna
grande plantacão de arvores e essencias florestaes;

—a installação de campos de cultura de furno e fructas na
Matta e Sul do Estado, corn os meihores resultados;

-O ensino pratico e experimental, em terras dos fazen-
deiros, da cultura do algodao, a cargo de urn especialista nor-
te-americano;

—a nova organizacão dada ao servico de terras publicas,
etc., etc.

Em viação e obras, basta dizer que ate agora foram en-
tregues ao transito publico, scm lançar mao de recursos orça-
mentarios extraordinarios, mais 80 pontes, nao falando nas que
foram reconstruidas ou concertadas, nem tampouco em pon-
tilhoes em elevado numero. Referimo-nos a pontes que não
existiam antes c que cram reclamadas pelas necessidades das
varias rcgiOcs a quc servcrn. Reconstruidas foram 5 c estão cm
eiiddinento as obras de construcçao de mais 30.

Cadeias, além das 8 construidas, está auctorizada e em
andamento a construccao de mais cinco.

Foram tambern construidos alguns foruns e auctorizada a
con strucçao de outros.
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Não sâo incluidos aqui os varios auxilios concedidos s
camaras muncipaes para construcçao de pontes, foruns, etc.,
nos respectivos municipios.

Quanto a estradas de rodagem e autornoveis, ninguem
ignora o incremento que tiverarn no decurso da adrninistracao,
näo sO as que directamente o governo constróe, ou repara,
como as que subvenciona (na extensão de 3.000 kilornetros
approximadarnente), de accordo corn o regulamento 4.501, de
1915.

As obras da eellente estrada para o trafego de auto-
moveis que, partindo desta Capital, vai em demanda de Con-
ceiçao do Serro, proseguern corn actividade; constrOe-se actual-
mente urn importante rarnal para a Granja Pastoril, através
de uma rica e prospera regiao.

Ha ainda, construida durante o quatriennio, a modelar
estrada de automoveis para o horto florestal; as de rodagem de
Cattas Altas de Noruega a Villa do Rio Espera; a de Pouso
Alto a Serra do Picü; a de Fazendjnha a Encruzilhada (mu-
nicipio de Baependy); a de Piedade de Leopoldina a Sao Joao
Nepomuceno; a de Sao Domingos do Prata a Saude-.

Além disso, varios foram os auxilios prestados pelo Esta-
do para a construcção ou concerto de estradas em diversos
municipios.

Conc1usio

Senhores Mernbros do Congresso Legislativo de Minas Ge-
raes:

Pelos dados contidos nesta mensagem, haveis de conven-
cer-vos de que onosso caro Estado vai realizando incontestaveis
avanços no caminho das suas justissimas aspiracOes progressis-
tas.

Em todos os ranios da actividade publica tereis de en-
contrar demonstraçoes de vida, trabaiho vigoroso e de esfor-
ço patriotico para conseguir urna organizaçãO segura e solida
e preparar urn auspicioso destino para Minas (Ieraes.

Podemos, corn verdade, proclarnar a existencia de urna accen-
tuada e inestimavel convergencia de grandes energias em tomb
dos mais graves problernas que dizem respeito ao nosso soer-
guimento moral, civico, intellectual e econoniico.

Outras informaçOes mais minuciosas e completas consta-
rão dos relatorios dos srs; Secretarios de Estado, Chefe de
Policia e Directores de todas as repartiçOes.

A todos que foram e aos que ainda são dignos e valorosos
auxiliares da minha adrninistracão, cumpro agora o dever de
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manufestar 0 meu reconhecirnénto cordial e profundo pelo pre-
cioso concurso que me prestaram para o Convenjente encami-
nhamento dos negocios publicos.

Devo mesmo assignalar que os resultados beneficos, por
acaso coihidos, em grande parte, resultam da cooperação da-
quelles que tive a Ventura de escolher para dirigir os de-
partamentos administrativos.

0 que foi possivel ao meu governo effectuar ahi fica
narrado corn absoluta sinceridade e franqueza.

A paz e a ordem, que, deritro das nossas fronteiras, in-i-
peram por toda parte, a concordia politica que preside ao
nosso evoluir, a cordialidade das relacoes de Minas Geraes
corn todos os outros Estados da Federaçao, o seu apojo fir-
me, sem reticencias, ao patriotico governo da Republica, nesta
conjunctura afflictiva da vida. internacion al ..... constituem, poroutro lado, o testemunho que aos meus coestadoanos ouso
apresentar dos sentimentos que me inspiraram no exercicio do
alto cargo que brevemente deixarei, confiante no julgamento
justo e sereno do nobre e generoso povo mineiro.

Bello Horizonte, 15 de junho de 1918.

ei/Z'i 92Yarefra c/a Gsfa ?/Lefra
João Antonio, Bernardo Gui-marães,
Franklin de Castro, Antonio Moura,
Moreira -da Rooha, Sousa Soares,
Tavares de Mello, José Custasijo,- Al-
cides G0na1ves, João Lisbon, Julio
Meh'elles, Rtto Junior, Silvia For-
tes, José Alfonso, Pericles ide Men-
donqa, Viviano Calcias, e Modcstinô
Goncalvos, faltando corn causa par-
tkipada os srs. Norberto Lage, Bac-
Ia Neves, Simeão Stylita e Getullo
dc Garvajho e. scm ella, os mais
sen-hares.

Abre-so a sessão.
Lida a acta da 13. 1 sessão prepa-

ratoria, quo so acha sobre a mesa,
e não havendo quern solre ella ía-qa observaqoes, Rca sobre a -mesa
para ser appr-oyaa quando houvernumero.

Off icios
0 sr. 1.° s'ecretarjo traz ao conhe- -

cimento da Camara dois officio,
urn do sr. dr. Odilon de Andrade
communicando ter prestado corn-
promisso e tornado assento na Ca-
mara Federal como represontaitte
do 4.° distrjeto eleitoral, tendo eiu

Fin-da a leituca, retira-se S . cxc
corn as meemas formaildades corn
qun 101 reee'bido.

Em -seguida 0 Sr. Presidente
pondo_se do pd, no quo é acompa-
nhado per todos os presentes, do-
clara em •alta voz: "Estcl installadaa 4.a sessdo da 7.a legisiatura do
Con gresso Mineiro".

S. exc. mayida quo so remef—
an Senado uma copia authentica da
mensagem hojo lida, sendo n-a fOr-
ma do Regimento. lida e approyada
a presente ac-ta, e

Levarit.a-se a sessâo.

1.' SESSAO ORDI1NARIA, AOS 26
DE JUNHO DE 1918

Presjdencja do Sr. Castello Branco

SUMMA RIO: - Acta. - Ex-pedien-
te. - Ondom do dia

Ao melo dia, feita a chamada,
achamse presenfes os srs. Castel-lo Branco, Leopoldo dc Luna, Pau-lo Pinheiro, joo Martinho, Argo-IfllFo de fi-esende, Cicero Lopes,

A.c.-8 	 -
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consoquencia disso renunciado o
mandato de deputado ao Con-
grosso dosto Estaclo o outro do sr.
Alberto Aivares renunciando tam
hem o mandato do deputaido por
ter sido ieleito director geral da
Companhia de Estradas de Ferro
FederaeS Brasileiras Redo Sul Mi-
noira.

o sr. Presidente manda quo
quanto ao primeiro so Iaçaifl as
devidas cornmunicaöeS e quo
quanto ao segundo se3a enviado
( commiSsão do Constituicao e Le-
gislacäo e Justiça para emittir sea
parecer.

Te1eramma
F' lido urn tolegramma do sr.

Costa Cruz dociarandO estar de
viagom, prompto pain os traiba-
lhos.—A Camara flea inteirada.

Não havendo numero legal para
so proceder a eioio da mesa e
das Icommissbe6 permanentes da
Camara o Sr. Presiddnte diz quo
continua para amanhã a mesma
ordem do' dia e

Levanta-so a sosso.

Lida a acta ia antecodente, fieou
obre a mesa para ser approvada
uando houver numero.

EXPEDIENTE

o sr. 1 .0 secretariO lé urn officio
m quo o Sr. Alves do LemoS no-
macia o logar do deputado peLt
3.' ei-cumseFipãG 'visto ten side
1oito o empossado do cargo de Se-

nador estadoal.
o sr. Presidente manda quo se

façam as commuflicacOeS.

CommufliCa0es

o so'. Jodo MartinhO traz ao
nhecimelltO da Camara e flea esta
intoirada quo o Sr. Montoiro do
Abreu faltará as primeiras sessSes
por motive de molestia.

Identica comfflUnieaão faa o Sr.
José CustodiO corn relaço ao sr.
Tavares do Mello, quo tove neces-
sidade do ausental-Se da Capital
por motivo do fora maior.

A Camara flea egualmento intel-
rada.

Mo havefldo ainda numerO para
a oleião da mesa e das coffifflis-
5505 pormafl&fltS continua pan
amanhã a mosma ordem do dia.

Levanta-se a ses5O

30 SESSAO AOS 28 BE JUNHO BE
1918

presideicia do so'. Castello Bra."eO

SUMMARIO - Acta. - Expediefl-
to. - Ordem do dia. -
Aomeio dia, feita a cbarnada

acham-se presonteS os 	 enhorC
Castello Branco, LeopoldO do Lona,
Paulo Pinheiro, Julio MeirelleS, Jo-
s6 AffonSO, Franklin dc Castro,
Modestiflo Gona1Ves, SiivaFrn
Viviano Caldas, João Antonio, Ber-
nardo Guimarães, Rotto JunioT, Pe-
ricles do Mondonca, Alcides Goi'i-

3 calves, João Martinho, Antonio Moe-
- na Moroira da Rocha, Sousa Soares,
0. José CutOdiO, Argemiro de Resefl-
) do, Cicero Lopes o Joäo Lisbon, fal

tando, cam causa participada, e
senhores Simeäo Stylita, GetuliO d

Carvaiho, Norberto Lage, Baeta Nei
yes, Monteiro do Abrou e Tavares
de Mello e, sem ella, os mais se
nhoreS.

.Abre-se a sessão.
E lida a aeta da noitecedente qu

flea sobre a mesa para ser appro-
vada quando houver numero.

EXPEDIENTE

0 so'. L° secretrio iê urn officio I
das direetorias do Club Repub1i
cano "Floriano PeixOto" e do tiro
do guerra "Floriano Peixoto" n. 52,
convidando a Camara para a ses

o solemne civico-militar a reaui-
ar-So amanhã, as 19 horas, no
Theatro Municipal, em hornonageni
a anemoria do sen glorioso patrono.

0 sr. Presidente corn o eonsenti
mento da Camara norneia para re-
presentai-a na refenida sessdo os se!
bores Cicero Lopes, Sousa Soares e
Julio Meirelles.

Tetegrammas

E' lido tambom urn telegiamma
do Sr. Ignacio Murta communican-
do quo seguirá para esta Capital
depois do dia 30 do corrente.

A Camara flea inteirada.
Mo havendo numero para se

proceder a eleiçSn da mesa e dasl
commiSSSeS permanentes continua
para amanhã a mesma ordem do
dia e levanta-se a sessão.

TERMO BE REUNIAO PARA A 4.
SESSAO ORDINARIA, AOS 29 DE
JUNHO BE 1918. 	 -

Presidencia do so'. Castello Branco

Ao melo dia, feita a chamada,
acham-se presentes os srs. Castello
Branco, Leopoldo do Luna, Argomi-
no do Reserode, Julio Meirelles, Mo-
reira da Roeha, José Custodlo, Al-
ides Gonalves, José Affonso, Pe-

ricles do Mendona, Antonio Mou-
ra e Modestino Gonalves, faltan-
do, corn causa participada, as srs.
Simedo Stylita, Getulio do Carva-
lho, Norberto Lage, Baeta Neves,
Monteiro do Abreu e Tavares do

Mello, e, sem ella, as mais senho-
res.

Não ha°on4o o terço regimental,
deixa do haven sessão, polo quo a
Sr. Presldente diz quo continña
para amanhä a mosma andem do
Ala.

.4., SESSkO ORDINARIA, AOS 1.°
BE JU'LHO DE 1918

Presidencia do so'. Castello Branco
SUMMARlO: - Acta. - Ordem do

dia

Ao melo dia, feita a chamada,
aeharn-se presentos os srs. Castello
Branco, Leopoldo do Luna, Paulo
Piiiheiro, João Martinho, Moreira
da Rodha, Bias Filiho, Sousa Soa-
res, Franklin de Castro, Modestino
Goaça'lves, João Antonio, Viviano
Caldas, Silva Fortes, José Affanso,
Julio Meireiles, Argemira de Re-
sende, Cicero Lopes, Pericles de
Mendona, Retto Junior, José Cm-
todio, Emilio Jardim e Bernardo
Guirnarãos, faltando, corn cams
j.articipada, os srs. Simeão Stylita
Getulio de Carvalho, Norberto La-
go, Baeta Neves, Monteiro do Abreti
o Tavares do Mob, e, scm ella, Os

mais senhoi-es.
Abre_so a siuie

F' lid-a a acta da antecedente, a
qLal flea sobre 1 nisa papa son no-
provada quanri o cc L I jean numa 'o
legal.

Não ha expediente.
Mo havendo numero para so

I proceder a oleicão da mesa e das
cornmi€sSes permanentes, continiin

I para amanhã a mesma ordern do
elba, e

Levanta-se a sessäo.

50 SESSAO ORDINARIA, AOS 2 BE
JULHO DE 1918

2.' SESSAO ORDINARIA AUS 27 DE
JIJNHO BE 1918

Presidencia do sr. Castello Bran-
Co.
SUMMARIO: Acta. —'Expedierite. -

Ordein do dia
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-se presentos os srs. Castelic
Branco, Leopoldo - do Luna, Joãc
Martinho, Paulo Pinhoiro, Argemi-
ro de Rezende, Cicero Lopes Joãc
Antonio, Bernardo Guimarães, Fran
kiln do Castro, Antonio Moura, Mo
reira da Rocha, Souza Soaros, Josi
CustodbO, Alcides GonaiVeS, Joã
LiabOa, Julio Meirolles, Retto Junioi
Silva Fortes, José AffonSO, Pen
cbs do Mendona, Viviano Ca1da
e ModoStinO GoncalVoS, faltand
corn causa partieipada os srs. Si
moão Stylita, Norberto Lage, Baet
NoV05 

e GetuliO do Carvaiho, o sei
ella os mais senhoreS.

jre-so a seSSO.

Presidencia do so'. Castello Branco.

SUMMARIO: Aeta. 	 Expediante
—Ordem do dia

Ao meio dia, feita a ehamada,
acham-se presentes Os Srs.: Castel-
lo Branco, Leopoldo do Luna, Paijr
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10 PinheIro, Joäo Martinho, Moreira
da Rocha, Bias Filho, Souza Soa
res, Franklin de Castro, Modestiflo
GonalVeS, João Antonio, Viviano
Caldas, Silva Fortes, José AtfonSo,
Julio MeirelleS, Argerniro de Re-
zende, Cicero Lopes, Pericles de
MendonQa, Retto Junior, José Gus-
todlo, Emilio Jardim, Bernardo Gui
mkarãeS, Garibaldi Mello e Alcides
GonalVeS, faltando corn causa par-
ticipada Os srs.: SimãO Stylita, Ge-
ulio dc Carvalho, Norberto Lage
Bacta Neves, MonteirO de Abreu;
Tavares de Mello e Henrique Por
tugal, e, scm ella, os mais seulio
res.

Abre-se a sessãO.

F lida a acta da anteced&iite.
ficando a mesma sobre a mesa para
ser approvada quando se verificar
nu.mero legal.

EXPEDIENTE

o sr. Julio Meirelles traz ao co-
nhecimdflto da Camara e flea esta,
tnteirada quo a eornmisSão nomea-
da para represental-a na sessäo ci-
vica em homdnagem a memoria
do marechal Floriano Peixoto cum-2
priu o sen dever.

Não havendO ainda nurnero para
a e]eião da mesa e das commis-
söes permanenteS contifllta para
amanhä a mesma ordem do dia e

Levanta-Se a sessão.

ACTA BA 6. SESSAO OBDINAR1-,
ABS 3 BE JULI-JO BE 1918

Preridencia do sr. Leopoldo de
Luna

SUMMA'RIO: - Ada. - ExpMien-
Ic. - Ordem do dia

Ao meio dia, feita a - chamada,
acham-se presentes os srs. Leopol-
do de Luna, PauloPinhei ro , João
Martinho: Moreira da Roeha, Bias

Fliho, Sousa Soares, Franklin d
Castro, Mo destino GonalVes, J o
Antonio, Viviano Caldas, Silva For.
tes, José Affonso, Julio Meirelies
Argemiro dc Resende, Cicero L.
pes, Pericles de Mendona,Ret
Junior, José Custodio, Emilio Jar.
dim, Bernardo Guimarães, Garj.
baldi Mello e Abides Gonalves
faltan-do, corn causa participada,
srs. Simeão Stylita, Getulio
Carvaiho, Norberto Lage, Baet.
Naves, Monteiro dc Abreu, Tavare5
dc Mello e Henrique Portugal p
rem ella, as mais senhores.

Não se aehando presente 0 Sr.
Presidente, occupa o lo'gar deste o
r. Leopoldo de Luna, que convida

Para 1.0 e 2.1 seeretarios os sirs.
Paulo Pinheiro e João Martini-i0,
up'plentes.

Abre-se a sessão.

F' lida a acta da antecedento,
que flea sobre a mesa para ser a•
provada quando heuver numer
legal.

EXPEDIENTE

o sr. .° secretario ld urn officio
do Sr. dr. Francisco Antonio d
Salles e outros, convidando a Ca-
mara para se fazer representar no
banquete que vai ser offer-ecido so
exmo. Sr. dr. Delfim Moreira, pre
sidente do Estado, e vice-presidente
eleito da Republica, no dia 7 do
corrente, nesta Capital.

o sr. Presiden2e nomeia para fi
presentar a Camara no raferido
banquete, os sm. Cicero Lopes,
Bias Filho, Emilio Jardlin, Pinto d
Moura, Julio Meirelies, José Cus-
todio, Sousa Soares, Argemiro 4e
Resende, Aid-des Goneaives, Morei
ra da Roeha, Nelson dc Senna e
Joo Antonio.

Não havendo ainda numero be.
gal para a eleição da Mesa e das
eomrnisses permanentes, 0 sr.
Presidente àá para o dia 5 a mes-
na ordem do dia, e

Levanta-se a sesso.

SESSAO ORDINRIA, AOS 5
BE JUNHO BE 1918

,sidenCa do sr. Castello Branco

iJMARI0: Actas. - Communica-
cao._Eleicao de presidente.—.Re

11 ncia do Sr. Castello Branco. -
peelaracão do Sr. Argemiro de
ReZeIlde. - Eleião do Sr. E.
Jardim.- Agradecirnento. -
Eleia0 de vice-presidente. -
EleicãO 1c Seeretarios e supplen-
les. - Eleição das commissöes
permanentes. - Urgencia.— Of-
ficio do Senado. - Ordem do
dia.
o meio dia, feita a chamada,

uhafllSe pr-esentes Os srs. Cast
 el_

Ic Branco, Leopoldo de Luna, Pau-
0 pinheiro, João Martinho, Morel-
U da Rocha, Julio Meirelles, Bias
Filho, Silva Fortes, Retto Junior,
Garibaldi Mello, Henrique Portu-
nil, Franklin de Castro, Viviano
Caldas, Modestino Gonçalves, José
%ffonsO, Pinto de Moura, José Cus-
todio, Pericles de Mendonça, Emi-
lie Jardim, Cicero Lopes, Alcides
Goncalves, Bernardo Guimarães,
Sslson de Senna, Souza Soares e
Argemiro de Rezende, e faltando,
corn causa participada os srs. Ge-
tulic de Carvaiho, Baeta Neves,
Monteiro de Abreu, Tavares de Mel-
lo e Simeão Stylitao e scm ella
no mais senhores.

Abre-se a sessAo.
Lida a acta da antecedente ë a

inesma scm debate approvada e
bern assim a cia ultima sessão pre- -
paratoria e das demais ordinarias
que se achavam sabre a mesa.

Communieaçäo

Per occasjào do expediente 0 sr.
Garibaldi Mello' traz ao co-nheei-
alento da Camara e flea esta in-
beirada que o sr. José Maria faT-a-
rá algurnas sessöes por motivo de
molestia em pessea dc sua fami-
Ha.

Na fcirrna do ' Regimento, 0 Sr.
Pre ideate annunela

Eleição da mesa

Para Presidente são recebidas 25
cedulas. 	 -

Verificando que a elelção come-
a a recahir no son nome o sr.

Castello Branco deixa a presiden-
cia, convidando o sr. 1.1 seeretario
a assumil-a.

Posto isto, ci eleito e proclamado
presidente da Camara o sr. Cas-
tello Branco.

0 SR. CASTELLO BRANCO: -
Apresentei, Sr. Presidente, aos
incus amigos, direetores do Partid,
Republicano Mineiro, as mais begi-
limos ponderaçOes tendentes a do-
rncovel_os do pruposito de me dc-
gerem presidente da Camara do
F)eputados do Estado, h-onra, alids
ãè quo en ia declinára quando em
córncço d-esta legislatura meus ami-
gos politicos alimentaram o mesmo
proposito em relaqão a minha hu-
mi-dc pessoa.

Não -obstante ser bastante conhe-
clda esta resolução de minha parte,
os nobres collegas houveram po
bern, neste momento, corn urna si-
giiifieativa unanimidaide, me des--
ghar tao elevado posto, dignithode
a mtis alta cjue nesta Casa ci de sn
conferir aos sons membros.
Confesso_me penhoradissimo pe1

hnrosa distincção; mas, aves
por indole a posicOes de destaque
P , de responsabibidade. conhecend o_
me bastante, alcim de muito p-re-
c,ccupado corn affazeres diversos.
sinto-me scm forças para o desem--
p:enho dc tao el-evada tarefa e, so-
bretitdo, na impossibilidade - d
comparecer - diariamente a es'a
Casa para a direcção de sons tr-a-
babhos, ohrigaqão esta a que se me
afigura man-ca poder fugir o set'.
1re-sidente, que deve primar pel'a
assicluidade no cumpri-mento do de
ver, porque die deve ser exemplo
e m-odebo no solo cia Camara.

Ncstas - condieöes, depenho em
vossas - màos o honroso mandate e
consigno nestas ligeiras palavras a
tcidos vós, meus collOgas e amigos
thd-os illustres servidores do Estn
do, a minha sinceia gratidäo e j
men profwado reoonhe-imento,
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!Fenho •dito. (Muito bern; muito
bern!)

A Camara conlorma-se corn a
renuncia.

o sr. Argemiro do Resende pe.la
ordem, pede so consigne na acta
quo sO votou pela renuncia em
obediencia as consideraôes expos-
tas polo sr. Castello Branco.
o sr. Modestino Gonçalves: Foi.

este o sentimento geral de toda a
Camara (apoiados geraes; muito
bern!)

—Serd consignada •na acta a do-
laração do noire deputado.

Em seguida, procedese a nova
eleição para presidente.

Recebidas 25 cedulas, silo ellas
apuradas e dão o seguinte resul-
tado:

Emilio Jardim, 24 votos; Pericles
de Mendonca, 4 vote.

F' preelamado presidente da Ca-
mara o sr. Emilio Jardim.

o SR. FMILIO JARDIM (ao
mir a cadeira cia presidencia): -
Meus nobres collegas. Ao occu-
par esta eadeira, que a vossa be-
nevolencia aprouve designar-me,
sinto-me no indeclinavel dever do
manifestar-vos Os meus sineeros
agradecimentos p .or essa publica
demonstraqão do apreo e conuian-
a corn que, sobremodo, me eon-

fundls
Absando -me a este poslo de gran-

do responsabiidade, ao qual, a
falta de titulos de merecimentos
(ndo apoiados geraes), não me era
licito aspirar, me investis do hon-
roso mandate, cilia acceitaq im-
porta para mim na necessidade do
procurar corresponder a essa dis-
tincqäo, empregando todos Os es-
forces, do quo porventura seja cc-
paz, para o born desempenho da
missão quo me conuiaes. E, parc
cicanar esse desideratum, eu me
illudiris a mim mesmo, si me del-
xasse levar pela veleidade de sup-
pôr bastantes as minhas forqas, do
ter como sufficiente a minha acqão.

Além do pôr todo o empenho
em aproveitar-me sempre dos en-
sinamentas do meu illustre ante-
cessor, cuja passagem per esta ca-
deira Se assignalôu pelo zelo 1.

ecedivct, pela maxima correcqãe
corn quo sempre .pautou Os SeUS
actos na direcqão dos nossos traha-
thos; nào podorei prescindir do Va-
lioso concurso de vossas luzes e ex-
periencia, do que hei mister, para
hem dumprir os deveres do carg)
en que me collocam Os vossos vo-

Certo do que esse concurso me
não será recusado, antes do born
gado nile serd prestado, assume o
eercicio do cargo do presidente da
Camara; compromettendorne a oh
servar fielmente as disposiqes do
su regimento e, assim, eomV0se
prestando so nosso Estado os ser-
vicos que em prOl de sua grandez
e. prosperidade nos corre o dever
de prestar-ihe, como mandatarios
10 povo mineiro. (Muito bern;
muito bern!)

Annuricia-se, cm seguida, a elel.
qâo do vice-presidente, sonde rece.
bidas 25 cedulas, quo, apuradas,
dão o seguinte resultado: Bias F.
iho, 23 votos; Castello Branco e
Julio Meirelles, 1 veto a cada urn.

E' proclamado vice-prosidente d
Camara 0 sr. Bias lFilho.

Para 4.1 sccretario recebern-se 25
cedulas e, sendo as mesmas apur.
das, dfto o sogninte resultado: Le'-
poIdo do Luna, 24 votes, e PauL
Pinheiro, 4 veto.

E' proclamado 4.° secretarlo '
sr. Leopoldo do Luna.

Para 2.1 secretarlo recebem-se 25
cedulas, quo, apuradas, die o se-
uinto resultado: Paulo Pinheiro,

24 votos, o João Martiiiho, I vote
F' proclamado 2.° sccretario do

Camara o Sr. Paulo Pinheiro.
Para supplentes do secretario

são recebidas 25 cedulas, quo dão
o seguinto resultado: João Marti.
nho, 24 votos; Clemente (10 Farlo
21 votes: Cicero Lopes, 3 votes;
Garibaldi Mello, I veto.

São prociamados supplentes d'
seeretarios os sm. João Martinho e
Clemente Faria.

0 sr. Presidente annuncia a -
oleição das comanissOes permanefl-
tes.

Leqislacdo e ,Tustiça
Para a do Constituiqão, Legi51

ção e Justica, recebem-se 25 cedu-

laS, quo, apuradas, dão o seguinte
esu1taid0: Baeta Neves, Cicero Lo

peS e Bias Filho, 45 voto a ecia
1km; Costa Cruz, 14 votos; e Pinti
de Moura, 13.

São proclamados membros da
cornmiSs ao Os cinco senhores que
obtiveram votes.

Orçarnento e Contas
Pars a eomrnissão do Orçamenh

e Contas,' rechem-se 25 cedulas.
oue dão o seguinte resultado: Silva
Fortes, Pinto do Moura. Castello
Branco, João Lisboa e Nelson do
Senna, 15 votes a cads urn.

São proclamados membros da
cornmiSSão os cinco senhores vot'j
(105.

Força Publica
Pars a commissio do Fora Pu-

hlica, rece'hem-se 25 ceclulas, quo
o o seguinte resultado: Pedro

I,ahorne e Clemente Fans, 47 votes
R coda urn, e Gabriel Andrade, 46
votes.

São proclarnados membros dess
rcmmissão Os tres senhores vote-

Representa çdes e petiçdes

Pam a commissão do Representa-
r5es e PetiçOes recehem-se 25
cednias quo, apurailas; dão 0 s-
ruinte resultado: Silva Fortes, Jo-
s4 Affonso, Tavares do Mello, Mo-
lestino Gonqalves e Monteiro do
Moura, 45 votos a cada urn. Silo
prociarnados membros da commis-
são os cinco senhores votados.

Camaras Municipaes
Para a commissão do Carnaras

Miinicipaes e Negocios inter-Esta-
ceaes recebem-se 25 cedulas, cue
produzem o seguinte resuitado:
Moreira da Rocha e Monteiro do
Abreu 17 votos a cada urn e Alcides
Gonçalves 46 votos. São proela-
mados mornbros da comrnjssSo os
tres senhores votados.

A gricultura e Industrias
Para a commissão do Agricultu -

ra e Industries são recebldas 25
cedelas, quo do ij seguinte res111-

tado: Jos6 Custodio 48 votes, Josh
Maria e Retto Junior 17 votes a cc--
da urn.

São proclamados membros des-
sa commissào os tres senhores quo
obtiveram votos.

Obras Publicas e Via çãü
Para a commissáo do Obras Pu-

plioas e Viaqao são recebidas 25
cedulas, quo dão 0 seguinte resul-
lado: Julio Meirelles e Ignacio Mur-
a 17 votes a cads urn e Sousa Sos-

res 16 votes.
São proclamados membros Os

commissão Os tros soihores vota-
dos.

Instrucçdo Publica
Para a commissão do 1ristruco

Publica e CivflizaçSo do Indios sdo
recebidas 25 cedulas, quo ddo 0 Se-
guinte resultado: Viviano Ca1da,
Bernardo Guimarães, Argerniro lie
Resende, Julio Meirelles o Demos-
theses Cesar 15 votos a cads urn

São proclamados membros (1a.
eommissão os cinco senhores vota-
los.

Saude Publica
Para a commissão do Saude Pu-

blics recebem-se 25 cedulas, qii
roduzem o seguinte resultado:

Franklin do Castro e Henrique Por-
tugal 17 votos a cada urn e JoSo
Antonio 16 votes.

São proclarnados membros des-
a commissäo os tres senihores vo-

tados.
Redacçdo de Leis

Para a do Redacqão do Lois re-
cebem-se 25 cedulas que, apura-
ias, dão o seguinto resultado: Go--
tulio do Carvaiho e Cicero Lopes,
47 votos a cada urn o Sousa Soa-
res 46 votes.

São proclamados rnembros dos-
sa commissão os tres senhores vo-
tados.

Recursos eleitoraes
Finairnente recebern-se 25 cedu-

las para a eleicão da commissao
do Reciarsos Eleitoraes, de quo fcc-
ta a lei n. 558, de 9 do setembro
de 4911,



• Sdo eleitos e proclarnados mem-
bros dessa commissão, corn 25 vo-
tos cada urn, os srs. Pericles de
Mendonça, e Viviano Caldas.

Para supplentes recebem-se 2
cadulas, sendo eleitos Os srs: Joäo
Martinho e Alcides Gonçalves, corn
24 votos cada urn, tendo •obtido 2
votos 0 Sr. Pinto de Moura.

Urgencia

0 Sr. l . secretario, obtendo ur_
gencia, lê urn officio do sr. 1.° se-
cretarlo do Senado, communican-
do ter o sr. Presidente do Senado
convocado o Congresso para hoc,
As 3 horas da tarde, afim de ira-
tar da apur.açao da eleicão reali-
zada a 7 de marco p. passado, pa-
ra Prosidente e vice-Presidente do
Estado.

A Camara uica inteirada.

Nada mais havendo a tratar, o
sr. Presidente designa para a ses-
são seuinte a parte regimental da
ordern do dia e

Levanta-se a sessão.

ACTA DA 1., SESSAO ORDINARIA
DO CONGRESSO LEGISLATIVO
DO ESTADO DE MINAS GERAES,
AOS 5 DE JULHO DE 1918.

Presidencia do sr. Levindo Lopes

SUMMARIO :— Eleiqão da comirnis-
são encarregada do examinar Os
papeis referentos as eleiöes de
7 de marqo.

A's tres horas da larde, feita a
harnada, acham-se presentes Os

srs. Levin-do Lopes, Leopoldo do
Luna, Pedro Drummond, Honrique
Portugal, Castello Branco, Retto
Junior, Silva Fortes, Gaspar Lopes,
EmIIio Jardirn, Sousa Soares, João
Martinh&, Andrade Botelho, Eduar-
do do Arnasal, Ribeiro do Oliveira,
Garibaldi Mello, Paulo Pinheiro,

Alves do Lemos, Cicero Lopes, Mo-
destino, Josd Affonso, Abides Gon-
calves, Josd Custodio, Julio Meirel-
los, Argemiro de Resende, Nelson
de Senna, Franklin Boteiho, Bias
Filho, Pericles do Mendonça, Ber-
nardo Guimarães, Xavier • Rolim,
Pinto de Moura, Viviano Caldas,
Mello Franco, Diogo do Vaseoneel-
los, Gabriel Santos, Moreira da Ro-
cha e Oiympio Mourão, faltando
corncausa participada os srs. Ge-
tulio de Carvalho, Baeta Neves,
Monteiro do Abreu a Tavares de
Hello e sem ella os mais senhores.

Abre-se a sessão.

o sr. Presidente diz quo
eou o Cosigresso para o tim de to-
mar conhertmcnto das eleicöes-
procedidas a 7 de rnarco do corren-
t.e anno para Presidente e vice-Pre-
sidente do Estado, e quo, na fórma
do art. 97 da Constituição, combi-
nado corn os artigos 21 a 22 do Re-
gimento Commum, vai-se proceder
a eleiqão da commissãn quo dove-
rã hoar constituida dc 3 senadores
e 4 deputados.

Recebidas 37 codulas, numero
correspondente aos srs. congressis-
tas presentes, são ellas apuradas e
dão 0 seguinte resultado: Nelson
do Senna e Julio Meirelles 29 votos
a cada urn; Pericles do Mendonqa,
28 votes; Gabriel Santos, 26 votos;
Andrade Botelho a João Martinho,
25 votos a eada urn; e Ribeiro de
Oliveira, 24 votos. São proclamados
membros da referida comrnissäo os
7 senhores quo obtiveram votos.

0 sr. Presidente manda que a es-
sa comrnissão sejam rornettidas as
aetas e mais documentos existentes
na Secretaria e declara quo as ses-
söes do Congresso serão continuas
ate quo sejam reconhocidos e pro-
clamados os srs. Presidente e vice-
Presidento do Estado para o tutu-
ro quatriennio, polo que convida os
srs. congressistas para nova sessão
arnanhã, ao moio dia, e

Levanta-se a sessäo.
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SESSAOORDINARIA, AOs 6 DE JUL40 DE 1918

Presidenca do si. Lei'indo Lopes

sU1MAR10 : Apresentacoo do parecer n. 1. 	 Ordern do dia
An mejo dia, feita a chamad:, acliam-se Pres p ntp,s os senho-rps: Lvindo Lopes, Pedro Drummond, Leopoldo de Luna, Olympio

loiirOo, Garibaldi Melo, Viviano Callas, Rocha Lagoa, Franklin de
Castro, Eduardo do AID ,al, Alves de Lernos, Andrade Rotaiho, ReUoJunior, Morjra da Roch, Pricies de M endouca, Xavier Rolirn,Ribeiro de 011veir4, Diog ) de Vasconcellos, Cicero L'ipes, José Alfon-o Silva Forles, Gabriel Santos, Scuza Soires. M e llo Franco, Henri-
uue Portugal, Camillo de ibite. Modestino Gonçalves, Gaspar Lopes,
Paulo Pinheiro, Julio Meirelles, José Custodjo, Nelson de Snna,
pjro do Moroira, Jodo Martinho, Bernardo Guimaraes, Bias Filho,
Emilio .Jardim, Alcides Goncilves, Argemiro de Rezende e Jodo An-
tonio, faltando corn caiisa participa os enhores: Simeão Stylita, Ge-
ilio de Carvalho, BeLi Nves, Moritejro de Abreu e Tavares deMello e, scm eli : , os mais senhores.

Abre-se a ses 00.

[Ada a acta da antecedente d a mosma scm debate approvada.

lpresenfacdo do pare ceres
o SR. PRESIDENTE convida a comtnissao a apresentar o sen parecer.
o SR. NELSON DE SENNA, na qual jdade do relator, lO e envit amesa o seguiLe:

Varceer n. I
No desernpenho da sua tarefa constitucional de supremo Pocler apu-

rador e verificador das eleiçoes, corn que o Povo de Minas Geraes esco-
Ihe, nas urnas, de quatro em quatro annos, as suas duas mais altas au-
cioridades administrativas, vem hoje o Congresso Legislativo deste Estado
da Federaçao l3rasileira, por interrnedio da Commisso regimental, legal-
mente constituida e eleita, tomar conhecjmento das ultimas eleiçoes reali-
zadasnos 178 municipios da Terra Mineira, no dia 7 do marco proximo
undo, para a escolba dos cidadäos, quo, no quatriennio de 7 de setembro
do col-rente anno a 7 de setembro de 1922, devem exercer a Presidencia
e Vico-Presjdenca do Estado.

Tao depressa eleita, produron a Commissao nOo procrastinar 0 sonlrabalho, reunindo-se logo para a designacoo do son presidente, secreta-rio, relatores parciaes e relator geral, de inodo a que, distribujdos osdocumentos, papeis e aclas referentes ao dito pleito de 7 de marco pelos
sete membros que a cornpOern, pudesse ser teita a apuraçao escrupu-
losa e rapida de cada uma das sets circumscripcoes eleitoj-aes do Estado,
conforme consta dos respectivos Relatorios annexos a este Parecer.

Pot esta a ultima elecão Presidencial, em que vigorou a diviso doterritor io mineiro em sets vastas e desproporcionadas circumscripcoeseleitornes, ora mais democraticainente desdobradas em doze (12) districtoseleitoraes, segundo a crjteriosa divisão da lei u. 649, de 1.0 de setembrode i95 e que etitraté em vigor ja nas proximas eleiçoes renovado
ras deste Congresso, para a 8.a legislatura, estando assim prestes a de-sapparecer a inconvenjentissima e pouco liberal diviso estatuida pelosarts. l.°e 2. 1 da Lei n. 100, de 23 de juiho de 1894, que, por sna vezrestringira o numero de circulos eleitoraes creados, ha 27 annos, pelos arts,98 e 99 da Lei n. 20 de 1891. 	 -
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Passando a dar conta do resultado obtido. apôs detaihado exarne de
todas as actas e docurnentos, quo a Secretaria do Congresso ihe apre
sentou e entregou, para estudo do pleito de 7 de marco ultimo, pensa
a Comrnisso quo o processo eleitoral correu regularinente, sern 1flej
dentes dignos de nota, e que as ditas elei(-,Oes estao no caso de ser appro.
vadas pelo Cougresso, importando isso na c lnsequente proclamarao dodois candidatos re.spectivamento mais votados, para os elevados cargos de
Presidente e Vice-Presjdente do Estado, os srs. doutor Arthur da Silva Ber
nardes, corn urn total do 51 -562votos e senador Eduardo Carlos Viihena
do Amaral, corn 54.416 votos, —sufiragios osses evidenciados pela somma dos
resultados apurados hlas seis circumscriproes eleitoraes do Estado de Mi-
nas, e resurnjdos, em s ynthee, no seguinte Quadro da apuraço geral
dasreferidas eleiçoes do 7 de marco de 1918.

Srs. Congressistag. Näo e sem urna grave emoçao de homens publicos
que nos reunimos, neste mornento, no desernpenho de funcr5es quo, con-sti tucionalmente, mis incumbem, para a apuraçio dos votos e o1ernne pro-
clarnacao dos candidatos legitirnamente eleitos polo voto dos Minoiros, pare
os mais altos postos da suprema governar90 do Estado, no proximo yin.
douro quatriennio adininistrativi, a findar ern 19.

Nesta hora, curnpro-ncs rernemorar o pacilico revesamento, no Poder
governamental, do tantos illustres compatricios nosos, quo, no ovoluir da
nossa vida cons tithlcional, desde 15 do Junho do 489  ate hoje, tern occupa.
do a Pie idencia e Vice Preidncja de Minas Geraes, primeiro, pelo volo
directo deste Congresso; depois, e quatriennatmente,pelos suifragios do elei-
torado; ora, saliidos das urnas, em pleitos renhidos, no franco embate de
forças partidarias oppostas; ora, e em segnida, escoihidos por quasi geral,
seno unanime, consensoda opiniao, como se acaba de verificar corn as
eleiçOes que estarnos apurando e emque nAo tiveram concurrentes Os doisconcidadaos, quo este Congresso vae dentro em poucas horas proclamar os
vencedores legitimos do pleito do 7 de marco ultimo.

We ser o Sr. dr. Arthur Bernardes, no ordern da successo govorna-
mental, após a definitiva organizacao do Estado, a partir da Coustltuic)lo
Mineira do 1891, o decimo (10.0 ) Presidente do MinasGeraes, suifragado,
hem corno o sr. VicoPresidente Eduardo Amaral, corn mais do 54 mil votos,
algarismo este que, passado polo crivo moralizador da nova lei e processo
eleitoraes adoptados no Estado, pela lei n. 708, do 1917, que rnandou vigo-.
rar em Minas Geraes o reduzjdo alistarnento feito em virtude da lei federaln. 3.139, do 1.) de do 1916, iiao representaré, é certo, uma votaão
torrencial, dentro do um territorio corn cinco milhöes do habitantes.

Mas, tendo-se em vista o patriotico escopo do sanearnento moral da
Patria, pela depuraço do seu corpo eleitoral, tornado mais selecto, escia.
recido e c('nscionte dos seus deveres civcos, é born do vèr-se quo as ultimas elei çoes presidenciaes de 7 de maro ja exprimem urn coefficiente
dignificador para.os dois candidatos votados.

—Quando encerrada a sua magna misso do elaborar, discutji' e votar
a Carta Politica de IS de Junho, o Congrrsso Constituinte de 1891passou a
exercitar a sua func.ao ordinaria, naquella inosma data elegeu o nosso1.0 Presidente, no periodo constitucional, o sr. dr. José Cesario do Faria
Alvim, dando-Ihe como companheiro, no Governo, o Vice-President ) Sr.dr. Eduardo Ernesto do Garna Cerqueira.

Ambos eses illustres Mineiros, jC dosapparecidos, renunciaram msous cargos: o general Cesario Alvim renunciára a presidencia, por Men -
sagem de 17 do fovereiro do 1892 dirigida ao Congrosso Mineiro, quo se
reuniu em sessio oxtraordinaria, a 44 do marco do mesmo anno, para
della tomar conhecimerito; e 0 Sr. dr. Eduardo Cerqueira, charnado ao
Poder, por sua vez renunciou, mezes depois, a presidencia, tendo 0
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ongresso rocebido a dita ren)Incia a 5 de maio o inarcado a nova elel-
presidencial pira 50 air da do maio,- qiando entao, polo directosuifra-

gio do eleitorado mineiro, sahiu victorioso nas urnas o nome do candidato
apresenb80 sr. conselheiro dr.- Affonso Augusto Moreira Penna, qtie so
ejoposson do seti alto cargo, coino o 2? Presidente conslitucional do Minas
Geraes , a 14 de julho do 4892.

Ao saudosu Sr. conselheiro Affonso Penna—que tivera como Vice-Pre-
sidente, eleito a 30 de julho, porém què nao tomou posse do seu cargo, o
sr. dr. Francisco Bernardino Rodrigues Silva, —veiu a succeder, a 7 do

setembro do 1894, na curul presidencial, o pranteado Mineiro Sr. di'.
Chrispim Jacques Bias Fortes, 30 presidento do nosso periodo coustitucio-
nat.

Foi o primeiro e mais diputado dos pleitos para os altos cargos da
siiprema magistratura politica em nosso Estado, esso quo se foriu, a 7
de marco do 189t, sahindo eleitos o Presidente Bias Fortes, por 44.434
volos, e o sen Vice-Presidente, 0 jfi fallecido homem do letras, senador
Jo90 Nepomucerio Kubitseheck, corn 41.294 votos, contra os seus eminen-
tes compotidores, srs. di's. Francisco Bernardino Rodrigues Silva o Americo
Gornos ilibeiro da Luz, o ponultimo suffragado corn 30.489 votos para Pre -
5 idente o o ultimo corn 31.649 yotos para Vice -Presidente.

—Ao abrir-se o quarto periodo administrativo do 1898 a 1902, os can-
didatos escolhidos, após ardente campanha partidaria, no seio do familia
rpublicana do Estado, foram o saudrnissimo Mineiro doutor Francisco
Silviano de Almeida Brandão, para Presidente, e o notavel engonheiro e
professor Sr. dr. Joaquim Candido da Costa Sena, pora Vice- Presidente,
ambos eleitos a 7 do marco de 1898.

o mallogrado estadista Silviano Brand6o, afastado do poder em 21 do
fevereiro do 1902, por acerba molostia quo o levou ao tumulo, em 25 de
etembro desse anno, no cornptetou, os ultimos mozes do seu fecun-

do qilatrionnio politico-adminitratjvo, rematado pelo Vice-Presidente Sr.
di'. Costa Sena, quo por sua voz passou as redeas do governo ao novo
Presidente, eleito por 461.106 'votos, 0 Sr. di'. Francisco Antonio de
Salles (actual senador da Republica), cuja eleiçao se verificára, sern luctas,
hem coino a do seu companheiro do chapa, na \TicePresidencia, Sr. dou-
tor Pacifico Mascarenhas, suffragado corn 160.298 votos, a 7 demarço do
1902.

Empossado o Governo Salles, na data constitucionalmente prefixada
de 7 do setembro do 1902, foi, durante o seu quatriennio, depois lança-
do, em 1905, a candidatura do preclaro republico e nunca asses prantea -
do estadista di'. Joao Pinheiro da Silva A presidencia de Minas Geraes,
que, jubilosa, o elegeu, a 7 do marco do 1906, corn 68.499 votos-, born
como ao seu digno companheiro de chapa sr. Julio Bueno Brandao, suf-
fragado para Vice-Presidente, corn 64.010 votos, pa pa o quatriennio do1906 a 1910.

NAo quiz o destino quo o Presidonte Joao Pinheiro, como dantes jA
acontecera ao Presidente Silviano, terminasse o son lahorioso periodo de
governo e exedutasse todo o seu vasto e coinplexo programrna de reergui-
menlo politico, economico e administratjyo da Terra Mineira :—morto a
25 do outobro do 4908, apos longos mezes do cruciante padecer, substi-
tuia ao inolvjdavel Presidente Joao Pinheiro, o Vice-Presidente sr. Buono
Branduo, que tomou conta do governo, a 27 daquolle mez e na adminis-
traçao so conservou ate 3 do abril de 1909, quando passou a direcçao do
Estado ao novo Presidente Sr. di'. Wenceslau Braz Pereira Gomes, eleito
pelo Povo Mineiro, em 40 do janeiro do 1904, corn mais do 80 mil votos,
para completar o quatriennio a expirar em 7 do setembro de 4910.

- Era a setima (7.1) presidoncia constitucional, em nosso Estado, ado
sr. dr. Wenceslau Braz (quo ora exerce corn brilho a mais alta magistratura
da Republica, corno Presidente da Fedei açAo Brasileira); e a 7 do setem-
bro de 4910 enti'egava elle o bastao de Chefe do Estado, no Palacio da Liber•
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dade, nesta Capital, ao sea successor sr. Presidente Julio Bueno Brand,
que voltava ao poder, como eleito das urnas de 7 de marco daquelle an0'
corn 99.604 votos, tendo por companheiro de chapa o sr. Vice- Preside1
Antonio Martins Ferreira da Silva, que recebeu 400.474 votos, para o pe.
riodo de 1910 a 4914, sahindo ambos assim triumphantes no pleito travad0
corn os seus illastres competidores, srs. dr. Manoel Thomaz de Carva.
iho Britto, suffragado para Presidente corn 16.174 votos, e dr. Joaquj
Furtado de Menezes que, obteve 14.127 votos para Vice-Presidente, corn,
candidates então seistentados por urna corrente de opiniuo naquell0
época dissidente do Partido Republicano Mineiro.

Já para a renovaço do periodo presidencial do 1914 a 4918, erarn
apresentados candidatos pelo Partido Republicano Mineiro, cern corn.
peddores, e corn geral apoio nas urnas de 7 de rnarco do 1914, della0
sahindo então suffragadopelo eleitorado constante do alistamento ante.
nor a vigente lei eleitoral, Os srs. dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro
para Presidente, corn 185.337 votos, e senador Levindo Ferreira Lopes
pant Vice-Presidente, corn 184.810 votos.

Ambos estes dignos Brasileiros estSo prestes a terrniriar em breve
seu exercicio e funcçOes, para irern a novos postos :—o actual Chefe d
nosso Estado para ir occupar o alto cargo de segundo Magistrado da Naç0
como Vice-Eresidente da Republica, jã eleito a 4? de marco ullimo e rco.
nhecido polo Congresso Nacional, para o quatriennio federal de 1918 a
1922; e o nosso venerando Presidente do Senado Mineiro e deste Con.
gresso para poder continuar a prestar a nossa terra e a nossa educacic
juridica os relevantes serviços que todos Ihe reconhecemos, em Minas.

Alongarno-nos, talvez, deinais, srs. Membros do Congresso Legislative
do Minas Geraes, neste retrospecto da nossa vida politica, que, entretan.
to, se aflgurou de o pportuna evocaçao ao Relator geral deste Parecer,
nete rnomento grave do nosso paiz, onde uma salutar corrente nacionalista
procura levantar as forças da Patria por urn sadio proceso de rejuve.
nescimento politico, pregando asanta cruzada da verdade eleitoral, da ye-
generaçao do vote, da liberdade das urnas, da livre opiniao, sob a disci-
plina do Direito e da Ordern, para quo a Democracia seja realmente pra.
ticada e o Povo bern guiado e rnelhor orientado possa escoiher os rnais di-
gnos e os mais capazes, como seus mandatarios e governantes, em rela-
ço aos cargos electivos.

—Nesta ordem de consideraçoes, e formulando os seus rnelh ores votes
porque saibam perfeitamente conduzir os destinos de nossa Terra, em ru-
mo ao porto da desejada prosperidade publica, as dois eleitos de 7 de mar-
ço de 19 8—para o que, alias, Ihes nao faltam patriotismo, competencia,
firmeza de acçao e sinceridade—,é a Commi.são do parecer que, tendo cor-
rido legalmenle as etc Wes referidas, sejain eltas approvadas e sejam con-
sequentemente ?econhecidos e proclamados Pre.cidente do Eslado de Minas
Geraes o sr. doutor Arthur da Silva Bernordes e Vice-Presiclente a Sr.
senactor Eduardo Carlos Vithenu do Amaral, no quatriennio de 7 de se-
tembro de 1918 a 7 de setembro de 1922.

Sala das Cornmissöes do Congresso Mineiro, aos 7 de julho do 4918.

Nelson de Senna, relator giral.
Andrade Boteiho, presidente.
Pericles de Menclonça.
Gabriel Santos.
Monsenhor João Martinho.
Julio de Souza Meirelles, secretario.
Ribeiro de Oliveira.
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Belato'io da l.a curcumscr.pçâo
Encarregado, como urn dos mnernbros da respectiva comrnissDo, para

a estudo e apuraçao das eleiqöes procedidas na I I circumscripcao e rea-
iizadas em 7 de marco do cor rente anno para Presidente e Vice-Pre-
sidente do Estado, tratei de exawinar, corn a devida attençao, as actas
desSa circumscripcSo que me foram presentes.

Desse exarne resultou-me a convicção de que o processo eleitoral cor-
reta sem desvios e corn toda regularidade, reforçando essa mlnh9 coflVi-
cçSO a ausencia absoluta de quaesquer reclamaçOesou protestos nas actas
respect1"s.

Vinte e cinco sSo as actas da apuraçao parcial dos municipios corn-
ponenteS da f circurnscripçao eleitorat e o resultado encontrado é 0 Se-
gtiiilte:

Oiii'o Preto
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes .............................. ........
Dr. Joaquitti Furtado de Me'aezes ....................................
1)r. Henrique Diniz..................................................
u. Antonio Carlos....................................................
Dr. Francisco SA............................ .......................

Para Vice-Presidente
Coronet Eduardo Canoe Vilhena do Amaral.........................
Dr. Furtado de Menezes..............................................
Dr. Antonio Carlos...................................................
Dr. Domingos Fleury..............................................

Barbacena
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes................................................
Dr. Americo Lopes..................................................

Para Vice-Presidente
Coforiel Eduardo do Amaral........................................
Dr. Francisco SaIles ................................................

Alto Itlo Doce
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes .............................................. ..
Para Vice-Presidente

Coronet Eduardo do Amaral ........................................
Dr. Furtado de Menezes. .............. ............................

'1I1a Espera
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes ......... ......................................
Para Vice-Presidente

Coronet Eduardo do Amaral........................................

Entre Rios
Para Presidenle

Dr. Arthur Bernardes ...................... .................... ......
Para Vice-Presidente

Coronet Eduardo do Amaral........................................
Coronet Francisco Ribeiro de Oliveira...............................

639
3
1
1

632
I
I
8

477

1.178
1

4;3

47'
2

81

81

1,5

152



I
214

27

52

52

5(6

5O

213

242

946

942
2

643

643

543

514

Si

QueIi
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes .................................. .............
Para Vice-Presidente

Coronel Eduardo do Amaral .......................................
Francisco Ledo.; ................. ... ...... i . .. ..... ............

Alvinopolis
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes ...............................................
Para Vice-Presidente

Coronel Eduardo do Amar .......................................

Marianna
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes..................................................
Para Vice-Presidente

Coronel Eduardo do Amaral .........................................
Dr. Levindo Lopes...................................................
Henrique Gomes Freire .............................................
Antonio Modesto de Freitas .......... ..............................

' irauga
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes ..................................... .........
Dr. Agenor Senna ................ ...................................

Para Vice-Presidente
Coronel Eduardo do Amaral .........................................
Joo Nepomuceno Nethayde ........................ ..................
Hilario Romualdo da Silva .........................................

J'onte Nova
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes ..............................................
Para Vice-P residente

Coronet Eduardo do Amaral ........................................
Dr. José Felippe Freitas Castro .....................................
Dr. Benjamin Vieira Coelho.........................................
JoséPedro......................................................

hio Casea
Para Presidente

Dr. Arthur Prnardes ........................ .......................
Para Vice-Presidente

Coronel Eduardo do Amaral......................................

Palmyra
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes ................ ............................ ..
Dr. Antonio Caries................................................

Para Vice-Presidente
Coronel Eduardo do Amaral.........................................

Lima Duane
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes ......................... ......................

Para Vice-Presidente
Goronel Eduardo do Amaral.......................................

TuivoPara Presidente
Dr. Arthur Bernardes .................... ..........................

Para Vice-Presidente
Coronet Eduardo do Amaral .......................................

S. Jofto dEl-Rey
Para Pros idente

Dr. Arthur Bernardes .......................... ....... .............
Para Vice-Presidente

Coronel Eduardo do Amaral 	 ................................. 	 ......Alvaro Bastes Junior...............................................
joo Augusto Soares Osorio ........... .............................

Prados
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes ................ ................ ..............
Para Vice-Presidente

Coronel Eduardo do Amaral .........................................

iiradetites
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes ................ .................. ..............
Para Vice-Presidente

Coronel Eduardo do Amaral .........................................

Para Presidente 	
Laa Dourada

:
Dr. Arthur Bernardes................................................

Para Vice-Presidente
Coronel Eduardo do Amaral .......................................

Rezude Costa
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes ..............................................
Para Vice-Presidente

Coronel Eduardo do Amaral .......................................

Para Presidente 	
Abre Campo

Dr. Arthur Bernardes................................................
Para Vice-Presidente : 	 -

Coronel Eduardo do Amaral .........................................

Para Presidente 	 lUanhuassu'
Dr. Arthur Bernardes ................................ ................

Para Vice-Presidente
Coronel Eduardo do Amaral .......................................

A. C.-9

87

555

555

1.022

1.015
6

504

504

Ila

13

44

44

19

19

700

700
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Santo Antonio do Rio José Pedro

Para Presidente
Dr, Arthur BernardeS ......................................... .... ..

/ 	 Para Vice-Presidente
Coronel Eduardo do Amaral........................................

taratifla
Para Presidente

Dr. Arthur Bernardes...............................................
Para Vice_Presidente

Coronel Eduardo do Amaral.......................................
Diogenes Motinho ........ .............. ............................
Agenor LudugerO AIYØs ........................ ..................... .
Colombo E. Arreguy ............... ...................................
Antonio Pinto BernardeS .............................................

Ayrnorés
Para Presidente

Dr. Arthur BernardeS ........................... .....................
Para Vice_Presidente

Coronel Eduardo do Amaral ..........................................

SAo 1Ianoe1 do Muturn
Para Presidente:

Dr. Arthur Bernardes .............................................. ..74)
Para VicePresidente

Coronel Eduardo do Amaral ............ ......................... ...70
Na somma e apuractio de Ouro Preto para Vice-Presidente está apit-

rado em voto tornado em separado, egualmente na apuração de Piranga
acham-se computados5i votos para Presidente e Vic-Presidente tornados
em separado, e bem assim em Aymorés, onde se computaram 2 votos para
Presidente no candidato Dr. Arthur Brnardes.

RecapitulandO e soinmando temos que o exmo. sr . dr. Arthur da Silva
circumscripcaO eleitoral, 11.457 votos para PreBernardes recebeu na 1. .

sidente deste Estado e o exmo sr. coronel Eduardo Carlos Vithena do
Amaral, 11.424 votos para Vice .Presidente.

Sala das CommissOeS do Congresso Mineiro, 5 de juiho de '1918.—Ga-
briel Santos, relator.

EQ w . 2

2 a CirctrnicPiPcâ
Tendo me sido distribuda, para o effeito de reconhecimentO do Presi-

dente e Vice_presidente do Estado, a tarera de apurar as eleiçOes que Ii-
veram logar na 2.a c i rculnscripcao do Etado, venho desobrigar-me dessa
honrosa missão, apresentandO o ineu parecer

'
de accôrdo corn as aetas que

me foram presentes neste momento, de toda a eleição realizada nessa 2.
circumscripcão, que se eompOe de 19 municipioS, nos quaes foram rea-
lizadas as e1ei6es em o.dia 7 de marco de 1918, coin a maxima regulari-
dade, segundo se deprehende das authenticas que me foram apresentadas
e que de accôrdo corn o quadro que abaixo resumo deram o seguinte re-
sultado: 12.072 ao exino. sr. dr. Arthur da Silva Bernardes para Presi-
dente do Estado; e 12.092 ao exmo. sr . coronet Eduardo Carlos Vithena
do Amaral pra Vice .p,esidente, tendo sido tornados em separado, em
cidade de Palma, 408 votos e, em a cidade do Rio Preto, 020 votes. MeITl

desses resultados, ubtiveram votos para Presidente, nesta 2.° circumscriP
ção, dr. Delfim Moreira, 51 votos; dr. Ribeiro Junqueira, Ik votos; dr. A.

utra Nicacio, I voto; dr. Francisco Saltes, I voto; dr. Levindo Coelho, I
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'
 dr. Antonio Carlos, 2 votos; dr. José Procopio, 2 votos; e urn voto em

ra11 Em Carangola, o dr. Ribeiro Junqueira obteve 10 votos Para Presi-

defltra Vice-presidente, obtiveram ainda votos os seguintes senhores:
io jacyntho do Carmo, 2 votos; dr. J. Furtado de Menezes, Joaquim Pri-
OOSiITiOCS Bahia e o exmo. Sr. dr. Arthur Bernardes, 4 vot a cada urn;

ãO pinto Gama, 2 votos; José Justino da Silva,1 voto; dr. Rubens de Campos,
vow; dr. Flenrique Diniz, 3 votos; José Procopio, Joao Baeta Neves, Bel-

iniro Braga, Rubens Campos e Joao Periido, 1 voto a cada urn; apparece-
rain em branco 7 votos, sendo 4 no municipio de Leopoldina e 3 no mu-
njc ipi0 de tJbá.

No estudo que acaho de fazer verifico que as eleiçOes se realizaram corn
a maxima gu1arle, deixando rnaii uma vez transparecer 0 grande
beneficlo que trouxe a nova lei, attenta a grande regularidade e ordem nos
trabaihos, não obstante tratar-se de centros populosos, como estes, nos
quaes se desenrolaram as eleiçoes que nesse momento tenho a honra de
reatar.

Quadro

Para PresidentePara Vice-presi-
Murucipios 	 dr. Arthur Ber- dente senado r

nardes 	 Eduardo Amaral

LeopOldina............................
CatagUazeS ...........................
Palma ()........ .................
Sao Paulo do Muriahe...............
São Manoet ...................... ...
Carangola............................Viçosa(*).............................
Rio Branco..........................
Ubá................. ...... ............
I'omha ............. ........... .....
MorcOS................ ..............
Guarany—EstA incluido o resultado
no do Pomba....................

Rio Novo..........................
Sao João Neporouceno ............. ..
Mar de Hespanha ... ....... ..........
Guararã ............................. ..
Além Parahyba......................
Juiz de Fora..........................Rio Preto (*) ..........................

Total apurado ..............

Julgo haver cumprido a minha rnissBo, danclo parecer sobre as e1ei6es
realizadas na 2. 1 circumscripçao do Estado, como jJ foi dito, debaixo da
mais perfeita ordem e harmonia.

Bello Horizonte, Sala das CommissOes do Congresso, aos 5 dias do mez
dejuiho de 1948.

0 relator da 2 .a circumscripçBo, Julio de Souza Meirelles.

() Neste municipio, o dr. Francisco Salles obteve 1 votopara Presidente,
() Sendo 620 em separado.
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905 votos

908
1

220

220

195

195

261

261

274

275

230

230
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Para Presidente
Dr. Arthur da Silva Bernardes...............

Para Vice-Presidente
Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Arnaral......
Dr. Americo Ferreira Lopes...................

Silvianopolis
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Pernardes .... ..........
Para Vice-Presidente

Gel. Eduardo Carlos Vilhena do imaral.......
Eaependy

Para Presidente:
Dr. Arthur da Silva Bernardes................

Para Vice-P residente
Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral........

Caxainbu
Para Fresidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes................
Para Vice-Presidente

Col. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.......
Pouso Alto

Para Presidente:
Dr. Arthur da Silva Bernardes ........ .......

Para Vice-Presidente
Gel. Eduardo Carlos Vjlhena do Amaral.......

Passa Quatro
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva BernardeS ....... ........
Para Vice-Presidente

Col. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral......
Virginia

Para Presidente
Dr. Arthur da Silva BernardeS .............. .

Para Vice-Presidente
Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral......

Ayiiruoca
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes ...............
Para Vice-Presidente

Col. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral......
Itaiilui

Para Presidente
Dr. Arthur da Silva Bernardes................
Dr. Theodomiro Santiago......................

Para Vice-Presidente:
Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.....
Dr. Theodomiro Santiago.......................
Di. João Tavares C. Beraldo ............... ...

Villa Uraz
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes................
Dr. Americo Ferreira Lopes ..................

Para Vice-Presidente
Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.......
Dr. Henrique Braz Pereira Gowes.............

Christina
Para Presidente:

Dr. Arthur da Silva Bernardes................
Dr. Alfredo Pinto.............................

Para Vice-P residente:
Col. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.......
Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada.......

Syivestre Ferraz
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes ................
Para Vice-Presidente

Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.......
Pedra Biaiiea

Para Presidente
Dr. Arthur da Silva Bernardes................

Para Vice-Presjdente
Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral......

Maria da Fe
Para Presidente:

Dr. Arthur da Silva Bernardes ...............
Para Vice-Presidente

Gel. Eduardo Carlos Vilhenado Amaral........
Paraisopolis

Para Preidente:
Dr. Arthur da Silva Bernardes.................

Para Vice- Presidente
Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.......

Caitibuhy
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes...............
Para Vice-Presjdente

Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral......
Ouro Fino

Para Presidente:
Dr. Arthur da Silva Bernardes.................

Para Vice-P residente:
Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral........
Dr. José Affonso Mendonça Azevedo...........

A.1IITMIT:S:2r_O MIT- 3

3a circumscripcâO

Exmo. Sr. Presidente da Commissão incumbida da apuraço da elei-
çtio para. Presidente e Vice-Presidente do Estado.

Venho desobrigar-me da tarefa que V. Exc. me confiou de proce-
der a apuraço das eleiçOes da 3. circumscripcäO, realizadas em 7 de mar-
ço de 1918, para Presidente e Vice-Presidente deste Estado.

Ao receber essa incumbencia, foram-me preserites autheriticas de
apuracOes parciaes de todos os miinicipiOS de que se cornpOe a 3. circum.
scripçSo, com excepç10 das de Cambuquira, PerdOes, Campos Geraes e
Caracol, e bern assim urn quadro cia apuração feita na Secretaria da Ca-
mara dos Srs. Depulados.

Do estudo minucioso, que fix, dessas authenticas, deprehendi que o
processo eleitoral correu corn toda a regularidade em todos os municipios.

Feitas, pois, as apuracfies verifiquei os seguintes resultados, que con-
firmam a exactidflo do quadro organizudo pela Secretaria, o qual flea I a-

zendo parte deste: 	 - -
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270 votos
1

270
1
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JaeutIHga
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes..................
Para Vice-Presidente

Col. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.......
.Jagiiary

Para Presidente:
Dr. Arthur da Silva Bernardes................

Para Vice-Presidente
Gel. Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.......

Ahi esta incluido o resultaclo de Santa Rita
da Extrema.

Santa Rita do Sapucahr
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes.. .............
Para Vice Presidente

Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral...
S. 4ionsalo do Sapiicahy

Para Presidente
Dr. Arthur da Silva Bernardes...............

Para Vice Presidente
Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Aniaral...

Cani ian ha.
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes ................
1 em separado

Para Vice-Presidente
Coronet Eduardo Carlos Vi!hena do Amaral...
Dr. 1-lenrique Diniz ..........................

Aguas Yirtnosas
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes ...............
Para Vice-Presidente

Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral...
Varginha

Para Presidente
Dr. Arthur da Silva Bernardes ... ............

Para Vice-Presidente
Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral..

Eloy Mendes
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernades................
Para Vice-Presidente

Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral..
Tres Coraçôes do Rio Verde

Para Pi'sidente
Dr. Arthur da Silva Bernardes ........ ......

Para Vice-Presidente
Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral..

Laias
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes...............
Para Vice-Presidente

Coronet Eduardo Carlos do Arnaral...........
Coronet Pedro Sal!es..........................

Villa Nepomuceno
Para Presidente:

Dr. Arthur da Silva Bernard.es .......... ......

Para Vice-Presidente
Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral... 	 438

Tres Pontas
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes............... 	 58
Para Vice-Presidente

Coronet Eduardo Carlos Villiena do Amaral... 	 58
Dores da Boa Esperança

Para Presidente:
Dr. Arthur da Silva Bernardes................ 	 7

Para Vice-Presidente
Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral..

Cabo Verde
Para Presidente
Dr. Arthur da Silva Bernardes................ 	 160 	 ))

Para Vice-Presidente
Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral... 	 160 	 e

S. José dos Botelhos
- 	 Para Presidente
Dr. Arthur da Silva Bernardes ................ 	 113

Para Vice-Presidente
Coronet Eduardo Caros Vi!hena do Amaral.. 	 113 	 >>

Caldas
Para Presiclente

Dr. Arthur da Silva Bernardes............... 	 1.046
1 em separado

Para Vice-Presidente
Coronel Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.. 	 1.046

1 em separado
Roços de Caidas

Para Presidente
Dr. Arthur da Silva Bernardes .. .. ......... 	 116

Para Vice-1-'residente
Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.. 	 116

Canipestre
Para Presidente

Dr. Arthur da Silva Bernardes ..... ......... 	 252
Para Vice-Presidente

Coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral.. 	 252 	 ii
Carmo do Rio Claro

Para Presidente
Dr. Arthur da Silva Bernardes............... 	 66

Para Vice-Presidente
Coronet Eduardo Carlos Vi!hena do Amaral.. 	 66

Sorninados esses resultados dos diversos municipfos, verifiquei que oh-
liveram vo!os na 3. , circumscripo eleitoral do Estado : Para Presidente
o Dr. Arthur da Silva Bernardes. 10.843 votes Dr. Theodomiro Santiago,
-I votos Dr. Americo Ferreira Lopes, I vote Dr. Alfredo Pinto, 2 votes
e para Vice Presidente—o Coronel Eduardo Curios Vilhena do Amaral,
10.834 votes ; Corone! Pedro Sailes, 6 votos; Dr. Antonio Carlos, 2 votes;
Dr. Americo Lopes, I vote; Dr. Henrique Braa Pereira Gomes, 4 vote; Dr.
Theodomiro Santiago, I voto ; Dr. Joao Tavares C Beraldo, I voto; Dr.
José AfTonso de Mendonca Azevedo, I veto ; Dr. 1-lenrique Diniz, 4 veto.

Eis o resultado que escrupulosamente veriflquei flu apuraçao das aetas
munlcipaes, em desempenho da incumbencia honrosa que me toi con-
ferida.

Sala das Commissdes do Congresso Mineiro, Bello Horizonte, 5 de ju-
h0 de 1918.—Monsenhor João Marlinho.

215

214

662

662

628 votes

628

431

437
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oram observados todos as requisitos legaes has eleçes pars
j'residente e vice-Presidente do Estado. Creio, Sr. Presidente, ter cum-
rido a missao de rolatar as e!eiçOes da 4 cirdumscripçao e!eitoral do

gstado.

Sala das CommissOes, 5 de Julho do 1918.

Francisco Ribeiro de Oliveira.Exmo. Sr. Presidente da Comrnissao encarregada de dar parecer sabre
as eleiçOes realizadas enl .° de marco do corrente anno.

Tendo-me sido distrihuidos as papeis dos municipios de que se corn-
pOe a 4a circumscripcao eleitoral. do Estado, na eleicao de 7 de marco
do corrente anno, para Presidente e vice-Presidente do Estado, venho des-
emperihar-me da missão da maneira seguinte : - Tendo examinado es-
crupulosamente todas as actas dos municipios de que se compOe a alludi-
da ctrcumscripçao, cheguei a este resultado: Uberaba, 321 votos ao Sr.
dr. Arthur da Silva Bernardes, para Presidente do Estado; Gel. Eduardo
Carlos Vilhena do Amaral, 321 votos para vice-Presidente. Sacramento,
33 votos ao dr. Arthur do Silva Bernardes para Presidente do Estado; Cet.
Eduardo Carlos Vilhena do Amaral, 33 votos para vioe-Presidente. Con-
quista, o mesmo Dr. Arthur Bernardes para Presidente, 59 votos; Ce!.
Eduardo Carlos do Amaral, 59 votes. Oliveira, as mesmos obtiveram 187
votos cada urn para as mesmos cargos. Apparecida do Claudio, Dr. Ar-
thur da Silva Bernardes, 53 votes para Presidente do Estado e Ce!. Eduar-
do Carlos Vi!hena do Amaral, 53 votos.

Verifiquei tambern terem as eleiçOes corrido corn regularidade nos
Inunicipios do: Passa Tempo, Burn Successo, Campo Bello, Piumhy, !ta.
pecerica, Divinopo!is, Formiga, Bambuhy, Araxá, Patrocinio, Estrella do
Su!, Monte Carmel!o, Uberahinha, Araguary, Monte Alegre, Abbadia do
Bom Successo, Fructa!, Prata, Ituyutaba, Passos, Villa Nova de Rezende,
corno consta dos respectivos resu!tados desses municipios.

- Egualmente consta a apuraçao de Passos, S. Sebastião do Paraizo, Pa-
racatO, Villa Joao Pinhoiro, Monte Santo, Jacuhy, Guaranesia, Arceburgo,
Muzambinho, Guaxupé, Alfenas, Villa Games, Santo Antonio do Machado
e ParaguassO, do minucioso quadro annexo a oste Relatorio.

Tendo sommado todos as resultados de que so cornpOe a 4•a circumscri-
pçao e!eitora!, conforme o mappa quo vae junto, o resultado foi o seguir.
to: Para Presidente, Dr. Arthur da Silva Bernardes, 6.942 votes; Ce!.
Eduardo Campos do Amaral, urn vote para Presidente; e Luiz Pinto da Silva,
urn veto. Ce!. Eduardo Carlos Vilhena do Amara! obteve 6.921 votos para
vice-Presidente do Estado, tendo tambern obtido votes Joao Lopes Barroso,
urn voto; Ce!. Pedro Sa!Ies dois votes; e Eduardo Campos do Amara!, urn

-voto. Deixou de haver eleiço, no municipio do Santa Rita de Cassia,
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A. C.—IQ

Designado para relatar as eleiçöes realizadas em 7 de marco do cor.
rente anno, na 5. 1 circurnscripçao eleitoral, Para Presidente e Vice Presi.
dente do Estado, depois de haver procedido a Iflinucioso exame das actas
de apuraçoes municipaes e das diversas secçdes eleitoraes remettidas a Se.
cretaria da Camara dos 16eputados, verifiquei o seguinte reultado:

Para Presidente, Dr. Arthur da Silva Bernarcies, 7.858 votos; para V1_
ce-Presidente, Coronel Eduardo Carlos Vilbena do Amaral, 7.83 votos.

Representam estes votos, corn pequena differença, o nuinero de elej.
tores comparecido aquellas eleiçöes, coriforme se ye do quadro annexo,
onde vern especificada a votaço esparsa, dada a outros candidatos que oh-
tiveram insignificante numero de votos.

Dos 31 municipios c'ue compOem esta 5. a circamscripçãO, deixaram de
ser remettidas ao Congresso as actas das apuracoes municipaeS, sómente
de 3 municipios, a saber : Sete Lagoas,Patos e S. Gothardo, dos quaes,
tambem, não vieram actas das secçOes eleitoraes, presumindo-se nCo ter
havido eleiçao nestes municipios.

Em geral, as eleicoes correram corn a devicla regularidade, não tends
havido no processo eleitoral nenhuni facto de iota, que pudesse acarre-
tar prejuizo da eleiço em qnalquer secção.
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0 sr. PRESIDENTE manda que so
mesmo distribuido pelos senhores
dando a sue discussão para o dia

Levantase a sosséo.

3. SESSAO ORDINARIA, AOS 8 DE
BE JULHO BE 1948

Presidencia do Sr. Levindo Lopes
SUMMARTO. - Acta. - Parecer n.

1. - Discurso do Sr. Silva For-
tes. - Proclamação do Presiden-
to e Vice-Presidente do Estadc
para o quatriennio de 1918 a 1922.
- Telegramma. - Approvaçé.e
da acta.
Ao meio dia, feita a chamada, ye-

rifica-se a presença dos srs. Levin-
do Lopes, Leopoldo do Luna, P.
Drummond, Silva Fortes, Olymplo
Mourão, Moreira da Rocha, Xavier
Rolim, Alves do Lemos, Cicero Lo-
pes, Julio Meirelles, Ribeiro lie Oli-
veira, João Antonio, Sousa Soares,
Garibaldi Mello, Viviano Caldas,
Bias Filho, Rocha Lagoa, Andradt

irnprima o parecer e quo seja o
congresislas em suas reside ucis,

Botelho, Levindo Coelho, Gaspar
Lopes, Pericles do Mendonça, Jodi)
Martinho, Franklin do Castro, Jose
Custodio, Diogo do Vasconcellos,
Henrique Portugal, Retto Junior,
Alcides Gonçalves, Pedro Matte,
Nelson de Senna, Gabriel Santos,
Modestino Gonçalves, Paulo Pinhel-
ro, Mello Franco, Emilio Jardiro.
Camillo de Brito, Bernardo Guima-
rães e Argerniro do Resonde, fal-
tando, corn causa participada, os srs.
Simeão Stylita, Getulio do Carvaiho,
Baota Neves, Monteiro de Abren,
Tavares do Mello e José Maria, e,
sern ella, os mais sonhoros.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente e nec

havendo quern sobre ella face oh-
servaçdes, d a mesma dada por a-
provada.

Näo ha expedionte.

Parecer n. 1

pjspensada a leitura, a requeri-
e.nto do Sr. Emilio Jardiiu, d sub-

inettido a discussão 0 parecor n. 1.
aIJ Pr0uT a1 0 as eleiçOes de 7 do mar-
C o 	 corrente anno, reconhocendo
e proclarnando presidente e vice-
presidente do Estado, respoctiva-
menlO, pard 0 civatriennio de 1918
a -1922, OS srs. dr. Arthur da Silva
Bernar dos e senador Eduardo Car-
LOS yjihena do Amaral.

0 SR. SILVA FORTES . (scm re-
do orador) : - Não venho, sr.

presideflt€i, discutir o parocer cia-
L ) orado pola nobro comrnissão en-
arregada do proceder a apuraciho

las eleicOos roalizadas a 7 do marco
do corrente anno pare Presidente e
Vico_Presidehato do Estado.

Per ogual, ndo d meu intuito re-
tarder a votação desso mesmo pare-
cer, brilhantemento lavrado por urn
dos lu-minaros desta Casa. 0 que
pretendo tao sOmente d rectificar
am enganO verificado nesse pare-
cer, no quadro relative ao resultado
da votação, referente a 4. 1 circum-
scrip cão e mais particularmente ao
municiplo do Barbacena.

o sr. Nelosn de Senna: - A corn-
rnissão já havia dado elo engano,
puramento typographico, a quo v
exe. so retere.

o sr. Silva Fortes: - Effecliva-
monte, srs. congressistas, o mmii-
ciplo do Barhacena, quo acabou de
perdor 0 sou chefo politico, do in-
isquecivel momoria, e cuja orienta-
çio foi senrpre a do mais pure e
acrysolado patrjotisrno, no podia
torn000r para o resultado final do
1eiqiio do Presidonto do Estado o

coeffielente minimo do 477 votes,
tanto mais quanto se ache a testa
do mesmo rnunicipio o nosso pro-
sado e distincto collega, sr. Bias
Filho, digno continuador da honra-
da e sã politica do seu saudoso pae

fable-me, pois, come ropresem
unto directo do ref orido munie-
plo, extranhar 0 facto, saltentanli
one so ti-at-a do urn erro Iypogra-
phico, pois quo o resultado effeeti-
Vo da eieiqão a quo alhi so proce-
den Th-i do 1.477 ye-to-s, e no 477,
como con-ste do parecer.

Propugnando pela força moral C

politica do rnunici-pio do Barbace-
na, nPo me era licito guardar 51-.
Iciclo e foi por isso quo solicitei a
palavra, sem 0 meno-r intuito, ri-
pito, do protelar a votaqão do pa--
recer. (Muito born; muito bern!)

Ninguem mats pedindo- -a palavra,
encerra-se a discussão.

Pccsto a votes, é o pare-ocr up-
prov.ado unani-me-mente, polo qu3
o sr. Prosidonto p.rocia.ma os re-fe-

clos cida.dãos eloitos presidonte e
vice_-presid-esnte do Estado, -e miiu-
da quo di-sso so ihes dé conheci-
rn-onto-, bern co-mo ao- exmo. sr.
Prosidente do Eatado, em cxci--
0101-0.

U sr. Silva Fortes, -pela o-rdern,
requer, o d appro-vrudo pc-ha Case,
quo se tolegraphe ao exrn-o. sr . dr.
Arthur Bernardes, aprosontan-thi--
the as -congratulacOes il-o Coiire-se
polo sou reconhec-irnerito e tazendd
votes pela felicidade de sou auspi-
cioso govorno.

Nada mats haven-do a Iratar, -e
Sr. Pre-s-id&nto dd per findos -Os
trabaTho :s do C-o-ngre-sso-, sondo lida
e approvada a prese-nte acta.

TT1RMO BE REUNIAO PAR-A A S
SESSAO ORDINARIA. ADS 9 DE
JULHO BE 1918 	 -

Presidencia do sr. Emilio Jardine

Ao mcio dia, fe-ha a tharna;dq,
acham-^se pro-s-en-los 0-s srs. Emilio
Ja-rdirn, Leopoldo -de Luna, Paulo
Pin-heiro, He-nrique Portugal, Joo
Antonio, Moreira da Botha, Baeta
Nov-es, Sousa Soaves, Cicero Lopes,
Abides Gonçalv-es, Bias Fil-ho, Mo
destine Gonçalves -e Argemiro do
Beseride, faltande, corn causa par-
ti-cicada, us srs. Simein Styhita,
Ge-tulle -do Carvaiho-, Moritoir-o do

hreu b Jo-6 Maria e, scm ella, es
mais senhores.

o have-née numero legal, deixa
do have-r sessdo, -polo quo continua
nara manhã a mesma orde-m do
dia.

AT1T EX0 W. 6

, Cãrcscpç
Cabendo-me relataras eleiçoes procedidds no dia 7 de marco do cor.

rente anno, na 6. a circumscripço eleitoral, para escoiha do piesdente
e vice -preside iite do Estado, verifiquei, pelo exanie das actas quo me 10.
rampresentes, que as memas correram corn regularidacle

Dos vinte e urn (21) municipios de que se cornpOe a 6. 4 CirCUmSCri..
pçao, veriflquei que no houve eleiçao iios municipios de Inconfidencia e
Jequitinhonha (2), e qé o resultado de Capellinha foi incluido no resulta.
do de Minas Novas. 	 -

Conorme o quadro appenso, verifiquei que obtiverarn votos na cIrdurn
scripçao acirna reterida para presidente:

—Dr. Arthur da Silva Bernardes, 5.i08 (cinco mil quatrocentos e oil0
votos); dr. Francisco Brant, 2 (dots volos); dr. Epaminondas Ottoni, 2 (dois)
votos; dr. Francisco Coelho Duarte Badaró, dr. Juscelino Barbosa e dr. Joa-
quirn Candido da Costa Sena, I (urn) vote cada um.—Para vice-presidente
- coronet Eduardo Carlos Vilhena do Amaral 5.32 (cinco mil trezeiitos
e viute e dois) volos; José Luiz Campos do Amaral 79 (setenta e riove) ye.

s; dr. Antonio A. Pereira da Costa 4 (quatro) votos; Igriacio Murta 2 (dots)
votos; dr. Francisco Brant, Antonio Olyntho e Furtado de Menezes, 1 (urn)
veto cada urn.

Proponh, pois, que sejam apuradas as cleiçoes da 5a circurnscripçao
eleik,ral de contormidade corn o acirna relatado.

Sala das commissOes, 5 de juiho do 1918.-0 relator, Andrade So.
telho.
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TERMO BE REUNIAO PARA A 8°
SESSAO ORBINARIA, AOS 10
BE JULI-IO BE 1918.

Prcsider.cia do sr. Emilio Jardim

Ao meio dia, foita a chamada
acham-se presentes os senhores:
Emilio Jardim, Leopoldo de Luna,
Paulo Pinheiro, Cicero Lopes, Mo-
destino Gona1ves, Moreira da Ro-
cha, Sousa Soares, Costa Cruz
Argemiro do Resende, e Baeta Ne-
yes, faltando corn causa participa-
da os srs. Simeän Stylita, Getulic
de Carvaiho, Monteiro de Abreu,
Tavares de Mello e José Maria, e,
scm ella, os mais senhores.

Não havendo numero legal, dei-
xa de haver sessão, pelo que, con-
tinua para arnanhã a mesma or-
dem do dia.

TERMO BE REUNIAO PARA A
SESSAO ORDINARIA, AOS 11 BE
JULHO DE 1918.

Presidenc'ia do sr. Emilio Jardirn

Ao meio dia, feita a chamarla,
acham-se presentes os srs. Erniiio
Jardirn, Leopoldo do Luna, Paulo
Pinheiro, Cicero Lopes, Modestine
Gonqalves, Mereira da .iocha, ioi,o
Antonio, Costa Cruz. Argemiro de
Resende. Baeta Neves e Jodo Mr-
linho, faltando corn causa partial-
pada, os srs. Simão Sty1i°i. Gehlio
do Carvaiho, Monteiro d Anion,
Tavares de Mello o José Mari:a, e,
scm ella, os mais snhores.

Não havendo numero legal, con-
th'iila para amanh,-t a mesma oraom
do dia.

TERMO BE REUNIAO PARA A 8.1
SESSAO ORDINARIA, AOS 12 BE
JULHO BE 1918.

Presidencia do Sr. Emilio Jardin-t

Ao meio dia, feita a charnada,
achana-se presentes os srs. Erniliu
Jardirn, Leopoldo -do Luna. Paulo
Pinheiro, Cicero Lopes, Modestino
Gonqalves, Moreira da Rocha, Joio
Antonio, Costa Cruz, Argomiro tie
Re.sende, llaeta Neves e Joilo Mar-

tinho, faltando, corn causa parflcj.
pacla, os srs. Sirnedo Stylita, Get,,,-
110 do Carvaiho, Monteiro do Abren'
Tavares de Mello o José Maria, e
scm ella, os mals senhores.

Não havendo numero legal, Con-.
tinña para arnanhã a n'iesma drdoill
do dia.

TERMO BE REUNIAO PARA A 8.'
SESSAO ORDINARIA, AOS 13 BE
JULHO BE 1918.

Presidencia do Sr. Leopoldo do
Luna

Ao meio• dia, feita a chamada
acham-se presontes os srs. Eeopo1
do do Lana, Paulo Pinheiro, João
Martinho, Modestino Gonçalves,Mo-
reira da Hocha, Costa Cruz, Argo-
miro do Resende, Baet.a Novas, .Toão
Antonio o Cicero Lopes, faltando,
corn causa participacia, os srs. Ge-
01110 do Carvaiho, Simedo Stylita,
Monteiro do Abreu, Tavares do Mel-
lo, José Maria e Garibaldo do Mel-
lo , e, scm ella, os mais senhores.

Ndo havendo numero legal, con-
tinua para amanhã a mesma ordem
do dia.

TERMO BE REUNIAO PARA A 8,'
SESISAD ORDIN&R1A, AOS Li
BE JULHO BE 1948

Presiclencia do sr. Leopoldo de
Luna

•Ao meto dia, feita a ,aharnada,
acham-se presentes os srs. Leopol-
do do Luna, Paulo Pinheiro, João
Mantinho, Cicero Lopes, Modestino
Gonqatves, Moroira da Rooha, Gos-
ta Cruz, Argemiro do Resendo. Bae-
ta No'ves o João Antonio, faltando.
corn causa paidicipada. os srs. Si-
rneão Slylita, Ge-tulio do Carvaiho.
Monteiro de Abreu. Tavares do
Mello, José Maria e Garibaldi Mel-
lo e, scm ella, os mats seihores.

Ndo havendo nurnero legal, d p i-
xa do haver sessão, polo quo conti-
nUa p!ara amanhd a mesma orderu
do dia.

TSR1'° BE REUNIAO PARA A 8.'
SESSAO ORDINARIA, AOS 16 DE
jULIIO BE 1918.

presidencia do Sr. Leopoldo de
Luna

o meio dia, feita a chamada,
acliam-se presentes os srs. Leopol-
do do Luna. Paulo Pinhoiro, Jodo
Martiflho, Cicero Lopes, Modestino
GoHcalVeS, Moreira da Rocha, Cos-
ta Cruz, Argemiro do Resendo, Bae-
ta Neves o Jodo Antonio, faltando
corn causa part.icipada os srs. Si-
judo Stylita, Geiulio do Carvaiho,
ilonteiro do Abreu, Tavares do
hello, José Maria e Garibaldi Mel-
o, e, sem ella, os mais senhores.
Ndo havendo numero legal, del-

xa do haver sessao, polo quo con-
linda para amanhä a mesma or-
dem do dia. 	 -.

TERMO BE REUNIAO PARA A 8.
SESSAO ORBINARIA, AOS 17 DE
JULHO BE 1918.

Presidencia do sr. Leopoldo de
Luna

Ao meio dia, feita a chamada,
acham-so prosentes os srs. Loepol-
do de Lana, Paulo Pinheiro, João
Martinho, Cicero Lopes, Modestino
Gonçalves, Moreira da Rocha, Cos-
ta Cruz, Argemiro do Resencle, Bae-
Ia Neves e João Antonio, faltando
corn causa participada os srs. Si-
meão Stylita, Getullo do Carvalho,
Monteiro do Abreu, Tavares do Mel-
10, José Maria e Garibaldi Mello, e,
scm ella, os mais senhores.

Ndo havendo numero legal, deixa
de haver sessdo, polo quo continua
para amanhd a mesma ordem do
dia.

11"11110 BE REUNIAO PARA A 8.'
SESSAO ORBINARIA, AOS '18 DE
JULHO DE 1918.

Presidencia do sr. Leopoldo do Luiu
Ao meio dia, feita a chamada,

charn-so presentes os srs. Leopol-
do do Luna, Paulo Pinheiro, Joä)
Martinho, Cicero Lopes, Modestinu
Goncalves, Moreira cIa Rocha, Cod-

ta Cruz, Argemiro do Resendo, Bac-
ta Neves o João Antonio, faltando,
corn causa participada, os senho-
ros Simoão Stylita, Getulio do Car-
valho, Monteiro do Abrou, Tavares
do Mello, José Maria a Garibaldi
Mello, e, sem ella, os mais senhoros.

iNão havendo numero legal, dei'La
do bayer sessi.o, polo quo, contindt
para amanhd a mesma ord.em do
dia.

TERMO BE REUNIAO PARA A 8."
SESSAQ. ORDINARIA, AOS 19 DE
JULHO BE 19-18.

Preside ncia do Sr. Leopoldo do Luna
Ao mcio cIba, feita a chamada,

acham-so prosentes os srs. Leopol-
do do Luna, Paulo Pinheiro, Joiio
Martinho, Cicero Lopes, João Anto-
nio, Modestino Gonçalvos, Moreir-t
cIa Rocha, Costa Cruz, Argemiro do
Resendo o Baeta Neves, faltanij,
corn causa participada, os srs. al-
rnodo Stylita, Gotulio do Carvalho,
Monteiro do Abreu, Tavares do Mel-
lo, José Maria e Garibaldi Mello,
scm ella, os naais senhores.

Ndo havondo numero legal, deixa
tie haver sossdo, polo quo, continua
para amanha a mesma ordem dc
ci Ia.

TERMO DE REUNIAO PARA A S."
SESSAO ORBINARIA, AOS 20 BE
JULHO BE 1918.

Presidencia do sr. Leopoldo de Luno

Ao mob -dia, feita a chamada,
acham-se presentes os ars. Leopol-
do do Luna, Paulo Pinheiro, Joo
Martinho, Cicero Lopes, Modesttno
Gonalves, Moreira da Rocha, Cos-
ta Cruz, Argerniro do Resendo, Bae-
ta Neves o João Antonio, faltando,
corn causa participada, Os srs. Si-
rnodo Stylita, Getulbo 'do Carvalho,
Montoiro do Abrou, Tavares do Mel-
lo, josé Maria o Garibaldi Mello, e,
scm ella, os mais sonhores.

Néo havendo numero legal, deixa
do haver sessao, polo quo, continda
part amanhi a mesma ordem do
dia.
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TEFIMO BE REUNIAO PARA A 8.a
SESSAO ORBINARIA, AUS 22 BE
JULHO BE 1918.

Presidencia do sr. Leopoldo de
Luna

Ao meio dia, feita a chamada,
acham-se presontes os srs. Leopol-
do do Luna, Paulo Pinheiro, Joäo
Martinho, Cicero Lopes, Modestino
Gnçalves, Moreira da Rocha, João
Antonio, Costa Cruz, Argemiro do
Resende o Baeta Nei, faltando,
corn •eausa participada, os srs. Si-
meão Stylita, Gotulio de Carvaiho,
Monteiro do Abreu, Tavares de Mel-
Jo, José Maria o Garibaldi Mello, e,
oem ella, os mais senhores.

Ndo havondo numero legal, del-
xa do haver sessio, pelo que, con-
tinua para amanhd a mesma or-
dem do dia.

TERM'O BE REUNIAO PARA A 8.'
SESSAO ORDiNARIA, AOS 23
BE JIJLHO BE 1918

Presidencia do Sr. Leopoldo do
Luna

A.o rnoio dia, feita a charnada,
reharn-os presentes os srs. Leo-
poldo do Luna, Paulo Piobeiro,
João Martinbo, Cicero Lopos, Mo..
desthio Goncalves, Moreira da Rb-.
(lha, Costa Cruz, Argerniro ide Re-
seride, Joio Antonio e Baeta Novas,
1 altanjdo, corn causa participada, oa
"rs. Sirneao Stylita. Getulio do

arvalho, Monteiro do Abren, Ta -
a ares do Mello , José Maria e Gari-
baldi Mello, e, oem ella, os rna.
enhoire.
Ndo havendo nurnero legal, del-

xa de haver sessSn. polo quo oomti-
lola para amaarhä a mesma ordenL
do dia.

TERMO BE REUNIAO PARA A 8.
SESSAO ORDINARIA, AOS 24 BE
JULIIO BE 1918.

Pm-esidencia do sr. Leopoldo de Luna
Ao. meio dia, feita a chama!a,

acham-se presentes os srs. Leopol-
do do Luna, Paulo Pinheiro, Jo')
Martinho, Cicero Lopes, ModesiLo

Gonalvos, Moreira da Roeha, Cot0
Cruz, Argemiro do Resende, Bae
Neves e Joäo Antonio, faltando, coai
causa participada, os srs. Simpt
Stylita, Getulio do Carvalho, Mci
teiro do Abreu, Tavares do Melt-1
José Maria a Garibaldi Mono,
sem ella, os mais senhores.

Ndo havendo numero legal, do-
do haver sessão, polo quo, contin
para amanhd a mesma ordem
dia.

TERMO BE REUNIAO PARA A 8.'
SESSAO ORDINARIA, AUS 25 BE
JULI-IO BE 1918.

Presidencia do sr. Leopoldo de
Luna

AO meio dia, feita a chamacla
aeharn-se presenies Os srs. Leo.
poldo do Luna, Paulo Pinheiro
JOãO Martinho, Cicero Lopes, Mo-
desliiio Gonialves, Moreira da
Rocha. Costa Cruz, Argemiro de
Resende, Baeta Neves e João Anto
riio, faitando corn causa participa-
da Os srs. SimeEo Stylita, Gatubo
do Carvalho, Monteiro do Abreu,
Tavares do Mello, José Maria, Ga-
ribaldi Mello e Bernardo Guima-
rães, o, sem ella, os mais sen.ho
res

Ndo havondo numeao legal, del-
xa do haver sessEo, polo quo, con-
tInUa para arnanhd a mesma ordemn
do dia.

IERMO BE REUNIAO PARA A 8.'
SESSAO ORBINARIA, AUS 26 BE
JULHO BE 1918.

Presiclencia do Sr. Leopoldo de Luno

Ao meio dia, feita a chamada,
acham-se presontes os srs. Leopoldo
do Luna, Paulo Pinheiro, Jodo Mar-
tinho, Cicero Lopes, Modestino Gon-
calves, Moreira da Rocha, Costa
Cruz, Argerniro do Resendo, Joao
Antonio e Baeta Neves, faltantlo,
corn causa participeida, Os srs. Si-
medo Stylita, Getulio de Carvaiho,
Montoiro dc Abreu, Tavares do Mel-
lo, José Maria, Garibaldi Me!';)
o Bernardo GuimarEes, e, sem CiI1,
Os mais senhores.

'o haV.fldO mirnaro legal, deimm
haVOr sessSo, polo quo continUa

0ra arnanhã a mesma ordem do

BE REUNIAO PARA A 3•4

ESSAO ORBINARIA, AOS 27 BE
jULIIO BE 1918.

presidencia do sr. Leopoldo de
Luna

Ao Tneio dia, feita a chamada,
acbarnS° presentes os srs. Leopol-
do do Luna, Paulo Pinhoiro, João
Martinilb, Cicero Lopes, Modestino
Gontalvas, Moreira da Rooha, Costa
cruz, Argerniro do Pesende. Baeta
Neves a JoEo Antonio, faltando corn
cans0 participada OS srs. SimeEo
tvlbta, Getulia do Carvalho, Mon-

leiro do Abreu. Tavares do Mello,
josd Maria, Garibaldi Mello mm Ber-
nardo Guirnaribes, e, scm ella, os
mais senhores.

NEo havondo nurnero legal, do!-
xa do haver sessão, polo quo con-
linda para amanht a mesma ordem
do dia.

TERMO BE REUNIAO PARA A 8.
SESSAO ORDINARIA, AOS 29 BE
JULHO BE 1918.

Presidencia do sr. Leopoldo de Luna

Ao medo dia, feita a charnada,
acham-se presentes os sr. Leopoldo
de Luna, Paulo Pinheiro, Jodo Mar-
tinho, Cicero Lopes, Modastino Gon-
calves, Moreira da Rocha, Costa
Cruz, Argemiro de Resende, Baeta

eves, João Antonio e Monteiro de
Abreu, faltando, corn causa partici-
pada, os ors. Sbmeão Stylita, Getulbo
de Carvaiho, Tavares do Mello, José
Maria, Garibaldi Mello e Bernardo
Guimaraes, o, sern ella, os mais So-
nhores.

Ndo havondo nurnero legal, del-
xa do haver sessEo, polo quo, con-
tInua para amanhã a mosma or-
dem do dia.

TERMO BE REUNIAO PARA A 8
SESSAO ORIDINARIA, AOS 30 BE
JULIlO DE 1918.

Presidencia do Sr. Leopoldo do
Luna

Ao meio dba, folio a charnada,
prasenies os srs. Leopoldo do Lu-
na, Paulo Pinhe.bro, JoEo Martinho,
Cicero Lopes, Modestbno Gonqalves,
Moreira da Rocha, Costa Cruz, Ar-
gemiro do Resonde, Baeta Novas,
Monteiro do Abreu o JoEo Anto-
tonic, faltando corn causa partici-
pacla as Sm. Sbrnedo Stylita, Getu-
ho do Carvaiho, Tavares do Mello,
José Maria, Garibaldi Mello o Ber-
nardo Guirnardes c, sorn ella, os
mais senhores.

Não havendo numero legal, del-
xa do haver sessdo, polo quo con-
tinUa para amanhd a mosnra or-
dern, do dia.

TERMO DE REUNIAO PARA A S."
SESSAO ORDINARIA, ABS 31 BE
JTJLIIO DE 1918

Presidencia do sr. Leopoldo do
Luna

Ao rneio dia, feita a chaniada,
acharn-se presenies os Sm. Leopol-
do do Luna, Paulo Pinhoiro, João
Marlbnlio, Cicero Lopes, Modestino
Conçalves, Mcmreira do Rcocha, Costa
Cruz. Argemiro do Rcsenda, Baeic
Neves, JOE0 Antonio o Monteiro do
Ahreu, faltamido, corn causa parbici
pda, os srs. Siimeão Styhita, Gatmi-
110 do Carvaiho, Tavares do Mello.
José Maria, Garibaldi Mello e Ber-
nardo GuimarSes e, scm ella, Os
mais senhores -

NEo haveudo nummero legal, del-
- xa do haver sessão, polo quo con-
linda para amanhE a mesma ordem
do dia.

TERMO BE REUNIAO PARA A 8.
SESSAO ORDINARIA, A 1.°
BE AGOSTO DE 1918.

Presidencia do sr. Leopoldo de
Luna

Ao rneio dia, folio a chn.naada,
acham-sp presentes os srs Leo-
poldo de Limo, Paulo Pinheiro,
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Jolo Maptinho, Cicero Lopes, Mo-
destino Gonqalves, Moreira da Ro-
oha, Gcista Cruz, Argemro 010
Bezende, Baeta Neves, João Ante-
n!o e Monteiro dc Abreu, fadtan-
d.o corn causa participada, os srs.
Sirnedo Stylita, GatuJio do Carva-
lho, Tavares de Mole, José Maria,
Garibaldi Molo e Biernardo Gui-
marães, e, scm ella, Os mais Se-
nhores;

Não havendo numero legal, dei-
xa do haver sessão, pbo que, con-
tinda Para amanhã a 'mosma OT-
dem do dia.

'IERMO DE REUNIAO PARA A 8.'
SESSAO GRJJINARIA, NOS 2 DL
AGOSTO DE 1918

Presidencia do sr. Leopoldo de
Luna

Ao melo dia, feita a chamada,
ocliam_se presentes os srs. Leopo l

-do do Luna, Paulo Pinheiro, João
Martinho, Cicero Lopes, Medestino
Gonqalves, Moreira da Rocha, Costa
Cruz, Argerniro do Resende, Baeta
Neves, JoSe Antonio, Alcides Gon-
calves, Pedro Laborne e Monteiro
de Ahreu, faltando, corn causa par.
ticipacla, os srs. Sirneão Stylita, Ge-
luiio do Carvaiho, Tavares dc Me]-
lo, José Maria, Garibaldi Mello e
Bernardo GuimarSes, e, scm ella,
Os mais senhores.

NSo haven do numero legal, deixa
do haver sessão, polo que contindo
1ara arnarihã a mesma ordern do

Ola.

TERMO DA REUNIAO PARA A 8:'
SESSAO ORD1NARIA, AOS 3 DE
AGOSTO DE 4918.

Preside ncia do so. Leopoldo de Luna

Ao melo dia, feita a chamada,
acham-so presentes os senhores:
Leopoldo do Luna, Paulo Pinheiro,
JoSo Marlinho, Cicero Lopes, Modes-
tino Gonçalves, Moreira da Rocha,
Costa Cruz, Argemiro do Resende,
Baela Neves, JoSo Antonio, Monteiro
de Abreu, Abides G-ona.lves, Pedro
Laborne e Edgardo da Cunha, fal-
tando, corn causa participada, os
senhores SirneSo Stylita, Getulio de

Carvaiho, Tavares do Mello, j°5.
Maria, Garibaldi Mello e Bernar1
GuimarSes, e, scm ella, Os rnai SO.nhores.

NSo havendo numero legal, dei,
do haver sessSo, pelo quo contij
Para amanhS, a mesma ordern d
die.

TERMO DE REUNIAO PARA A 8'
SESSAO ORDINARIA, AOS 5 p
AGOSTO DE 1918.

Presiclencia do so. Leopoldo
Luna

Ao rneio dia, feita a chamacla
acham-so presentos as srs. Leo.

poldo do Luna, Paulo Pinhelro,Joi
Martinh.o, Cicero Lopes, Modest.jn
Goncalves, Nelson do Senna, Cosa
Cruz, Argcniiro dc Besende, BOOL
Neves, JoSe Antonio, Montoiro do
Ahrcu, Alcides Gonçalves, Pedr
Laborne, Edgardo da Cunha e Bia
Filho, faltando, corn causa partici.
pada, os srs. SirneSo Stylita, Getu-
ho do Carvadho, Tavares do Mello.
José Maria, Garibaldi Mello e Ber-
nardo GuimarSes o, scm ella, o
mais sonhores.

NSo havendo numero legal, dci-
xa do haver sessSo, pebo que, con-
tinua Para amanhS a mesma ordein
do dia.

TERMO DE REUNIAO PARA A 8.'
SESSAO ORDINARIA, AOS 6 BE
AGOSTO DE 1918.

Presidencia do so. Leopoldo de
Luna

Ao meio dia, feita a chamada.
acham-se presentes o g srs. Leopol-
do do Luna, Paulo Pinheiro, Jobs
Martinho, Cicero Lopes, Modestin'
Gonçalves, Costa Cruz, Argemiro de
Resencle, Bae:ta Neves, JoEo Antonio
Monteiro do Abreu, Abides Goncal-
yes, Pedro Laborne, Edgardo do
Cunha, Bias Fitho e Nelson de
Senna, faltando, corn causa peril-
cipada, os srs. SirneSo Stylita, Ge-
tullo do Carvaiho, Tavares de Mel-
lo, José Maria, Garibaldi Mello, Ber-
nardo GuimarSes e Norberto Lage
e, scm ella, os mais senhores.

No havendo nurnero legal, dei-
a de haver sessSo, polo quo con-
lnua para amanhS a mosma ordem
o dia.

TERMO DE REUNIAO PARA A 8.a
SESSAO ORDINARIA, AOS 7 DE
AGOSTO DE 1918.

presidencia do sr. Bias Fitho
(Vice-Presidente)

Ao rneio dia, feita a charnada,
aebam-SIe presentosos Sm.: Bias
filho, Leopoldo de Luna, Paulo P1-
nlieiro, João Martinho, Cicero Lo-
pes, Modestino Gonqalves, Costa
Cruz, Argemiro de Resende, Baeta
'ceves, Jodo Antonio, Monteiro de
\breu, Abides Gonçalves, Pedro

L(-,borne, Norberto- Lage e Tavares
' o Mello, faltando, corn causa par-
Ceipada, Os srs. SimeSoStybita, Go
litho do Carvaiho, José Maria, Ga-
ribaldi do Mello e Bernardo Guima_
-äeS, e, scm ella, as mais seihores.

\So havendo nurnero legal, del-
xa do haver sessSo, pelo quo, con-
liuua Para arnanhS a mesma ordem
do dia.

8.' SESSAO ORDINARIA, AOS 8 DE
AGOSTO BE 1918

Presidencia do Sr. Bias Filho

SI MMARIO: - Acta. - Expedier.
Ic. - Votes do pesar. - Disour-
sos dos srs. Ignacio Murta, Bae-
ta Neves. Viviano Caldas, Tava-
res do Mello e Jose Antonio. -
Ordom do dia.

Ao meio dia, feita a dhamada,
acham_se presentes as srs. Bias Fl -
bho, Leopoldo de Luna, Paulo Pi-
nheiro, Medestino Gonçalves, Abel-
des Gonqalves, Pedro Labornre,
Ignacio Murta, Garibaldi Siella,
Monteiro do Abren, Viviano Ca1da,
Tavares do Molbo. Cicero Lopes.
Joã& Martinho, Recta Neves, Costa
Cruz, Argerniro do Resende, Cas-
tello Branco e Norberto Lage, fal-
tando, corn eausa participada, as
Ors. SimeSo Stylita, Getulio do
Carvatho, José Maria e Bernard)
Ib uimarSes c, scm ella, Os mais So-
lihores.

Abre-se a sess.o.
rLida a acta da antecedento C n5c

have'ndo quern sabre a mesma faca
cbseryaçOes, flea sobre a mesa Para
ser approvada quando houver nu-
mero legal:

0 sr. 1° secretarjo dS conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Of ficios

Do sr. 1.0 socretario do Sonado,
co-mom nicando ter ficado a mess
do Senado assim eonstituida: pre-
sidente, Or. Levinjde Ferreira Lo-
pes; vice_ipresidente, coronel Edu-
ardo Caries Vilhena do Amaral; '1'
secretarlo, Cr. Jose Pedro Drum-
mond; 2.° socretario, dr. Camillo
Augusta Maria de Brito; suppleis-
les, Ors. Gabriel do Oliveira San-
tos e Francisco do Andrade Bole-
iho; e communicando egualmeiute
terem sido eleitos pare a Junta do
Recursos Eleitoraes, Os srs. dr. Le.
vindo Fereira Lopes e coronal
Eduardo Carlos Vilhena do Ama -
ral, o supplentes, os sr's. coroneT
Francisco Ri-heiro dc Oliveira e dr.
Nuno da Cunha Mello. - A Came-
ra flea inleirada.

Do exrno. sr. Prestdente do Es-
tado, acompanhado da proposta do
orcamento Para a future exorcic5o
Ole 4919. - A imprimir-se.

llJo Sr. Ministro da ViaçSo, en,
viando inforrnaqSes prestadas pela
directoria da F. do F. Géste di
Minas, coin relaçao S abertura do
eedito Para a eonclusSo das obra
do ramal da mesma Estrada, entre
S. JoSe d'El-Rej e Barbacena, do
quo trata uma ind}caçao desta Ca-
mara. - A' eomrnissSo do Obras
Puihilcas e Viacao.

Do sr. Secretarie do Interior, en-
viando, infomnado, urn reqirerl-
monto em quo a ,professora do grn_
P0 escoilar do Marianna, d. Ercilia
Joaoinita Ferreira de Mesquita, so-
licita prorogacSo do licenqa par
mais urn ianno. --- A' eornmissSo do
Petiçdes.

Do Sr. Seeretarlo des Finanças,
enviando copia do parecer da Sub-
Pro!euradaria Geral do Estado,
cmittido sabre o parecer n. io:i,
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clesta Caman, do 4916. - A' com
rnissão do OrçanTlento.

'Do Sr. desembargador Hormone-
gildo de Barros, communjeando t
sido reeleito prestdente do Tri]m-
nal do Relação e tambern reeleHo
vice-presidente o sr. desembarga-
il or Fernandes Rabello. - A Ca-
mara fica inteirada.

Do sr. senador Eduardo do Ama-
ral, agradecerido Camara a ap-
provação da moçdo votada peti
mesma, applaudindo a indcaçiIo di'
seu noine para vice_prestIente do
Estado, no futuro periodo govern-
mental. --- Inteirada.

Do dr. Daniel do Carvaiho, par-
ticpando ter tornado posse e entra-
Co em exerciclo do cargo Ce aux°-
liar juridico da Secretaria da Agri.
cultura. - Identico despacho.

Do Sr. dr. Ezequiel Dias, dire-
ctor do instituto "Oswaido Cruz",
•desta Capital, communicando a
creaqgo de urna secqão anti-ophldj
ca no mesmo instituto. - Identico
despacho.

Do Sr. dr. Joacjni•m Canclido da
Costa Sena, director da Escola do
Minas do Ouro Preto, enviande
amostra do ferro rnanganez, prep-a-
rado no forno electrico da referica
Escola e empregado na fabricaqie
do aqo nas officinas da E. de F.
Central do Brasil. - Agradeça-so,..

Do Senado do Estado de Ala-
goas, communicando ferern sido re-
conhecidos e proclamados gover-
nader e vice-governador do refe-
rido Estado, no periodo de 4918 a
4924, os srs. drs. José Fernandes
de Barros Lima e José Paulino de
Albuquerque Sarmento.—Inteirada.

Do L° Soeretario da Camara dos
Deputados do Estado da Bahia e
da Assernblda Legislativa do Cea-
ré, communicando a constituição
das respectivas mesas.—Identicc
d esp ache.

Do sr. dr. Leopoldo Teixeira Lei-
to, communicando ter assumido a
presidencia da Assemblda Legisla-
tiva do Estado do Rio.—Identico
desp acho.

Pa Camara dos Deputados de
Alagoas e da Assemblda Legislativa

do Matto Grosso, eorntnunicand0
installaão de sous trabaihos
Identico despacho.

Do sr. Secretario das Finanta,
enviando urn roquerimento em
o collector do munieipio do
catil solicita urn anno de
em prorogaçäo, para tratar de sa.
de.—A' eomnmiSsdo do PeticOes.

Do mesmo Sr., enviando urn r.
cjaerirnento em quo o porteiro 1
Secretaria das Finanqas pede au
gmento do vencimcntos.—A' na
ma commissgo.

Do Sr. Secretarlo do Interior
enviando a proposta do fixacao
Forqa Publica para o exereicie
1949.—A' cornmissão respectiva.

Do mesmo Sr. envianclo urn rp-
querirnento em quo os eScrivães d
crime dos cornarcas do Pomba
Bomfim pedern augmento de vp
cirnentos.—A' ccornmissão do Peq.
cOos.

De mesmo senhor, enviando urn-
representação da Camara Munic
pal do S. Dorningos do Prata, pp.
dindo Ihe Seja •doado urn edifief
do Estado.—A' commissito do Pp
tiçOes.

Do mesmo senhor, enviando: uir
parecer do Sub-Procurador Gera
do Estado sobre a existencia d
districto do S. Sebastião dos Fran-
ciscos; urn officio da Camara Mu-
nicipal do Jacuhy, relativamente
passagorn das Fazendas "Agu,
Quente" o "ChapadO.o" para S S.
bastiOo do Paraiso; urn officio d.
voreador do Sant'Anna do Inib
pedindo auxilio para a construcçi
do un-i hospital: o urn requeri-
mento da Associaqao do Hospita
do Tres CoraçOos, pedindo subven-
cdo.

Vão—o primeiro ii commissPo 1.
Legislaqão, o 3,0 e 4.° ii eornrnisSlc
do Orqamento, ficando o 2.1
agnardar opportunidaclo.

Pa Camara Municipal do BolT
Successo, sobro a transferencia dr
districto do Oliveira para aquell
inunicipio. - Aguardo opportuni'
dade.

Do director do grup o eseola!
"Buono Brandão", do Uherabinha
apresentando medidas relativas

.0f61'IIia da instrucjdo prirnaria.—
comrniS O do Instritcqdo Pu-

lilica.
Do Sr. dr. Arthur da Silva Ber-

iiardcs, agrad ecendo a communica
Cao L sea roconhecimento part
o cargo do Presidente do Estadc
para o futuro quatriennie —Intei-
rada.

Pa cornmissao organizadora du
fetaS em hoinenagom ao jubileu
Iiterar io de Buy Barbosa, solid
tando o apoio da Camara para as
01psmaS festas.—Inteirada.

Do Direotorio Politico do Con-
ceicaO do Serro, pedindo seja con-
vertido em lei o proj ecto n. 24,
do Senado.—A' conimissäo do Ca-
mar05.

Do Senado Federal. da Camara
dos DeputadoS do S. Paulo, da As-
sembléa Legislativa do Rio de Ja-
neiro, dos Prosidentes dos Estados
do Paran, Santa Catharina e Espi-
rito Santo, do Congresso doste ultimo
Estado, e do govornador do Estado
do Bahia, agradecendo a commu-
nicação da eloicdo da mesa—In-
ieirada.

Pa Assombléa Logislativa do
Piauhy o da Camara dos Doputa-
dos do S. Paulo, communicando a
pleiçOo das rospectivas mesas. -
Identico despacho.

Do sr. Proeurador Geral do Es-
fado, agradecenclo a communicação
da eleiqão dos ropresontantos desta
Camara a Junta do Recursos Elei-
toraes.—Jdentico despacho.

Requerimentog

Do capitãe medico dr. Francisco
Mineiro Lacerda, selicitando dois
annos do ilconça, em prorogaqo,
Para tratamento do saudo.—A' corn-
nhissão do Potiedes.

Do 2. 1 tenonto José Eufrazio do
Toledo, solicitando contagen-i ceo
tempo, para os offeitos Cc sua ro-

mesma commisodo.
Do Arthur Jarujjm do Castro Go-

mes e outros, guardas elvis e in-
corporados ao sorviqo do Exorcito,
Soiicjtande a manutençao de seas

A C.—ii

Vencini onto s.—A' mesma commis-
são.

Do d. Maria Emilia cia Fonseca
Pontcu, professora do grupo escolar
"Baa-do do Rio Branco", soilcitanclo
dois annos do liconqa, em proro-
gado, iara traitor do saucle.—A
mesma cornmissdo.

Do d. Maria do INI ascimento Ho-
drigues, podindo auctorizaqdo pan
complotar contrihuiçOes deviclas per
seu finado niarido atim do gosar.
dos favores da Caixa Bonolicente
Militan—Junto-se ao project.o n. 18,
do 1914.

Do Alonso Fidelis dos Santos,
Jodo Pedro do Amaral, engonflol-
en Anfooio do Andrade Boteiho.
dr. Francisco do Barros Limo Mon-
to Raso o Antonelli Bhoring, solid
lando licenca.—A' cornrnissdo do
PotiqOes.

Do director do grupo oscolar do
Carmo do Rio Clara e dos profes-
sum-as das cidades do Passos o Sa-
cramento, solicitando augmento do
voncimentos._A' commissdo do Pc-
tiçOos.

Dos escrivdes do crime das co-
marcas do Muzambinho o Passos,
podindo pagarn.ento do custas von-
cidas. - A' commissdo do Legisla-

Do proveclor da Santa Casa do
Misoricoi'dja do Serre o da directo-
ra do Asylo da Conceitdo, da mes-
ma cidado, podindo pagarnonto do
subvenqOes quo doixararn do race-
her. - A' commisado do Orça-
menlo.

Do soldado Jodo Baptista do Na g
-cinionto, podindo molhoria do re-

forma - A' eommissdo do Legis-
laçdo.

Do Donato Donati, pedindo a crc-
açdo da cadeira do italiano no Gy-
mnasio Minoire, - A' comrnissdo
do Tnstrucçde Publica.

Do d. Etelvina Vicira do Araujo, -
viava do soidado Jodo Josephino do
Araujo Gomos, podindo os favoros
da Caixa Berieficenfo Militar. -
Jrrnte-se an projecto n. 48, do 1944.

Represcntacoes
Do ongenheiro Antonio Carmo

Pinheiro, propondo medidas corn
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relaão as acçOes communi divi-
cienclo. - A' cornmissão do Legisla-
ção.

Dos empregados j orrialetros da
Imprensa Official, pediudo para
tazererti porte do aixa Beneficen-
to dos Funecionarios Publicos. -
A' cornrnissdo do Legislacäo.

Dos habitantes do districto do S.
José do Passa Born, pedindo a ap-
provaçao do projeo n. fl, do So-
nude. A' coriunissio Jo rnaraS
Municipaes.

Telegrctrnmas

Do sr. dr. director da Esoola do
iinas do Ouro Preto, communicall-

do ter ina.ugurado mais urn forno
electrico, na referida Escola, para
a proparação do lerro rnanganez,
destinado a fabricato dol aço, nas
officinas da E. F. Central. - In-
teirada.

Do Sr. Presidente da Republica,
agradecendo a cornrnunicaçto da
eleiçdo da Mesa. - Identico des-
pacho.

Telegramma communicando o
fallecimento, em Dares da Boa Es-
porança, do ex-deputado a Consti-
tuinte Mineira dr. José Furtado
Monteiro. - Identico despacho.

Votos do pesar

o SR. IGNACIO MURTA: - Sr.
Presidente, como v. exc. ouviu, da
lettura do expedienteo constou urn
telegramma noticiando a Casa 0
fallecimento do ex-deputado Jose
Facundo Monte Raso cl ue, corn bri-
iho ' e dedlicaçto, love a houra do
reprosentar Minus on s-it ( ongres-
so Constituinte, deixando, ilessa
corporação, bern patenie o solo corn
que desempenhou o mandato quo
ihe fOra confiado.

Medico distincto e humanitario,
preston relevantes services a zona
em cjue residia e occupando' posi-
ãe saliente na sociedade, soube,

nesta Camara, honrar as gloriosas
tradiçOes do Congresso Mineiro,
semipro propugnando polo dcisen-
volvimento do nosso querido Es-
tado. 	 -

A,proveitando-me,do onsejo de
estar na trthuna, quoro, tambern,
corn mui pesar men, registrar aquj
a morte do urn rnineiro distinctis-
simci, o dr. Eparninondas Estoves
Ottoni, quo foi mombro desta Ca-
sa, do Senado e, tarnbern, da Cama-
ra Federal, polo 70 districto do
ncisso Estado.

Durante longos annos, como v.
exe. nto ignora, sr. Presidente, o
illustre finado diriglu corn profj-
ciencia e dedicacao as destinos do
grande e futuroso rnunicipio de
Theophulo Otto.ni, encarninhando-o,
corn passo seguro e certo, na senda
do progresso, rnantendo sempre a
paz e unido dos sons habitantes.

Si Theophulo Ottoni hoje d urn
dos municipios mais import.antes
do norte-mineiro, d devido, scm
duvida alguma, no criteria, ao pa-
trictismo e ao born senso corn qu
Eparninondas Ottoni souPe dirigir
as seus negocios, sempre acatado e
estimado pela sua prudencia e
grando bondade.

Foi, Sr. Presidente, a rnorio des-
se illustre patriclo, uma perda sen-
sivel nSe sO para o Estado do Mi-
nas canto tambern para toda a
Unido Brasileira. (Apoiados).

Como souPe a Casa, ainda no in-
tervallo das nossas sessOes, desap-
pareceu dol numero dos vivos urn
vulto erninente e notavel no nosso
paiz. Reifiro-me aco iihistro sabio
Barto Hornorn do Mello, quo occu-
pou posicoes solientes no regimen
do Imperio, como na Ropublica
Socico do Instituto Hislorico e Geo-
graphico, m°nTthro da Academia de
Lettras, desempenhando-as corn
brilho e deixando urn nome honra-
do e cheio de glorias a nossa Pa-
tria. (Apoiados)

Per conseguinte, sr. President,.
Cu penso quo interpreto 0 senli-
mento desta assemblOa, requerendo
a v. ex-e. so digno consignar in
acta dos iiossos trabaihos de hoj,
urn vote do profcmdo pesar polo
falleciniento desses tres eminentcs
conterraneos e creio quo a Casa de.
ferindo o men requerirnento, pro-
ticard urn ado do verciadeira ,ju
tiça. (Muito bern; muito bern!)

o sr. Presideinc cliz quo, inter-
pretanclo o senile da Casa, fir,-'
o11sognar no ada co veto do pesi:

jcquorido polo notice cleiLitadu.
0 SR. JO.I0 MAIT1N110 (née0600100u seu discrs0\
0 SR. BAFTA NEVES - Sr.

presidente, no intorreg-no das 1105-
sas se.ssOes p arlamentares, fatleccu
no Rio do Janeiro a figura impol-
lula do Venorando Fernando Lobo.

Quem, Sr. Presidente, houver
acompanhado a historia aurea do
iiropaganda repubiloana em Mines
ha do so lembrar, per certo, do
quo aquelle distincto mineiro, o
lade do João Pinloeiro e outros vul-
fos eminentes, vondadeiros aposto-
los do bern, soube sempro pautar
os sects actos de politico Prilhanto
o do orente covieto, corn expres-
sã 	

na
o do mats vivo patriotismo.
Fernando Lobe, ao lade do Buy

Barhosa, an lado do Fetiejo thu
Santos e outros lurninares da nossa
rniitica, tot, incontestayolrnenoe
nina das figuras mats proernjnen -
tes da Repubtica brasileira, mOr-
monte quando surgiu o 15 do no
vombro. (Apoiados; muito bern!)

Natural cia Campanha, neste Ti-
tado, perieneondo a uma famiLo
i tins tre, Fernando Lobe, muito
eedco ainda, aponas fornoado, dcdi..
mu-se a propaganda republicans..

rnProclaada a Re publica, foi ele.
to senador e, mats tarde, ainda no
periodo agudo da rovnita, foi'
inolvidavol mineiro ministro do
Floriano Peixoto, - o braço de
Floriano, em cujo governo genii
varias pastas, desempenhando es
fnnetOos do son elevado cargo euro
o criteria cjuo todos Me reconhe-
ibm e corn a compe.tencja quo
lilnhto pouoos possuem.

'\',a do Leopoldina Fernan-
do Lobe deixa, penpetuadas em
eartorio, provas inescjuecjvois do
seu falenfo e cultivo come advogo
n notavj que era.

- Mats tarde, quanlo Laura Sodé
(Jisputava a cadeira do Pinsidenbe
cia Republica, Fernando Lobo, pete
facto ide não conseguir urna votac.fie
maior, tevo a nobreza do renuncial
o cargo do sonador, não se sahericlo

oncie elle Thi mats nohre - si no
carreira politico, ou no ostracism,
00 qual Volunfariamento so eritin-
gou.

Dopobs toi norneado presidenfo
do Banco do Brash, cargo que ha
tint a exercido, vin-4 a morto ran-
bar-The a vida j ustamenfe nesie
posto, em que prestava d
inestianavois services.

Inserjnrio na ucla de seus trahL.
lbs ide hojo run veto do pesar pcio
p assamento do venerando minoiro,
a Camara dos Deputados nada mais
taz do quo prestar urna justa ho-
rnenage.no a rnernorja do urn dos
mais notaveis rninoiros, quo ligon
seu ammo .0. historia politico do nos-
so Estado. (Muito bent!)

Prestando esta homenageni a
urn vuito quo sore dentre as mor
tos eteonamento vivo, a Camaro
eurnipre urn dover do patriotismu,
quo se imipOo a todos aquolles quo
consagram dias de vida aos labors
da politica, sobrefado tratando-si.
do Fernando Lobo, que foi ndo s(
urn mineiro notavel. mas ainda urn
dos brasilejros mats distinetos quo
a naç0.o tern ti-do nestes ultirnos 00-
nos do Ropubilca.

Requciro, pots, que se lance no
ada urn vote do pesar polo failed-
Monte do Fernando Lobo, dando-
conhecinjenfo 0. sua exrna. fanuHa
dessa hcimenagcm do Camaro.
(Muito bern, muito born!)
o Sr. Presidenie, interpretando

sontir da Camaro, dofere o rcejue-
riinento do nobre deputado em am-
has as suas partos.

O SR. VIVIANO CALD\S: - Sr.
Presidente, scm o bnilho dos quo
me precederam, trihutirndo justas e
morecidas hornena gens i5jquoiie
quo transpuscrarn on linilar cia re_
giCo do AdOrn, scm esso britho, mrs
corn a mesma shnccridade, venli
pedir quo identicas homenagens so-
jam prcstaclas a urn co-estadoani
illustre, cjuo dOsapparoceu do nos-
so oenvivio no dia 30 do rnez pro-
xirnO findo.

Refiro_me ao dr. Aheilard Ho-
drigucs Pere i

ra, residonte cm La-
gOa Dourada, onde elinioou par es-Paco, 

dc imais ide 35 ann as, e quo fes
parte cia Constitutnfe Mineira, re-
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presentando depo1s, em successivas
legislaturas, nesta Casa, a 1 . 1 cir-
ournscripção eleitoral e coi1aborari•
do assiduarnente nas leis do nosso
Estado.

Filho dos harbes do Santa Ceci-
ha, natural do districto de Caran-
daJhy, rnunicipio de Barhacena, a
extincto prestou ainda reaes servi-
ços ao logar onde, par largo espt
o do tempo, elinicou.
Par estas razbes, Sr. Presidente,

venho pedir a v. exe. nsulte a
Casa si permitte quo seja lançadi
na acta de nOSSOS tra.balhos urn
voto de pesar polo fallecirnento do
dr. Abeilard Rodrigues Pereira e
quo so dEl sciencia cia resoluão d
Camara a farnilia enluctada. (Mi-
to bern; muito beinfl
o sr. Presiclente, interpretan do

as sentimentos da Casa, debra a
roquerinTlento do nobre deputado
em asithas as suas prtes.

O SR. TAVARES DE MELLO :-
Sr. Presidente, sabemos todos quo
jd näo pertence ao numero do
vivos o dr. José Joaquirn Baeta Ne
"es, quo fez parte da AssemhlEla
Provincial Mineira, tondo tambem
exercido, corn hrilhantisrno e zelo,
as funcçOes do Chefo do Policia a
as do juiz do direit.o em Queluz,
nesto Estado, o depois nas comar-
eas do Campinas e TaubatEl, em S
Paulo.

Foi urn homern proho, honesto a
trabaihador; o de sua passagorn
peha AssomhlEla Provincial regis
tram os "Annaes" as relevantes
servios quo cite entbo prestou a
Minas Goraes.

Foi urn juiz integro e cumpridor
do seus cleveres, morocendo, por
tanto, as homenagens da Camara
na presente sesso.

Requeiro, pots, a v. exc., Sr.
Presidente, consulle a Casa so con-
sente quo so lance na acta urn
voto do pesar pela mortd do tao
distincto cidadbo, levando-se esse
facto ao conhecirnento da familia
e.nluctada. 	 -

(Muito bern; muito bern!)
0 cr. Presiclente, in.terpretando a

sentir da Casa, defere a requeri-

mento do nobre deputado em am.
bas as suas partes.

O SR. JOAO ANTONIO:—Sr. Pro-
eidente, par motivos independente5
(Ia minha vontade, e quo não vElrn
o caso, ostive ausento da Cama-

ra na prirneira hora da sessdo, e,
aqui chegando sot be quo a Sr.
deputado Ignacio Murta havia pe,
dido a Casa urn voto de profund.0
pezar pela morto prernatura d0
deputado Epaminondas Ottoni.

Tendo a rneu nobre amigo a
mim dito quo pouco conhecia do
prinoipaos traços da vida e mort
do deputado Eparninondas, e ou
desejando quo as rnesrnas fiquem
gravadas nos "Annaes" da nossa
Casa, poço venia ao sr. doputaclo
Ignacio Murta para, a son hrilhan-
to discurso, prouder urn addendum
rnais circumstanciado a respeito do
oaudoso morfo.

o sr. Ignacio Murta :—Com muitu
prazer ouvirei a V. exc.

o sr. João Antonio:—Sr. Presi-
dente, v. exc. e a Camara dos Sc-
nhores Dcputados jd sabern que, a
26 do marco do eorronte anno,
apenas 25 dias depots do bri1hant
victoria eleitoral das urnas livres
do L° do corrente mez o anno, hal
xou ao tumulo para depots subh
ao Reino da Justiça, ao Imperic
da Verdaclo, o ahi receher a pro-
into do suas Was obras, e vet a
sua fronte cingida pela corEla dc
rnerito alcançada pelas poregrinas
viriudes do seu magnanimo cora-
cEo, aquehlo quo, entre nós, cha-
maya-se Epaminonda.s Estoves Ot-
toni.

Doscondento do uma farnilia tEa
illustre, quo perdeu o name ml--
neiro em tróca do nome nacional,
per isso quo Ottoaii nSa pOde ser
prcspriedade do urn Estado limita-
do, quando é urn patrimoiiio brad-
leiro Ca grando Republica dos Es-
tados Uriidos do Brasil.

o sr. Ignacio Murta:—Apoiado:
muilo hem.

o Sr. Jodo Antonio:—Sr. Presi-
dente, Theotphulo Ott;oni urn dos

mats proeminontes mem.hros dessi
illustre bamilia, em seu ardente

pensar de moco, qual nova Colorn
ho, sonhou corn descoberta do urn
pats nova em seu torrSo natal, 0,
confiante em seu sonho, organizou
corn seus irrnEos uma cruzada des-
cithridora, S qual vein so unir a
sell sobrmho, 0 joven medico Ma-
noel Esteves Ottoni, illustre pro
renitor do Epanainondas Ottoni.

A caminito do desconhecido, veil-
cendo difficuldades ate ontEo in-
superaveis, depois dc nauito andar

muito soffrer, Theophilo Ottoni
dcscohre as maitas virgons, as mat-
tas seculares, incolninensuraveis e
eseuras chas bacias dos rios Mucury,
Suassuhy Es Doce, e lança scu gran-
di' aharraOarnento na margem es-
querda do um riheirSo affluente do
magestoso Mucury.

Sr. Presidente, na margern deste
ribeirSo, quo depots tomou a name
do Todos as Santos, Manoel Es-
teves Ottoni 0 Sells verandas ties,
foram os primeiros homens que, a
goples de machaclos, derrilaram a
mats gigantesco 0 altaneiro je-qui-
fibS da quellas floretas; e, diz a
honda, quo ate hoje El ouvida das
raras hoceas de nonagonarios, quo
cram outdo joyous, quo, quando a
rigante das florostas discrcveu no
espapo, corn sua calelloira inborn-
mensuravel, urn semi-circulo do
tabs do alguns decarnetros do cx-
tensao e tomhou corn estrondo
mabor do quo o nTlais terrivel e
assustador trovdo, estrondo que, ate
hate, El repotido em Ebb pelas car-
redeiras, saltos e cachociras do
sinuoso o •caudaloso Mucury, paribu
Ce urn amago uma voz quo dizia:
"tcido pOdo a braço civilizado, eu
quo fui a mats collossal tronco
destas mattas; cmi quo five toma-
nlia fronde. quo abrigou em sua
sanibra, mais do urna yes, exerci
fis agncrridos do alguns nTlilhares
de selvagens: on quo era tEa alto
quo 0 verde da minha foihagern so
ronfundja corn a azul escuro das
nuvens, separado do nTlinhas pro-
fundas raizes, tanTl]Jei. Tamboi mas
NO flaorri porquo do mcmi resis
lute come tirardo a material ne-
Cessarlo para a edificaçEo de uma
graned cidado, que levarS aos pos-

leros a name vonerando do demo-
bridor dessa nova ilha do Monte
Christo, em provci{o da familia ml-
neira". Uma cidado quo cord a ca-
heca, a sEldo de urn municipia
nTlaior em superficic do quo muitos
paizes da Europa o passuida dos
tres grandes reinos da natura, ca-
pazes de ahastecer todas as suas
irmEs no Esiado e quiçS a toda
nossa Republica. Dma cidado quo
serd no futuro a grande porta pot
onde dove entrar a progrossa no
Norte do Minas.

Sim, Sr. Presidcnte, digo eu: serd
a larga porta par onde, fatalmente,
entrardo as luzes do progresso,
desde quo nossos hanTlens do Es-
tado, as nassos homens do governo,
voltcm para iS os sons olhares
prescutradores e comprohcndam
hem quo, em futura, quo vae so
tornando presente, a None do Mi-
nas produzird, ou iS vai produzin--
do, a quo val faltando a outra
zonas do terras jS resequidas, do
terras transfornTladas em vassouras
e sapezaes improductivas, do torras
iS cancadas polo muita quo produ
zirarn devido ao muito quo alcan-
qaram dos- poderes publicos e pelos
grandos auxillos recebidas c quo
tern sido e são negados ao Nor-to,
sompre, sompre e semnprc, coma
hem sahein as srs. deputados.

Sr. Presidento, Thoophilo Ottrni
comprehondendo a nocessiciade (10
mjoccao do um sangue nova paia
o progrodimonto do sua descoherta,
doixou, par momnentos. a Mucur'
judo S COrte ondo organizou unix
grande colonia canaposta do farni-
has do antigo contineate, e a dial-
gin ao Mucury. onde em trbca do
sous esforqas tiraria todas as pro-
ventos da terra mineira.

0 Cr. Manoel Estoves Ottoui, pa-
rEm, fixou residencia no novo des-
coberto, nao sO para desenvol'er
uma prapriodade agricola quo all
dElra inicio camo para continuar,
a prestar seus servicos medicos a
sous eompanhoiros, e aos selvagcsns
cue, pouco a pouca iani se appro-
ximando, eangrassando coin o clvi-
lizado, como a grando colonba alit
esperada.



168
	 169

(Itluito bent; macito bent! 0 ora-
doe e vivamente curnprimentado
pelos seus collegas.).

0 51'. Presiclente, interpretaflib')
es sentimentoS lia Camara, liofere 0
rcquerimento lip nobre orador. -

i70jfi jnd O . Se não haver no ro-
chilD nurnero legal, 0 Sr. Presilion-
te clesbgna pare arnanhã a ordem do
ha regimental e

Lovanta-se a sessão.

9. SESSAO ORDINARIA, AOS 9 DE
AGOSTO DE 1918

Presidencia -do sr. Thas Fortes

SIJMJ'IARIO: Ada - Expolibente -
DbscurSo do sr. Baeta Neves -
Parecer - Projecto - Orliem do
die.

Ao melo lila, feita a chamalia,
acharn-so prosentes os srs. Bias For-
tes, Paulo Pinheiro, Jolco Martinho,
Baeta Neves, Cicero Lopes, Jodo
Antonio, Ignacio Maria, Moliestiiio
GonpalveS, Viviano Caldas, Norher-
to Lage, Tavares lie Mello, Castello
Branco, Costa Cruz, Argombro do
Rezenlie, Garibaldi Mello, Alcides
(bonqalves o Montebro do Ahrs, fal-
tanlio. corn causa panticipacla, os
srS. Sbmeao Stylita, Gotullo ne Car-
valho, Jose Maria o Bernardo Gnu-
mardes, e, sem ella, OS mais Se-
nhores.

Abre-se a sesslto.
Lida a aeta da antecedente, e não

havendo quem sobre a mesnia faca
observaqOes, flea sobro a mesa para
ser approvada quanlio houvcr nit-
mero legal.

0 sr. 1.1 Secretario dd conta do
seguinte

EXPEBTENTE

o Sr. Manoel Esteves Ottonj
trahiu matrimonjo corn a exrna.
sra. d. Anna do Araujo Maia, tend
diversos flihos, entre Os quacs
Eparninoridas quo, orphão do pao
aos 7 annos, foi mandado pans 3
Rio, onde, depois do curso do Fm-
manidades, matrieulou-se na Esco ii
Central, hoje Polytechnica, do onde
sahiu, aos 19 annos, incornplotcu,
do edade, sendo portador do urn F-
tulo dc engenheiro civil, bacharel
em sciencias physicaq e mathema-
ticas, conquistado p1b seu grande
valor, talento o applicaçdo.

Epaminondas Ottoni não so dci-
xando veneer pelas soducçOes cia
COrto—onde facil the soria ohicr
boa eollouaçdo, por isso quo sous
parentes ocdupavam logares do lies-
taque na politica, no comrnercio e
nas industrias, acceitou o logar do
engenheiro fiscal da E. F. Bahia E
Minas, que iniciava os seus traba-
ihos em Ponta d'Areia, ern demar-
da as mattas do Mucury, seu torrã.
natal.

Epaminondas nesso posto p .erma-
neceu ate que a locomotiva, atm-
vessando os aronosos haixios ha-
liiano.s e galgando a alterosa seric
dos Aymorés, vein despertar corn o
son animador sibilo os selvagens
quo, tranquilbos, caçavarn o posca-
'am nas margens do Mucury, já em
terreno mineiro.

Detendo-se, por alguns annos, a
Bahia e Minas. jd no torritorlo ml-
noiro, a actividade profissional dc
Enaminondas fob aproyeitada 'nr
algumas commissöes, ondo perma-
nocon. ate cr110 o faflecimonto da
ma venoranda mao vein charnar-
the para a direcção da grande pro.
priedado agricola e pecuaria quo,
poe herança, Ihe caNa o a seus ir-
mäos.

Fob na direeção da fazenda do
JiarnunheC quo Epaminondas, f a-
seinaulo polo brllho enganador. Ins
posicCes politicas. atirou-se a lucia
dos partidos. iniciando ndo uma p0-
Utica aos saltos o de gargalheira e
sim uma politica do carreira per
one, eloito voroador e presidente i
Camara, passou as salas do Con -
gresso Mineiro o fallocen no 5.° tI'l
ennio do occupaçäo do uma cadeira

do doputado ao Congeeso lça,l
nal.

o quo fob Epaminondas fl0
Casa estd no borninio do todos ads
Aqui contini!eu die a honrar
pOgadas do sea filustre irmão, 0
putado Octavio Ottoni, quo, como V.
exc. sabe, Sr. Prosidonto, occupoLl
corn brilhantismo a cadeira do Pro_
siderito desta Casa.

o Sr. Ignacio Murta :—Apoiado
o Sr. Jodo Antonio :—Tomou par-

to activa nas discusslios aqui tr.
vadas e o muito quo fez rias casa5
do Congresso consta do seas Anna,

o sr. Pedro Laborne: - Mull0
born.

o sr. Jodo Antonio :—Ndo fob s
nos parlamentos mineiro e foderot
quo Eparninondas teve gborias, sui
mabores victorias, 0 son major cam-
po do aeçiio, estavarn reservaui
pare o son torrth natal; ahi, Eparn-
riondas depois do tremenda inch,
conquistou 0 logar do prosiden
do municinbo, trazendo-iho a paz c
a tranquilidado e harmonia; rico
incromento ao desenvolvimento diS
forças vivas do rnunbcipio quo an-
gmenta gradativamento em peon-
laedo, proliucção e riqueza e todi
sorto do prosperidade e os dois mc-
nurnentos quo hi estão lovaribo a
posteriliade o nome, esforço o op--
rasida.do do Eparninondas, sagrad.
chefe do partido ropubbicano mind-
i'o no munleipbO.

Sr. Presidonto, quando digo d&:
monumentos, refiro-me ad palauli
lia justice e da Camara Municipat
urn soherbo edificbo onde se ate:-
sam os tres poderes do municbpo
La estdo os gabinetos do folios
juizes o auctoriliades, os cartor'ru
110 folios os serventuarioS, as ts
mesas do renulas, a Camara Murl-
cipal o a Chefia Executiva.

o segundo momimento consta di
granlie e custosa redo do canali?-
cão do agua potavel, quo con
abundantemente, nas baixas, ale
grando os lares e nas grimuaS dos
monies quo cercana a cidado, ver-
dejando a luxuriante vegetaçao a
danlio granlie expansbo a mesimi
cidade quo augmenta do lila paul
lila.

o sr. Ignacio Murta :—Apoialio.

o Sr J0ti0 Antonio —0 sr. Pro-
tUnat C, Epamiflondas Ottoni polo
racUo onquiStou 0 coraçäo lie to-

s theophuloienses e so V. euc-
-r presideflt0, ehegasso ii cidauti

lila em quo o cadaver lie Epanu-
10ndaS deixava a sala ardente em
jemanda do campo santo 0
oubesse do quo se passava, julgar-
c-ia vietiflia do urn sonho, porquo

em sua frenie urn jardirn
1 hi111te, tamanha era a quanti-
(lade lie fidreS naturaos 0 artificiacS
Qj0d117iliCS p0105 milhares do pea-
oas quo acompanhavarn o sari-
iuento o atadde onlie repouSa o

assemeihava-se a ama coP-
bi!1C do flores vagueando pelo es-
Iwo em hombros lie estatuas ha-
manes, se ndo fossern as lagrirnas
quo corriam lie milhares lie 01110

prolufllio5 gomidos lie lidr quc
partiafl' do outros tantos poitoS ami-
gos, inliicandO pesar, V. exc. Sr.

Presidente, como espectador lies-
prevenido, supporia tratar-se da
lime procissdo festival.

0 sahimento ipara o campo santa
c o enterrarnento do granlio chef
Eparniflonlia s Ottoni, fob uma ver
dadeira 0 merecida apotheoso, quo
jarnais sahirli da memoria dos theo-
philOtefleflses.

jiecehenlio ossas merecidas ma-
niIcstacoes em sea torräo natal o
grande mono, ndo U muito qua
tambern tcnlaa nosfa rasa, pnube
muif a trabalhou, não urn grarido
monumento, ama estatua ou urn
custoso arco de tniurnpho o sim urn
poste, urn marco, uma moliesta es-
face, em cuja face so lola: "Sari-
dades do Epaminonlias Estoves (lit-
toni. Quo viveu e rnorreU polo co-
raçao'.

Sr. Presiliente, esta singular es-
Ice quo tend sigmiicacao egual on
major do quo todas as homenagcnS
irastadas na cidade lie Theophilo
Ottoni, poe isso quo passard aos An-
nqS , serd abbi representalia oelo
profundo voto lie pesar, jd peliithi,
P ior mirn lie novo reiiuenilio a v.
exc., para manliar inceril-o na acta
dos nossos t.rabalhos do hoje, pm-
sando-se aim telegramma a familia

• do fallecilio.

Officio

DO sr. Secretario do Interior, on-
viando urn requerimento em quo
li. Corina BarreiroS, professora do
grupo escobar "Bias Fortes" polio
I anna do liconpa para tratar do
negoeios.—A' eommiSSäO do Peti-
cUes.
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Requerimenlo

Dc Annibal Bias da Silva, escri-
vito de paz do districto de Livra-
mento, comarca de Barbacena, pe-
(undo 2 annos de licença.—A' corn-
missito de Petiqöes.

Rcpresentacdes

Pa Mesa Administrativa da Santa
Casa do Caridade de S. Sebastiito
da Encrusilhada, pedindo auxillo
para sua manutenqit—A' commis-
do de Orqamento.

Da Santa Casa de Barbacena, pe-
dindo elevaçito do auxilio quo
ihe 6 concedido.—A' mesma corn-
rnissao.

De Francisco Alves da Costa, se-
cretarlo do Gymnaslo Mineiro do
]larbacona, pedindo augmento do
vencimentos.—A' commissito de Pe_
tiçOes depots de sellado.

Be Americo Machado e out.ro.
p rofessores priblicos primarios do
Estado fazendo identico pedido.-
identico despacho.

Be Augusto Pereira, escrivito
privativo dos processos e execues
criminaes da cornarca de Manhuas-
sti, fazendo egual pedido.—Identico
desp acho.

Do director, profesores e fun-
ecionarios do gruno escolar de Mu-
zambinho, pedindo meihoria do
vencimentos.—A' cemmissito de Pe-
ticOes, dcuois do completar o sello.

Be d. Carlota Fragoso dos San-
tos e outis, fazendo identico Dc-
lido.—A' mesma cornmissão, depois
do sellado.

Be Antonio Ezequiel Ferreira, ex-
collector estailoal da Villa Rio Pi-
racicaba, pedindo restituicito da
iruantia que pa gou, corno responsa-
vol por urn clesfaique havido na
sua collectoria.—A' mesma corn-
m i ssito.

Do en gonheiro do Estaclo Arthur
Carlos Moreira, podindo proroga-
edo por urn anno, da licenca em
cujo goso so acha para tratar do
nerncios.—A' mesma coinmissito.

Do soldado Ayres Ferreira do
Almeida, invalidado no serviqo ml-
litar, solicitando meihoria de refor-
ma—A' commiss5o de LegisalçAo.

Do d. Anna Virginia Cardoso 110
del, professora do grupo escola,
de Pitanguy, pedindo 2 annos d
licenqa em prorogacito.—A' CO,
missão do Petiqes.

Do escri.vão da cornarca de p
tanguy, pedindo m,lhoria do v
cimentos.—A' rnesrna comii5
depois do sellado.

0 SR. BAETA NEVES: - Sr.
Prcsidcnte, tcnho a lionra de Das-
sar its mitos de v. cxc. urn requ,
rirnento em que o sr. Josd Beruac.
des dc Paula Aroeira, funecionarj1
aposenta'do do Estado, pede at
Cong'resso a decretacão do uma 1i
quo niancle Ihe abonar diarias qup
nito Pie foram pa.gas, quando en
exerciclo do cargo.

Deixo de fa.zer consideraces a
respeito do raquerido, porque is
motiVos expostos, longamente ad-
duzidos polo peticionarlo, jusfjfj
earn de maneira cabal e plena a
sua pretensito.

Trata-se, como os srs. deputados
sahern, de urn funscionarlo que,
durante o lapso de quasi 50 annos,
em que exerce.0 cargos pubileos,
jarnais pediu urna liceriqa siquer
para trat.arnento de sande

Sendo assim, dearuto dos motivos
exjposios, traitando-so do urn turn-
ccionario do alta categoria do Esta-
do, passo its mitos de v. exc. o re-
querimeaito, na certeza de quo o
Ccengresso, em sua sabia delibera-
çito, lard just.iqa a quem exige doe
Poderos Pubileos o abono devido a
servios prestados.

(Muito bern!) - A' comniissio
dc PeliçOes.

Corn rnunicacão

o sr. Garibaldi Mello communi-
ca e a Camara flea inrteirada quo
& sr. Sousa Soares faltard a algu-
mas sassOes, por rnoiivo do força
major.

Represcntacao
o sr. Alcides Goncalves envia a

Mesa c podo que sej a pubilcada no
oTgao official unia represeritatdo
dos furuccionarios do grupo escolar
"B. Francisca Botelho", em Pitan-
guy, pothndo auginento de vend-

- Pubiique-s:e e rornet-
i con'11flSS 	 do PetiqOes.

CornPaTece 0' sr. E-milio Jardirn
que assume a ca:doira do presiden-
cia

ApreSctitacao de pareccres das
commiSSoeS

o sr. Cicero Lopes, peila commis-
ao dc LcgiSiacdO 0 Justiqa, apre-

serTita 0 seguinte

Parecer n. 183

s, conirnissito de Constituiqito, Le-
rjIacdo e Justiqa, incumbida do
j iftir parecer sabre a ronuncia
do tieputado Alberto Alvares, opina
polO acceitacito da mosrria corn os
euiflte5 fundarnoritos: alOrn da si-

ivatito moral creada pe'las duas
frtnctbes - a do deputado e a do
director da Cotiripanlia do Estradas
do Ferro Foderaes Brasileiras -
existO, em face da lei, absoluta e
flacrantc incompatibilidade entre
ellas. Como af firma o proprio ro-
nuneia'nte, die "tend muitas vezes
do prOlDugnar, perorate os podores
Ia tnido c do Estado do Minas po-
l; interesses da Companhia quo
lingo", 0 quo flito ijoderia fazer
investido dos poderes quo lhe ou-
torgoil o povo mineiro, pois neste
raraeter lhe caberia tainbem o do-
vi r inconlestavel de pleitear os in-
toresses do EStado. Bus coil tra-
cbs existontes entIre & Estado do
Minas e a Redo Sul-Mincira podem
surgir duvidas, podern naseer liti-
dos; e• ndo ihe seria possivel, ao
renuncianto, reprosentar ao mesmo
tempo as duos entidades juridicas.

Sob o ponto do vista juridico a
mcompatthilidade b manifosta. A
Constituiqdo do Estado precoitUa no
art. 20:

"Xon/ieem rnernbro do Congresso,
a datar do rita da sua eleiqito, p0-
dent eelehrar coniractos corn o p0-
der executivo federal on do Esia-
di, nern della receher cornrnissbes
u empro-gos reinunerados, nern

,wr presidente on fazer pane do
tlirectonja do bancc5s, companhias
on empresas que qosem de favores
do Unido OU do Estado. Aquello

qua 0 fizer renuncia, ipso facto, 0
mandato."

Fbi ao preceito constitricional, a
lei ii. 20, de 1891, declarou mole-
givel para seriador on deutado o
.cidadito quo for director do corn-
,panhia, quo goso do favoros em
virtude do contracto quo tiverem
,oxocuqito no Es.tado (lei cit., art.
197). Este dispotsutivo esitit ainda
consolidado no dec. n. 4.877, do
1917.

Beanie doe disposicbes citadas,
basta oxaminar a questito do facto,
isto 6, at a companhia do quo 6
presidento o renunciante gosa, on
nito, do favores da Undo ou do
Estado.

A comanhia quo, sob a denorni-
naqito - Estradas dc Ferro Fade-
raes Brasileiras Redo Sul-Mineira
- C presidida pelo deputaclo Al-
berto Alvares, torn corn o governo
do Unido contractos do itoncessito
do estradas do form (Minas e RIO
o Muzambinho) e gosa, em virtudc
desses contractos, do favoros os-
pociaes, indisp onsaveis a execuqite
do serviqos ferro-viarios do quo so'
incumblu. A mesma companhia
tern corn o Estado do Minas, por
sua voz, varios contractos ceie'bra.
dos tambem para a coristrucqito do
estradas do ferro (Sapucahy e Mu-
zarnbinhci), datanido ossos contra-
ctos do 1887, 1888, 1889, 1893 a 1911,
asIc ultino, dopois do constituida
a RCtle Sul-Minoira. Os favores quo
docorrem do taos coutractos, quer
os celebrados corn a IJniito, quer
corn o Estado, são: tarrenos devo-
lutos indispensavois 6. roalizaqito dd
pniviThgio, dire-Ito do desapropnia-
çãü, utilizaqito do madoinas, podras
o 'outros rnatoriaes oxistentes em
terronos devointos, prefenoncia pa-
ra a acquisiçito do tennenos devolu-
tos proximos aoS o:dificios on osta-
bel ecirnentos destin ado s it explora-
tao do privilegio, on it rnargern do'
estrada do ferro, isonqdo do impos-
tos, etc.

Dernais. o contracto do concessao,
uso o goso do ostradas do ferro C,
por Si SC, urn favor especialissimo'
qua o Estado concede.

E ndo so pOde dan ao toxto con-
stitucional do art. 20 interpretaqito
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restrict.iva; hastava a existencia do
rclaçOcs juridicas (direitos e obri-
gacdos) entro a Es1ada o a ROde-
Sul-Mineira, reguladas pelos ref e-
ridos contraatos, Para quo so for-
•najs5em iiicompafiveis, coma jã f1-
con duo, as duas funcQOes.

Polo expost&, entende a commis-
são quo a deiputado Alberto Alva-
res invest.indo-se no cargo do pre-
sidonte da Conuipanhia do Estrada
de Forra Foderacs Brasileiras Rd-
do Sul-\iinoira, ipso 1 facto, Para
usar da exprossdo coñstitucianal,
ronuneiou a mandato quo iho con-
forlu a eleiforado mineiro da cir-
cumscripão. Acceitar ossa renun-
cia peals motivos aqui apontados, 0
presit.igiar a lei hasica do nosso Es
tado.

Assirn ponsa a comrnissão, embo-
ra lamiente. a perda quo soffro
Poder Lgislativo privaida do urn
dos seus mombros mats atperasos;
intelligerites e deilicados it causa
public a.

Sala das commissOes, 9 do agosto
do 1918. - Cicero Ferreira Lopes.
—Baeta Neves.—Bias, Filho.—A im-
primir.

Apresentacão do pro jectos, reque-
rirnentos, indicdes, interpella cOos
c mocOes.

0 sr. Argerniro dc Rezende apre
seuta a seguinte

Pro jecto n. 97

o Congrcsso Legislativa do Es-
tado de Minas Geraos decreta:

Art. 1. 1 E' a governo auctorizada
a conceder ao lente substituto de
Psychologia, Logica o 1-listoria da
Philosophia, do Externato do •G y

-mnasia Minciro, dr. João do Mello
Franco, dais annos do licença pars
tratar de negocios, scm voncimen-
los.

Art. 2. 1 Revogam-so as dispasi-
cOos em coiitrario.

Sala das scssOes, 9 do agosto do
1918.—Argemiro do Rezendd Costa.
Viviano Caldas.—Bias Filho.—Mon-
teiro de Ahrou.—Garibaldi Mello.—
A' imprimir.

Nada mais liavondo a tea tar a s
Presidente dd pars amanhã a par-
to regimental da ordorn do dia e

Levanta-se a sessão.

10.° SESSAO ORDINARIA, AOS to
DE AGO STO DE 1918

Presidencia do sr. Emilio Jardjm

SujiMARIO: Acts - Expediente
Discuross dos srs. Bias Filho e
Viviano Callas - Indicacão
Discurso do Sr. Ignacio Murta
Ordem do dia.
Ao meio dia, feita a chamada,

acham-so presentos as srs. Emilio
Jardim, Paulo Pinheiro, Jodo Map.
tinho, Norberto Lane, Viviano Cal.
das, Pedro Labornc, Garibaldi Mel-
lo, Castello Branco, Argemiro de
Rezende, Modestino Gona1ves, Igna-
cio Murta, João Antonio, Bias Fj.
Tho, Baota Neves, Monteiro
Abrou, Costa Cruz, Abides Gonçal-
yes, faltanda, cam causa participa.
da, as srs. SimeOo Stylita, Getulk
do Carsaiho, JosO Maria, Bernard
Guimarães e Souza Soares, e, sen
ella, as mart senhores.

Ahrc-se a sesão.
Não so achando presente a sr.

1.0 Sccrotarib, accupa a seu logar
o Sr. Paulo Pinheiro, 2.° secretarlo.
sendo convidado Para a logar des-
to a Sr. João Martinlio supplente
do secretarios.

Lida a acts da antecedonto e nb
havendo queue sabre ella faqa oh-
servaqOes, fica sabre a mesa pan
ser approvada quando houver no-
mero legal.

EXPEDIENTE

Officio

Do Sr. dr. Manoe.l Boiha govea
nador do Estado do Pernambuco.
agradecendo a comrnunicacãa cu
ihe fOra leita do haver sido instil-
lado a Congresso deste Estado.-
inteirada.

Rcqncrirnentos
Be d. Nina Clara Benjamin Man

qOo, professora do districto do S all-am

to \ntonio da Pratinha, pedindo
augmento do vencirnentos.—A' cam-
inissbo do PeticOes.

Dc Olympia Augusta do Maga-
eszrivdo do Judicial e nota,

do Registro do Hypothecas da
eomarc a do Pomba, solicitando 3
alloos do licença, em prarogaçba,
pica tratar do Saude.—A' mesma
eornmhSsao.

Pa direotora da Escola Normal
cossa Senhora de Lourdes, de

I.avras, pedindo auxilics Para con-
truccdo do urn predio.—A' cam-
issAo do Orçamento.
o SR. BIAS FILHO :—Utiliza.ndo-
e da faculdade quo me confere

I) flegimonto, envia a \T exc., Sr.
prrsidenie, Para as devidos fins,

n requerimeuto do escrivão cia
crime da cornarca do Alto Rio
Puce, solicitando do Congresso as
custas par inteiro, embora a lei n.

do 11 do setembro do anna
passado id tenha abonado a orde-
nado do 400$000 aos Iunccionarios
de sua classe.

Pareco jusia a reelamaçbo quo,
par men intermedlo, dirige so Con-
resso a escrivdo do crime da co-

niarca do Alto Rio face, vista
coma esta rcclamaqbo jd ostd con.
f i rmada par outras identicas quo
ji aqui deram entrada.

Nestas candiqdos, esporo cue a
eomrnissbo a quo a mesma fOr at-
fecfa ha do tomal-a na do'vida
coisicleraçba, procedendo corn ins-
tita.

"iluito born!)
Vie a requerimento a cornmissbo

li' PetiçOes.

0 SR. VIVIANO CALDAS: Sr.
Presidente, illustros cavaiheiros re-
ic1entes em Cattas Altas da Narue-
ri. municipia do Queluz, fazem-me
iuirtador, peranic esta Casa do
°onrr pssa Minoiro, do uma repro-
"ultatbo na qual solicitam uma
ituba pars auxiilo do Asylo dos
Pobres da Conferencia do S. Vi-
ronte do Paula daquella lacalidade.

Tenha, pals, a hanra de enviar
mesa a representaçao, p odin-

do quo seja ella pubilcada,
crto do quo a illustrada corn-

missbo do Orqarnento, a quo
tern a mesma do sor submettida,
a acol'herd cam bonevoloncia, satis-
faxondo a legitima aspiraqbn do
secis signatarios.

(Muito bern!)
Publique-se e remetta-so a corn-

missão do Orqarnento.

Cornmissiio dc PetiçOes

0 Sr. Modestino Goncalves, ía-
zendo ver achar-se desfaicada a
cammissbo do PetiçOes, pode a no-
rneaqbo do dais membros interi-
non.

Corn a assentirnenta da Camara
são nomeados as srs. Baeta Neves
o Alcides Gonçalves.

Ndo havendo parOceres das earn-
missOes a serorn apresentadas pan-
sa-se a

Apresenta cOo de pro jeetos, re-
querimentoc, indica cOos, interpella-
cOes e moçOes.

0 SR. IGNACIO MURTA: Pedi a
palavra, Sr. Presidente, Para tor a
honra de sichinetter a approvaqbo
da Casa a soguinte indicaqao (ld)

Levaram-me a formular asia in-
dicaqao instantes pedidas do coes-
tadoanos nossas, residontes naquel-
la regibo longincrua, limitrophe corn
a Estado da Bahia, regiOn quo,
coma sahe a Casa. 0 muita apro-
priada a cultura do algodba, qua
constitue alli urn ramo do corn-
mercia do grande importancia.

Luotam, parOrn, as Seus habitat-i-
tes, afastadas coma so acharn dos
grandes centros consumidores, corn
enormes difficuldades do transpor-
to o camrnunicacao, gastando a
earreio do Boa Vista do Tremeclal
a Bello Horizonte vinte a tantos
dias au perto do urn moz.

Nba 0 preciso sallentar as gran-
des embaraqos o as enarmes moon-
veniencias a prejuizas quo esse fa-
cto accasiona ao cammorcia lo-
cal.

E' verdade quo existe em Bella
FlOr, Estado da Bahia, urna esta-
qaa telegraphica, mas ella dista do
BOa Vista do Trornedal perto do
30 leguas.
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Assirn mesmo, é por alli quo os
nossos patricios procurarn aecele-
rar sua correspondoncia, fazendo
portadores Para conduzirem tele-
grammas a Bella Flôr, aiim do
so communicarom corn as praas
do Rio, da Bahia o desta Capital.

Como saijo a Casa, estd sendo
constituida urna linha telegraphica
(Ia cidade do Arassuahy a de Sa-
linas. Salinas dista do Rio Pardo
44 leguas: de Rio Pardo a Trerne-
(lal são 42; ao th'do, portanto,26
legnas, distancia interior a que
oxisto do Trernedal a Bolal FlOr, no
Estado da Bahia.

Como disse, tcuho tido reitera-
dos pedidos dos nososs patricios
alli residentes, quo desejam sor
dotados dosse grande meihoramon-
to, certos do quo o Congresso Mi-
neiro, sempre soliciio em attender
As nocessidacles do povo, acoihera
corn bonovoolncia suas legitirnas
aspiraçdos.

Consequenternonte, espero quo
serd approvada pela Casa a indica-
cão quo tenho a honra do submet-
br a sua esclarocida aprociação.

Assim procedondo, a Camara pra-
ticard mais urn acto do justiça, ta-
zondo corn que Os flOSSO5 pabricios
daquella rernota o rica região to-
nharn, act menos, major facilidacle
0 se guranca em suns transaccds
cornmorciaes.

Urna vcz em Salinas o telographa
ficard distante do Trernodal 26 le
guas, distancia essa que ainda po.
doria ser dirninuida na construccén
da linha.

Nestas condiçdes, envio a mesa a
indicação, certo do cue a Camara
attenderá a urn podido Ido justo,
qual aqulolla cjue a mesma con-
substancia.

(Muito bern; muito bernfl

Indicacdo n. 13

Indico quo a Camara dos Senho-
res De putados reprosente ao Go-
verno Federal sobro a convenien-
cia e nocessidade do prolongamen-
to da linha telegraphica da cidade
do Salinas a de Boa Vista do

Trernedal, passando pela de j
Pardo.

Sala das Sessbes, 10 do ago
de 1948.—Ignacio Murta -
Antonio - Norberto, Lage
Filho - Costa Cruz - A101
Gonçalves - M. Goncalves 	 p
dro Laborne.—A' cornmissäo
Obras Publicas o Viação.

Nada mais havendo a tratar o
Presidente di Para a sessão segul
be a parte regimental da ordem
diae

Levanta-so a sessão.

11.1 SESSAO OBDINABIA, AOs
DE AGOSTO DE 1918

Presidencia do sr. Emilio Japdj1
SUMMARIO :—Acta. - Expedien

Proj ecto. - Discurso do Sr.
borto Lage.—Indicacao.— Ordc
do dia.
Ao meio dia, feita a chama;

acharn-se presentes os srs. Emil
Jardirn, João Martinlio, Garibal
Mello, Viviano Caldas, João Anton
Baota Neves, Argcrniro do Resent
Castello Branco, Monteiro do Abre
Modostino Gonçalvos, Bernardo G;
rnariies, Bias Filho, Pedro Labor
Costa Cruz, Ignacio Murta, Hui
quo Portugal, Alcides Gonçalv
Norberto Lage o Antonio Moura, 6..
undo, corn causa participada.
srs. Siniedo Stylita, Gotulio de Ca
valho, José Maria e Sousa Soares,
sem ella, os mais senhores.

Não se achando presentes os sr
L* e 2. 1 secretarios, occupam es
logares, respectivarnento, Os r
JoSo Martinho e Garibaldi Molls.

Abre-so a sossão.
Lida a acta da antoccdente e it.'

havendo quem sobre a mesma Is
ohservaçOes, tica sobre a Mesa psr
ser approvada quando liouver n
mero legal.

0 or. 40 Secretario dd conta
scguinte

EXPEDIENTE

Officio
Do sr. 1.0 secretario da Assembl

Legislativa do Rio de Janeiro, con

uoica1b0 a installaqão da mosma
constituicbo da respectiva Mesa.

inteirada.
Recurso

Do dr. José Narciso Teixeira do
contra decisdes da Cams-

, MuniciPal do Quoluz.—A' con-i-
jzslo do Legislaçao.

Re qucrirneno

De Antonio Froitas Drurnimond
;iifessor em disponibilidade pe-
jdO contagein do tempo Para af-

f,ito do sua aposentadoria._. A'
cornmissao.

Representacdo

Do esfudantes da Faculdade d
p;reito. pedindo urna lei quo irnpeea

two forrnados de oxorcer advo-
.cia.—A' mesma cornrnissSo.

(1 or. Ignacio Murta, fazeido ver
liar-so desfaicada a cornmissdo de
bras Publicas, pede a nomeacão

,. (lois niombros interinos.
Coin o assentimento da Camara

norneados Os srs. Modestiiso
Conçalves o Bias Filho.

0 sr. Pedro Laborne faz idenii-
-o pethdo corn relaç.Po a commis,
de Força Publica. São nomoados os
rs. Viviano Caldas o Costa Cruz.

Requerirneno

0 or, Bernardo Guirnaraes man-
Li a Mesa urn requerimonto em quo
i. Marianna da Silva Oliveira, pro-

ssora da 40 cadeira do sexo to-
minino de Sacramento, pedo 2 an-
rios do liconça corn vencimentos
ura tratar de saude.—A' commis-
io Ic Pc'tiçOes.

Representaçdo

() or. João Antonio onvia a Mesa
'ma representacao do collector e'
'serjvbo da coflectoria do Diaman-

corn relaçdo a augmonto das
soreenfagens quo actualmento per-

e podirido outros favores.-
fl1esnlj cornmissbo.

Não liavendo p arecoro8 das coin-
nissbos, passa-se ã

A.presentacao de pro jectos, requc-
rimentos, indjcacdcs interpe 1/a-
cdes c rnoçdes.

O or. Argerniro de Resende justi-
flea o manda a Mesa o soguinte

Pro jecto n. 98

(Setirna legislatura
Altera a lei n. 459, de 44 de setem-

bro de 1907, no parte refe rentc a
porcentagens dos collectores.
o Congresso Legislativo do Esta-

do do Minas Geraes, ddcreta:
Art. 1.° Polo serviço do arreca-

dação, os collectores tordo direito as
soguintos poreentagens: 4•0 classe.
3 010; 2.0 classo, 9 010. 30 classe,
10 °°; 40 classe, 41 010; 50 classo,
13 0 1 0 : 6 . 0 classe, 47 010; 70 o 8.0 ems-
so, 20 010.

Paragrapho unico. Essas por-
contagons serão divididas, entre col-
lector e eserivão, pola fOrma os's-
helecida no 30, do art. 4 . °, da hA
ii. 459, do 44 de setembro do 4907.

Art. 2.° Hovogam-se as disposi-
.çOes em contrario.

Sala das sessOcs, sos 12 do agosto
de 4918. - Argerniro do Rosen Jo
Costa. - Pedro Bernardo Guima-
rdes.—Viviano Caldas.—Baota No-
yes. - JoSo Antonio. - i\ionsenhrir
Jado Martinho - Caribaldi Mello.
---A imprirnir.

0 SR. NORBERTO LAGE: - Sr.
Presidénte, von ho reproduzir urna
in dJcaçdo quo o anno passade tivd
a h.onra do suDmetter d osciarecida
apreciaçdo da Camara do's srs. De-
putades o quo trata do urn assum-
pto do maxima relovancia para a
zona quo aqui tenho a honra do
representar mais directamente.

Refiro-n-ie so prolongamontci do
ramal da E. F. Central do Brasil,
do Santa Barbara a Sant'Anna do
Ferros, medida, alids, do quo jã
cogitava 'uma antiga lei federal.

Sr. Presidente, si a viação não d
o pivot do progresso a do todos Os

melhoramerifos nacionae:s, d, cvi-
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denternente, urn dos proidemas ad-
ministractivos quo mais de perth af-
fect am ao hem estar geral, ds no-
cessidades e a propria cledesa do
urn pals.

E' a viação quo tern transforma-
do logares inhuspitos e rnuitas ye-
ses insa•luhres em contros de pa-
voação saudavois e florescentes,
uncle prosperam alviqareirame'nte 0
comrnercio e a industria.

Não d necessario, sr. Presidente,
que on venha salientar nqui a fer-
tldidade e as riques naturaes da
zona que ani mais directaxnente
represento. Aipenas dire'i quo tan-
las riquezas alli jazem desaprovei_
tadas por falta de viação e polo
esquecimento quo os Poderes Pu-
blicos tern votado sempro dquel-
les quo habitam aquella nesga do
territori,o do Minas Geraes.

Os govornos da Usiiãu e do Esta-
do não eussarn do recommondar ao
povo brasileiro a major solicitude
o o malor cuidado nas culturas, de
sorie a ser augmentada a produ-
cqdo agricola do paiz.

Esse objectivo, entretanto, não
podo ser alcançaclo pela minha zo-
na, desprovida conio so acha do
am systema rapido do viaçdo quo
C a arteria por onde deve Se escoar
a producção.

o sr. Ignacio Murta: - Apoiado.
o sr. Norberto Lage: - Sem

moles rapidus do transporte não
so pode produzir, nem ao commer-
do e as industrias C Hello pros-
perar.

São nurnerosissimos, sr. Presi-
donte, os agricultores menus favo-
recidos da fortuna, aos quaes, en-
trotanto, as go'vornos não protegem,
niia tondo tamhem os legisiadores
votado leis quo amparorn proficua-
monte sous log.Ftimos interosses.
o pequeno lavrador trabaiha

quasi quo sern resultado, pots ye-
so obrigado a vender per pouco di-
nheiro toda a sua produeqCo dquel-
los quo possuom fortuna o quo tu-
do monoipolizam.

Isso nãa so dard, entretanto, corn
urn systema rapiclo do viaqão, pois
o pequono lavraclor podrd enviar
aus mercados consumidore, dire-

ctamenie, sons procluetos, obleod
poles mesmos urn preqo compensd
dor.

0 quo tomes vista ate agora C
as premius conteridos pelas lei
tingem sempro aos grandes o
ca aos pecluonos, aos desfavoTe vi

dos da fortuna quo, entretanto, si
os quo inais delles carecem.

Em men munictpio, por exomp l.

não existe urn sO lavrador quo e,
teja nas condiqOes do ser premiad
pela lei; per quo ? Pala falta ej.
clusiva do viaçCo; pela caronc
quasi quo absoluta do meios d
t.ransporte.

E' hem do ver quo sern metes i
ceis e baratos dO transporte Os i
vradores daquolla zona não po,
rae for estimulo algurn em fome,
tar e desenvolver a prnducçio,
quo constituirla urn trabaiho v.
dadeiramente perdido 0 improj.
cue. Alit não existern siquor ho
estradas do redagem e a export, , ,.
ao do alguns productos so faz Q.

ficil o ponosanaente em costas d
anirnacs.

E' esta a causa do lethargo :
iue jaz aquella zona, quo, onfre.
tanto, C urna das mais ricas e tp.
teis do Estada.

Sondo assirn, on, coma hurnild
representanto daquel]o pova, inter.
pretando SBUS sentirnentos e su l.

justas aspiraçOes, venho apreser-
tar a indicaçbo a quo me referi
quo consubstancia urn assumpi
quo en considero do maxima rele.
vancia.

E' preciso clesenvolver a viaci
entre mis para quo possamos enti
patontoar aa exitrangeira as nosso
riquozas naturaes, a fertilidacle di
nosso solo, a abundaiicia do non
pro ducqão.

Passo, pals, a br a indicati
acfi.m do quo v. exc. dO d mesm
a destino regimental (lC)

(Muito be?n; muito born!)

Indicacao n. 14

Indicamos ao Congresso Feder.
por intermodio da Mesa, sabre
urgonte necessidado do ser cone
gnada na lei orçamentaria fedN
i verba necessa ria para 0 prolr

ernento do ramal rio Estrada do
}'erro Central do Brasil do Santa
parbara a Sant'Anna do Ferros;

Quo a Govorno Federal provi-
denclO no sentido do ser atacada,
coil1 a possivel Urgendia esse ma-
menlo50 serviço.

$ala das SessOes, 12 do agosto
(IC 1918. orborta Lage - Ignacio
1luda - M. Gonqalves - Alcides
( ,oncalveSJoãa Antonio—A' cam-
1ntssãO do Obras Pcthllcas o Via-
çlO.

yada mais havendo a tratar, a
r. Presidol:lte designa para ama-

011ã a segumto

ORDEM DO DIA

Prim cira parte

^t6 I hora da tardo:
Leitura 0 approvação da ada.
Expedieflte.
Ate 2 horns dii tarde:
Apresentacaa de pareceros das

conimisseos.
presontacão do proj ectos, reque-

rirnentoS, indicaçOos, interpollaqOos,
on moqOes.

I)iscussão do requerimentos, in-
dieatOos on moçOes.

\pprovaçãO do redacqOes finaes.

Segunda parte

Ate 4 horas da tarde:
La diseussão do projeeto n. 97,

cencedendo licenqa aa dr. João de
Bela Franco, professor do Extor-
nato do Gymnasio Mineiro.

4a discussão do projecto n. 96,
de 1917, auetorizando a registra de
ttu1as expedidos pola Esoola do
P. Bosco, do Cachocira do Campo.

Discussãa unica do parocer n.
12, da cornmissno do Agricultura,
obre urn requerimento do Traja-

no S. V. Medeiros.
Disoussäo rniea do parceer n.

183, do cornmissão do Legislacão 0

Justiça, sobro renuncia do Sr. de-
putado Alberta Alvaros.

I.evan•f a-so a sessäo.

12 . SESSAO ORDINAPLIA, AOS 43
DE AGOSTO BE 1918

Presidencict do Sr. Emilio Jarclim

SUM\IARIO: Aeta - Evpediento -
Discurso do Sr. Baota Neves -
Pareceros - Projocta - 1 . a dis-
cussão do projecto n. 97 -
do n. 96, do 1917 - Parecores
an. 182 o 183 - Ordern do dia.

Ao melo dia, feita a chamada,
aeharn-se presentes os srs. Emilio
Jardim. Leopoldo do Luna, Gari-
baldi Mello, Bias Filho, Henrique
Portugal, Castello Branco, Viviano
Caldas, Alcides Gonqalvos, Montoi-
ro do Abreu, Jodo Antonio, Costa
Cruz, Modestino Gona1ves, José
Custodio, Baeta Neves, Ignacio Mur-
ta, Norberto . Lage, Bernardo Gui-
marães, Antonio Moura, João Lis-
bOa, Cicero Lopes e Argerniro do
Rezende, faltanda, corn causa par-
ticipada, os srs. Simeão Stylita, Ge-
tulio do Carvaiho, José Maria o
Souza Soares, e, som ella, as mais
sonh ores.

Nãa so aehando presonto a Sr.
2.1 secretaria. C convidada par or-
cupar OSSO logar 0 Sr. Garibaldi
Mello.

Abre-se asessãa.
Lida a ada da. antecedente, o nCo

havenda quern sobre a mesma faça
observaçOos, flea sabre a mesa para
ser approvada quand o verificar-se
numero legal.

0 sr. 4.° Secretario dd conta do
segrunto

EXPEDIENTE

Officio

Ba Presidente do Estado da Pa
mahyba, agradecendo a communi-
caçdo di instalbaçãa do Congresso
deste Esiado.

Do Presidente do Estado de Ala-
goas, fazendo identico agradecimen-
to.—Iriteirada.

Requerimento

Do 2.1 tenente da Forqa Pubilea,
João Francisco Xavier, podindo on
tagem do tempo Dara sua roforma
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---A 4 eomrnilssto 10 Legislaçäo.
ReprcsentacãO

Do Affonso Carlos do Souza 0

outros, pedindo a docro'tação do
medidas tenclentes a regulamentar
a profissão do deritista.—A' corn-
missão do Saudo Publica.

O SR. BAETA NEVES :—Sr. Pro-
sidont.e, ha dias toi lido no oxpe-
dient.e da Camara do srs. Depu-
tados urn convite aignado pelt
cornrnissão promotora das homena-
gens quo jam ser Irthutada a Ray
Barbosa, solicitando a adliesão do
niesma Camara.

Neste mornento em quo a alma
brasileira vibra de enthusiasmo,
rcndondo homenagem ao major val-
to da raqa latina, ii major celebra-
do do nossa Patria, a Camara dos

Doputados do Minas Geraes não
pOde deixar de attender a solicita-
edo quo ihe foi enviada, no sentido
do dcclarar-se solidaria corn essas
hornenagenS prestadas ao vulto quo
tern enriqu.ecido as paginas da nos-
sa historia juridica, politica e litte-
raria.

Falar do Buy Barbosa é doscrevcr
a historia do Brasil nestes ulti-
mos 50 annos, em quo a figura do
infatigavel brasileiro tern prepori
(lorado do maneira decisiva em to-
cbs os problemaS, quer corn re-
Iaçdo d nossa vida politica, quer corn
relaçdo a nossa vida intellectual.

Falar do Buy Barbosa é falar do
major jornalista patriclo; é lalar
uo major polyglotta que o Brash
possue, do grand.e phiosopho, do
notavel phylologo hodierno, do
malor internaciollaliSta da dpoca;
isso é, scm duvida, rnissdo diftici'.
sobretudo neste momento em quc
o mundo culto, a partir da Franqa
acaba de trthutar ao genial brasi-
iciro as exeepcioflaes honras do cjuc
nos di noticia 0 telegrapho.

E esta tarefa, Sr. Presidente, do
veria caber a outro quo ndo a mim
iue ndo posso do momento. engri

naiclar a phrase para tecer os do

gios quo mereco a major mentaii
dade da America do Sul.

o Sr. Mocicslino Gortcaves
Ninguern Inais compotente quo
cxc.

o Sr. Dada Neves:—Quern tjv.
acompanhado a historia politica
nosso paiz na phase aurea da pro-
paganda pela lei do ventre-livp
pela aholiçdo do 13 dc rnaio
S8S, vend quo Buy Barbosa.

lado do Joaquim Nabuco, José
Patrocinio, Silva Jardim .0 outat
illosqueCiVeis brasiloiros, assurntu
posido do destaque, con-to sempre:
quern tivei lido a imprensa carioca
rnOrrnonto o "Diario do Notioias
nos ultirnos ,extortores da rnona.
chia agonizante, ha do por certc
cornprehcnder quo Buy Barbosa
uma dessas tiguras quo tern enr
quocido a historia politica do PIji
quo o consagrarn o rnaior do sec.
thlhos.

Como jornalista, o eminento Pci-
sileiro ci dernais conhecido, c corn.
diplomata 0 mundo inteiro iii 0 Con-
sagrou na Conforencia do haD.
ondo a palavra fulgurante do Ru
Barbosa advogou o direilo dos fra-
cos, querendo a egualdade das N.
Oes, sendo quo o illustro patnick

alli so destacou ontre os notavei
como o mais notavel, na phraa
do grande jornalista quo foi Sc-
crotario da referida Conferencia
(Muito Bern!)

Falar desse hornern cuja onien-
taçdo clara, decisiva, evidente
justa serve do arma o do escud
as naçOes quo so batem pola liher-
dado ci, Sr. Presidento, tome a di- i
zel-o, relembrar as paginas mai
fulgurantes quo a maca latina tern
esoripto inestes ultimo 50 annos.

Si encararmos Buy Barbosa ci-
ma jurisconsulto, ahi ternos o CO-
digo Civil, wide, a penna do gran-
do brasileiro fulgurou do manel-
ra oxtraordinaria o irnperatiVa
dotando a nacdo corn urn Codigi
tido como urn dos meihoroS.

A Camaro dos DeputadoS ni
póde deixar do render homeclagerli
a esso homem, justamente no mo
monto em quo todo o Brasil S

curva, reverente, 	 orguihoso
agradecido, ante a sua figura °
neran cia.

penSO quo ci esso urn dover,
rinciPaJmont0 de nds outros quo

rePres0 itamo5 0 sentir do porvo.
flomenagear Buy Barbosa ci en-

rande0 r o Brash, provaindo a sua
111tura 0 collooando-o como urn

dos paizes onde 0 direito e a jus-
tica sdo cultivados corn earinho.

Sr. Presidente, devo resumir e
por i550 apenas lembro quo Ruy
Barl)05a so aeha perfeitamonte do-
finidO na phrase do poeta, quatndo
diz:

.IOU morre- 0 hornern na lida,
FeliZ coberto de gloria,
On surge o homern corn vida,
Mostrando em eada fonda
o hymno do uma victotia."
dsSim: nas luctas pela liberda-

de nas luotas polo direito, nas
concluisias pola eivilização, eada
chaga que Buy Barbosa adquiriu
foi uma victoria quo ensoguiu.

Termiflando, requeiro quo a Ca-
mara dos Deputados, por inter-
meclio cia mesa so declare solida-
na corn as hom-enagons era pros-
Was ao genial brasileiro.

Teriho ooneluido. (Muito ben',;
,nuito bern!)

0 Sr. Presidente, isaterpre-tanido
os sentimentos da Camara, manda
cue se consignie na ada a mani-
festaciio do solidariedade preposta
polo nobre orador, dando disso com.
nhecimeflto per telegramma ao
eminente brasileiro.

Rpresentacdo

o sr. Leopoldo de Luna lê e pas-
sa As mãos do sr. Presidonto uffla
representação dos funecienarios do
fôro do termo do Campestro pe-
dindo altoração do Rogfmento dO
Custas.—A' oommisso do Leisla
çäo.

o sr. .Todo LisbOa pede a iiomea-
Vão do dohs membros interinos para
a commjssãO de Oramehto.

Corn o assentimonto cia Camara
sao nomeados 05 srs. Viviano Cal-
das e Henrhque Portugal.

A. C. —12

Apresentacao de pareeerèg das
commissdes

0 sr. Bias Filho, pela eommissão
de Ob-ras Publieas e Viaäo ici e
onvia ii mesa 0 seguinte

Parecer n. 184
(Setima logislatura)

A commisscio do Viacão e Obras
Publhcas a quo foi presente a id-
cacao n. 13, sobro a conveniencia
o nec-eshdado do prolongamento do
lu-ha telegraphiea da oldade de
Salinas ci do BOa Vista do Treni-
dal, passando pela do Rio Pardp,
ci de parecer o requer quo seja
approvada coma so miha.

Sala dal Gomrnissôes, 13 do
•agosto de 1918.—Bias Fllho—Igraa-
cio Murta - M. GonçalvOs.

Indicaçdo a quo se ref ore o pare-
cer supra

Indieaão n. 13

Indicamos quo a Camara dos go.
nhoros Deputados ropresente ao Go-
venom Federal sobre a eonteniOn
cia e iieoossidade do prolongamen.
to cia linha tolegraphica cia eidtde
do Salinas ii do BOa Vista do Tre-
medal, passando pela de Rio Panda

Sala das SessOes, 40 de ago-sito
de 1918.—Ignacio Murta - João
Antonio - Norberto Lage Bias
Filho - Costa Cruz - Molder
Gonçalves - M. Gonçalves.—A' irn-
primir.

0 .cr. Ignacio Mu'ta, em name
tambem da eornmissão de Obrar
Publicas e Iiajão, aro-senta a se-
guhnte

Pärecer m 18

(Stirfia legislatura)

A d6MMissdo do Viação o ObFa
Publicias a quo b-i pteetite a iñ
dicaâo n. 14 sbbi'o a iineiitO fie-,

cessidade do ger ton glg-nddd nã 11
orcalnotitarja federal a verba ne-
cessaria parä a prolongarnento do
ramal cia Estrada do Ferro COn
tral do Brasil---'de Santa Barbafa a
Sant'Atiria de Fends, 6 de paree!t
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a rapier qua seja ella approvad
corn a mesma rodacçäo.

Sala das Commissöos, 13 de agos-
to do 1918.—Ignacio Murta - Bias
Filho - M. Gonçalves.

Indicaçao a que se ref ere o parecer
supra

Indicatão 'n. 14

Indicamos ac Congresso Federal,
por intermedio da iiesa, sobre a
urgente naeessidade de sar consi
gnada na lei orçamentaria federal
a verba nacessaria Para o prolon
garnento do rarnl da Estrada de
Ferro Central d& Brasil, de Santa
Barbara a Sant'Anna de Forms;

jue 0 governo federal providen-
ale no sentido do ser atacado, coin
a possivel urgencia, esse momen
toso serviQo.

Sala das SessOes, 12 do agosto
de 4918.—Norberto Lage - Ignacio
Murta M. Gonqalves - Abides
Gon9alves - João Antonio.—A' im
primIr.

Apresentacdo de pro jectos, requeri-
mentos, indicacdes, interpellacdes
o mocöes.
0 sr. João Lisbôa, em nome do

comrnissão de Orqamento, apresen
ta o seguinte

Projecto n. 99

(Setima legislatura)

o Congresso Legislativo do Esta
do de Minas &eraes deereta:

Art. l.° 0 subsidio dos menthros
do Congresso Legislativo do Estado,
durante as sossöes ordhiarias o ex-
traordinarias da Proxima legislatu
ra; o suibsidio do Presidente do
Estado, no periodo do 1918 a 1922
a a representação do vice-Presiden-
to do Estado no mesmo poriodo,
são os tixados pea llei n. 619,. de
6 do setembro do 1914.

Paragrapho unico. A ajuda do
custo dos membros do COngresso
d fixada em urn &onto do rdis, do
aecOrdocom o paragrapho mico do
art L° da referida lei n 619.

Art. 2.° Flea, desde jd, aborto
eredito da quantia de dezoseis COli
tos do rdis (16:000$000), Para e
correr as despesas da primoira
stallação dos Secretarios de EStOd0
e Chafe do Policia a serem ei,
possados em 7 de setembro proxl,
mo futuro.

Paragrapho unico. A medida
quo cogita este artigo d exteyisj'8
as substituiçOes quo so derem den
tro do quatriennio presidencjai
abrindo-se, na oecasião opportuna
o respectivo ore dito.

Art. 3.° Revogam-se as disposicdes
em contrario.

Sala das SessOës, 13 de ago
de 1918.—João LisbOa - Vivian
Caldas - Castello Branco -
rique portugal.—A' imprimir.

2.1 PARTE DA ORDEM DO Dli
4a discussdo do pro jecto n. 97
E' lido e posto em1. discuslo

quo sem debate so encerFa, o pro
jecto n. 97, conceclendo licença as
dr. João de Mello Franco, lento sub-
stitu.to do Externato do Gymnasic
1\lineiro. A votação fica adiada.

l .a discussdo do pro jecto n. 96, de
1917

Sem debate, encerra-se a 1.1 ths-
eussao do projeeto n. 96, do 1917,
auctorizando o rogistro de titulos
expedidos pela Escola D. Bosco, de
Caehoeira do Campo. A votação flea
adiada.

Parecer n. 182

Sem debate, so eneerra a discus-
são do .parecer n. 182, da corn-
rnissão do Agridultura, sobre urn
requorimento do Trajano S. V. d
MedeJros. A votação flea adiada.

Parecer n. 183 -

Sem debate é encerrada a dis-
cussão do parecer n. 183, da corn-
missão do Leglslação e Justiça, 50-

bre a renuneia do Sr. daputad
Alberto Alvares. A votação ui
adiada.

Nada mais havendo a tratar, o
sr. Presidente designa Para ama-
nba a seguinte.

ORDEM DO DIA

AIxi 1 hora da tarde:
Leitura e approvaqão da aeta.
Expediente:
Atd 2 horas da tarde:
Aipresentação do paroceres das

ommiSSOeS.
Apresentação do projectos, re-

uerimentos, indicaqOes, interpolla-
çdos ou moOos.

Diseussão do rocIuoiimontos, in-
dicac O os, intorpellaçOes on mcöes.

AproVa9äo do redacçOes finaos.
Segunda parte

Atd 4 horas da tardo:
votaqão em 1.1 diseussão do pro-

jeeto n. 97, concedendo 1ieona ao
dr. João do Mello Franco, profes-
sor do Externato do Gymnasio 1\li-
noire.

Votaão em l.a discussao do pro-
jecto n. 96, de 1917, auctorizando
o rogistro do titulos oxpedidos pela
Escola do D. Bosco, do Cachooira
do Campo.

Votação (to parecer n. 182, da
eommissão do Agricultura, sabre
urn requerimento do Trajano S. V.
Medoiros.

Votação do parecer n. 183. da
commissão do Legislaçao e Justiça,
sobre renunela do Sr. cleputado Al-
berto Alvares.

Levanta-se a sessão.

13. SESSAO ORDINARIA, AOS 14
DE AGOSTO DE 1918

Presidencja do sr. Emilio Jardint
:SUMMARIO: - Acta. - Expedien-

te - Apresentacäo do projectos.
—Di'scussäo dos pareceres no.

184 e 185.— Ordem do dia.

Ao mole dia, feita a chaiflada,
auham-se presentes os srs. Emttli
Jardinm, Leopoldo do Luna,Garihal
dj Mello, Henrique Portugal, Caste] -
Li Branco. Viviano Cairlas, Alcides

Gonçalves, Monteiro do Abreu, Jobo
&ntonio, Costa Cruz, Modestliso
Gonçalves, Julio Meirelles, Jose
Custodio, Baeta Neves, Ignacio Mur-
to, Norberto Lage, Bernardo Guima-
rães, Antonio Moura, JoAo Lisboa,
Argemiro do Resende, Franklin do
Castro e Retto Junior, faltando, coin
causa participada, os srs. Simeão
Stylita, Getulio de Carvaiho. Jose
Maria 0 Sousa Soares, e, sem ella,
os mais sonhores.

Abre-se a sessão.
Lida a aeta, da entocedonte e

nao havendo quexn sabre a mesma
faça observaçOes, fica sobre a Mesa
Para ser approvada quando so ye-
rificar numero legal.

0 sr. 1.0 Secretarjo dd conta Jo
seguinte

EXPEDIENTE

Requerimentos

Do Mizael Infante Vieira e outros,
uiscaes do rendas do 2 . a classo, pe-
dindo sua equiparaçdo aos do 1 .. -
A' cornmissdo do PetiçOes, dopois do
sellado.

Do cidadão Jodo Bahia da RoChe,
pedindo Para os solicitadores as me-
galias do advogados.—A' commis-
são do Legislaçao.

Telegramma

Do Sr. JosO Maria, communican-
do ter-so demorado a comparecer as
sessöes, per ter fallecido o sou so
gro.—A Camara fica inteirada.

Apresentaçao de pareceres dues corn-
rnissôes

o Sr. Costa Cruz, pela respectiva
ccmmissão, apresenta 0 seguinte

Projecto n. 100

Propoudo a fixaçao da Forqa Pu-
blica Para o exercicio de 1919, do
posse da mensagem presidencial, a
ccmmissdo do Força Publica adopta
o seguinte projecto de lei, come
base de discussão, reservando-se o
direito do offerecer as ornendas quo
entender convenientes, em tempo
opportuno.
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I
0 Congresso Legislativo do Estado ris, do conformidade corn a tabel.

do Minas Geraes decreta: 	 la junta sob n. 2;
Art. 3.° Poderá a governo eleva1-

Art. l.° Constará de 2.500 pra- o effectivo da Fora Publica a 4.00
ças, inclusivd 109 ouficiaes, distri- pracas do prof e respectiva officialj,
buidos conforme a tabella annexa dade, dando-ihe a organiaaQäo quo',
n. 1, a Fora Publica do Estado de meihor parecer, abrindo os crcditos
Mmas Geraes, no exercicio do 1919; necessarios as respectivas despesas;.

Art. 2. 1 Para a rnanu&nção da 	 Art. 4.° Revogam-se as disposj.
Fora Pujblica nesse exercicio, flea çOes em contrario.
a governo auctorizado a despeñcler Sala das commissOes da Camara,
a juantia do 3.734:553$000 (tres mil aos 14 dias de agosto do 1918.-_
setecentos e tririta e cjuatro cantos Costa Cruz, relator. —Viviano Cal-
uhihentos e cincoenta e tres rail das.

TABELLA N.I

Mappa geral da Forca Publica do Estado de Minas Ge

4 BatalhOes de infantaria de 4 compnhias, 1
Secçao Militar Serviço de 	 Esquadrao de Cavallaria e

saude 	 1 Secç5o do Bombeiros annexa ao 1.' Batalh5o
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Mappa geral da Força Pubilca do Estado de Minas Geraes para o exercicio de 1919
..

I	 4 BatalhOes de infantaria de 4 companhias, 1
Esquadro do Cavallaria e
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Tabella ii. 2

Fixaçao da Força Publiea pata o exercicio de 1919
-- 	 -------

Vencirnentos

ClassificacAo 	 Total

Por dia	 Por anno

a) Pssoa1
4 Tenentes-cOroneis.. ..... 	 ......................
6 Majores, sendo urn assistente e I aggregado..

Major-medico director do hospital nulitar.....
6 Capites-rnedicos, sendo I aggiegado..........
1 Capitao auditor ..............................

23 Capitães, sendo 1 quartel rnestre geral e I secre-
taijo da seccao militar........................

23 PrimeirOs tenentes, sendo L cirurgiäo dentista
e I pharmaceutico.............................

42 Segundos tenentes, inclusive 2 aggregados......
1 Director de musica ....... ........................
4 Sargentos ajudantes ...........................
4 Sargentos quarteis-mestres ............ .........

16 Prirneiros sargentos amanuenses..........
16 Segundos sargentos amanuenses................
4 Corn eteiros-móres ................................
4 Cabos cOrfleteirOs ....... ......................
4 Cabos tambores............. ....... ............
I.\lestre de mhisit:a ...........................
I:orii ja-niosti e tie niuii........................

10 .1usicos de classe ........................
10 Musicos de '2.' classe ...........................
10 Musicos de 3. 1 classe ....... .................... .
17 PrirneirOs sargeritos ............................
71 Segundos sargentos ...........................
20 Terceiros sargent9s .... ..... .....................

213 Cabos do esquadra........ ...................
216 Anspessadas .............. .......... ........ ...
16 Corneteiros e clarins............................
16 Tarnbores ......................................

1.720 Soldados ....... .......... ........................
b) Etapa fixa de 1i200 para 2.394 praça
e) Fardarnento e caiçado .................
d) OratificaçOes a reengijados, a 200 réis...
e) Fó:rageni, ferragein e medicanientos para

os animaes e lorrageiri para os dos offi-
ciaes montados ....................... ...

( Auda de custo a offleiaes em diligencia
g) Rernonta dos atiimaes do esquadrao de

cavallaria e dos dos ofticiaes montados
h) Compra e concerto de armamento, muni-

ço e equipamento ......................
i) Aquartelarnento, enterramento, expedi

ente, luz e 1:000$000 para conservaçao
da .Ljnha de Tiros.......................

j) Bombeiros .............................

Somma ......................................

28:8005000
30:6005000
6:0005000

30:0005000
5:0005000

101:2005000
87:4005000

126:000$000
3:600$000
3:5045000
3:5045000

12:848$000
11:6805000
2:7745000
2:628500(2
'2:62851)00

7:300$,00
6:5705000
6:2005000

13:6515000
51:830$000
13:870$000

139:941$000
134:0280Q0
2:3385000
9:92800)

1.004:480S000
1.048:5720O0

600:00)$000
50:000S000

50:000$000
10:0008000
10:000$000
10:0005000

- 	 90:0005000
- 	 5:0005000

- 	 3.753:5535000
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Não ha mais projeetos, requeri-
gientos, indiea96es, in.terpellaçOes e
niocSes a serem apresentados.

Parecer n. 184

Scm debate so encerra a discus-
ão do parecer n. 184, da commis-

Sao de Obras Publicas e Viatlão,
opinando pela approvação da mdi-
acdo II. 13.—A votação fica adiada.

Parecer n. 485

Sern debate se enearra a dcus-
o do parecar n. 185, da commis-

são do Obras Pubilcas e Viação,
opinando pela approvação da md-i-
ea9ão n. 44.—A votação flea athada.

Segunda parte

Não havendo riumoro para a Vo-
tação da rnaterias do diseuss5io
encerrada e nada mais havendo a
tratar, o or. Presidente clesigna para
o dia 16 do corrente a seguinte

ORDEM DO DIA

Prim eira parte

Ate i hora da tarde:
Loitura o approvação da ada.
Expediente:
At6 2 horas da tarde:
Apresentação do pareceres das

commiss5es.
Apresentação do projectos, ro- I

querimentos, indieaçdes, interpella-
öes ou moçOes.
Diseussão do requerimentos, in-

dieaçôes, interpellaçdes ou moçöes.
Aprovação de redacçOes finaes.
Votaçdo em 1. diseussão do proje_

eto .11. 97, coneedendo lieena ao
dr. João do Mello Franco, profes-
sor do Externato do Gymnasia Mi-
neiro.

Vota9ão em l.a diseussão do pro-
jeeto n. 96, do 1917, auctorizando
o registro de titulos expedidos pela
Escola do P. Boseo, do Cachoeira
do Campo.

Vota9ão do parecer n. 482, da
ccmmissão do Agricultura, sobre
urn requerimento do Trajano S. V.
Medeiros.

Votação do pareeer n. 483, da
eommissão de Legisla9ão e Justi9a,
sabre ronundia do Sr. deputado Al-
berto Alvares.

Votação do parecer n. 183, da
commissão de Via9ão e Obras Pu-
blicas, opinando pela approvaqão da
indieação n. 13.

Vota9ão do parecer n. 184, da
mesma commissão, opmnando pela
approvação da indicação n. 14.

Segunda 'parte
Abi 4 horas da tarde:

41 diseussão do projecto n. 99,
fixando o subsidio dos membros
do Congresso e Presidente do Esta-
do no futuro quatrionnio.

Leuanta-se a sessão.

TERMO DE REUNIAO PARA A 44,a
SESSAO ORDINARIA, AOS 16 DE
AGOSTO DE 1918.

Presidencia do sr. Emilio Jardim
Ao moio dia, feita a eha.mada,

acham-se presentes as srs. Emilio
Jardim, Bias Filho, Henrique Por-
fagal, Viviano Caldas, Garibaldi
Mello, Monteiro do Abreu, João An-
tonio, Costa Cruz, Modestino Gon-
qalves, Jose Custodio, Ignacio Mur-
ta, Norberto Lage, João Lisbôa, Ar-
gemiro de Rezende e Franklin de
Castro, faltando, corn causa parti-
eipada, as srs. Simedo Stylita, Ge-
Who do Carvalho, Jose Maria e
Souza Soares, e, sem ella, as mais
senhores.

iNdo havendo nurnero legal deixa
•de haver sossão, polo quo, conti-
nUa para amanhd a mesma ordem
do dia.

14. SESSAO ORDINARIA, AOS 17
DE AGOSTO DE, 4918

Presidencia do sr. Emilio .Tar Jim
SUIIIMARlO: - Aeta. —Expedien-

to. —Apresentacão do projecto
—Discurso do sr. Norberto Lage.
—Indieaçao. a disdussão do
projecto n. 99. - Ordem do
dia.
Ao meio dia, feita a ehamada,

acham-se presentes as ors. Emilio
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Jardim, Leopoldo de Luna, Gari-
baldi Mello, Bias Filho, Castello
Branco, Viviano Caidas, Monteiro
do Abreu, Jodo Antonio, Costa Cruz,
Modestino (lona1veS, José Custo-
dio, Ignacio Murta, Norberto Lage,
Bernardo Guimaräes, Cicero Lopes,
ArgemirO do Rezende, Franklin do
Castro, Retto Junior . Julio Moirel-
les. Pedro Laborne, Pinto do Mou-
ra, Henrique Portugal e João Lis-
boa, faltando corn causa participa-
da, os srs. Simebo Stylita, Getulio
do Carvaiho, José Maria o Sousa
Soares e, sem ella, as mais senho-
res.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecodonte e nãO

havendo quem sabre amesrna fa-
a observaOes, fica sabre a mesa

para ser approvada quando houver
riumero.

0 sr. 4. 1 Secretario da conta do
seguinto

EXPEDI$NTE

Telegramma

no do licenqa, Para tratar de ne-
gocios, a contar de 'l.° de outu-
bro p. vindouro. —A' eomrnisSão
do PeJiçöes.

Representacdes
0 Sr. ArgemirO de Rezencle man-

da a mesa Para ter o dostino re-
gimental ropresentacOos dos colle-
ctoros do Estrella do Sul e Con-
quista, sobre augmento de poreen-
tagorn.— Junto ao projecto n. 98.

CommvfliCaQaO

o sr. Bias FUho commUflie
a Camara flea inteirada quo
Baeta Neves faltard algurnas
sOes par mot.ivO justo.

Nao havendo par000reS das
niAssOes passa-so a
tpresentacãO de pro jectos, reque-

rim entos, indicaQãe interpella.-
çôes e mocOeS.
0 SR. NORBERTO LAGE: - Sr.

Prosidento, pedi a palavra Para
apresentar a consideracào da Cama-
ra dos ars. DeputadOs urn projecto
do lei quo trata do urn assurupto
do maxima rolovancia - a navega-
ão fluvial.
No norddsto do Estado, zona quo

mais diroedarnorito reprosento nosta
Casa, ha, como as meus collegas sa-
born, diversoS rios quo, dolados do
uma regular navegatlãO, concorre-
rão muitissimo Para o desenVolVi-
rflen'to daquella zona, trazendo,
aldm disso, Para 0 eraTlO pubilco,
nov05 roeursos a ao Etado, gran-
do progresso.

Urn dassos rios, or. Presidente, d-
o donomifladO rio P0cc, quo, dede
a for do Piracicaba ate a Caehoeira
Escura, se prosta admiravelmante
A navogaqão, sam ser prociso o me-
nor asforqo nesso senticlo.

Dsesa caehooira, ondo cxite uma
ostaão da E. F. Victoria a Na-
mantina, ate a for do Santo Anto-
nio, digamois mesmo, ate o Porto
da Figueira, jã no rnunicipio do
Peqanha, onde ha tambam outra
estacão da masma ferro-Via, nba
existe a manor causa quo diffiCUl-
to o servieo de urna boa navegaqbO.
SOmente da foz do Santo Antonio a

cidade da minha residnneia - Santa
p-na do Ferros - é quo existem
jgumas corredeiras; ontretanto, os-

sa difficU1d.d0 serd resolvida sam
muito trabalho, porquanto, no tem-
po chuvoSO, corn as cheias do rio,
Iae.s corredeiras dosapparocorão,
deixan d0 o rio entregue a navega-
ão quo muito faeilitarb a sabida

dos produetoS daquella zosia.
F' verdade quo ternos a estrada

do ferro quo margela a esquerda do
rio Poce, dosde as divisa:s do Es-
pinto Santo ate o men municiplo;
entr0t 1t0, sabre ser, nessa estra-
da o freto earissimo e visar ella so-
monte o transpotrte de mincrio de
ferro, nbo poude ainda a sua cm-
preSa levar a sua construcqão aid
o local onde ha a gigantosea jazida
desse minerlo - Itabira do Matto
Drntro - c isso polo facto do ser
necesSario a trainsposiçbo de uma
matta cuja salubridade pOe em pe-
rigo todos aquel'los quo, naquellas
paragenS, ousam permanecer al-
guns dias.

A razbo dome facto, Sr. Presi-
dante, eomo V. exe. 0 05 meus col-
la-gas sabem, d logica.

0 rio, nos tempos chuvoso's, aJar-
ga-se extraordinariamente, carre-
gando em suas aguas, tudo aquillo
que nellas cae. Corn a vasanto to-
dos essei datrictos são atiradois as
margens e devido a putrefacão dos
mesmos, espaiha-se pela zona a
malaria, fe.hre ,palust.re a oatras do
origem typhica, havendo, entretan-
to. logares a povoados salubres, co-
mo, par exemplo, Santo Antonio dos
Callados a Grammas, quo são pros-
peros e ricos e de grande produ-
ecbo agricola. -
o districto do Sant'Anna do Parai-
so, pertencanfe ao municiplo do
Ferros, constituido em sua maioria
par grandes florestas, d composto
de terrenos portoncea-itas ao Estado.

Esta quasi todo desoceupad,,
apenas habitado par pequonos e
hurnildes lavradores, que Para alti
\ao em procura do sustento e sub-
srslencia dc suas farnilias.

F.ntretanto, sr. Presidemie, hou_
eSsem rneios facets -de transportes.

ja a unpodaneja dessas lavouras
Sena de lucrar o thesouro publico.

Pontes naqu-olies rios on ostradas
do ro4agem per aquollas paragons,
cousas dispeudilosissirnas o do dif-
fieil eoniservaão, do modo alguni
poderi'a prostar -sorviqes aqualla
populaqbo, porq-uanto, no tempo
das chuvas ella's so tornarbo im-
prestaveis.

E' ju'stamonto, sr. Prosidente, a
navagação fluvial quo val sana
ese grande inconvaiiiante, razão
porque enlendo do born alvitre a
apresentação do projecto quo tondio
em mãos (mostrando) e quo, de
vez, vera resolver o assumpto.

Sr. Presidente, roclamar para
a quella zona moles f:aoois do trans-
Porte, d prestar grando servio aos
seus hahitarites, dignos do rqlhu
sorto.

Como a Casa saba, ao lado es-
querdo do rio Deco teinos o muni-
cipio do Ferros, quo, ombora limi_
trophe corn os de Guanhães, Ma-
nhuassd, Caratinga e S. Domingos
do Prata. todos do laido direito d
mesmo rio, não tern sinbo diffidili-
ma c mrnunicação coin a-ruelle4

I seus limbos, dovido a falta do
vogação dc quo fala o men proje-
eto.

VO, portai to. v. CXC.. Sr. Prcs-
dente, corno d just-a a medida pie
propenho.

U-ma vez posta em •pratica, tonal.
aquelles munielpios comrnunicaçbo
rapida e facil, havondo. portaait,
j ermuta do's sous preductos e o
c onsequ onto desenvolvimento da
zona.

Nesse seutido appollo Para al-
guns cdllegas des-ta Gaza e tambein
nara varios meirabros do Senado
Mineiro.

Arproveito, sr. Prasidente, a op-
1 portunidaido do estar na triibuna

Para manifestarrne contra a nogo-
ciação que so prebande fazer, em
so permutar a E. F. Victoria, no
treoho do Curralinho a Diamantina,
pelo rarnal ferreo dc Sabarb a Fca
ros, na E. F. Central, e, nesse easo,
julgo asian corn a razão, porquan-
to, tamhern na Socindado Minolra
dc Agricultura, urn dos sons mal
dignos rnembrces ja, do mesmo
medo. se rnanifestou.

Como reippeisantante mais direeto
daquella zona, nbo posso cencoiclar

Do sr. deputado Edgardo da Cu-
nha communicando que, tendo to-
rnado posse a 13 do corronte, do
logar do deputado federal polo 7.°
districto desto Estado, renuncia 0
logar de doputdo estadoal. —A
Camara flea inteirada.

RequerimefltOs

Be Simão Ferreira da Silva, por-
teiro da Assistencla a Alienados de
Barbacdna, pedindo equiparaqão de
seus vencirnentoS aos de porteiro
do GymnaSiO da mosma cidade. -
A' co.minissão de PotiqOeS.

Be Antonio do Carvalho Bhoring,
collector do municiplO da Viçosa
pedindo urn anno do licença Para
tratar do negocios. - A' mesma
comrnissão.

Be Antonio Raymundo da Pal-
xao, inspector tochnico em dispo-
nibilidado, pedindo contagem de
tempo Para effoitos do sua apo-
sentadoria. —A' 6ommissao do Le-
gislaqão.

Be d. Auroa Celestino de Aguiar,
professora do grupo eseolar de
Villa Fortaleza, podindo urn an-

a
Sr.

ses-

corn-
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corn semedihante negoeiaão, urns
ye'z quo ella vem prejathear Os th-
reitos daueJde povo.

0 que nos queremos d 0 trans-
porte fluv.iad, rapido, ferro-viario
barato, para o escoamento da nos-
sa predu'cçã•o, que é enorme.

LDigo estas palavras, Sr. Presi-
ten.te, porquo não ficaria born a

mini, rOpresentante throeto daqueL
l.a zona, deixar passar em siinoio,
corn 0 men as:sentimeuto, o nego-
do d@ qii.o me 000uipo. Elies tics-
ião eonstan'do dos nosss Annaes,
como signal de protesto no sO meti
eorno do toidos as habitantes da-
quella zona, quo, aqui, hu•miI.de-
monte rpresento.

Temninando, Sr. Presidente, pas-
so as mdio rs do v. exc. o men pro-
jeeto e espercj quo elie soj .a born
aeceito polos me-us illustres colic-
gas.

Tenho dito. (Zifuito bern; muito
bern!)

Pro jecto n. 101

(Setima legislatura)
0 Congrosso Logislativo do Esta-

do do Minas Geraes decreta:
Art. 1.° Flea o governo mine!-

ro auctorizado, p-er interrnedio do
quem meihores vantagons offere-
ocr ao Estado, a fazor funecionar
a navegaçdo fluvial nos rios Pira-
cicaba, Doce e Santo Antonio a
partir do panto em quo fOr mais
convenionte do Rio Piraeieaba, 011-
do communique S. JosO do Gra-
ma munieipio do S. Domingos do
Praia corn Sant'Anna do Paraiso,
districto do municipio do Sant'An_
no do Ferros, descendo atO a eacho-
cira da Escura, no Rio Doco e des-
do a fOz do Rio Santo Antonio aol-
ma ate a fOz do Rio Preto neste
o rio Doee abaixo atd a Figuelra.

Art. 2." Nos logares ondo fOr
impossivel a desobstrucçäo de eor
redeiras, far-se-So estaçOes para
haldeaçSo em elovadores paia as
transporto.

Art. 3 1 Revogarn-se as disposi_
cOos em eontrario.

Sala das sossOos, 17 do agosto
do 1918. —Norberto Lage. —Igna-
cio Murta. —JoSo Antonio. —Mon-
toiro do Abren. —A imprimir.

19U

o Sr. Josd Custoclio envia S ni,
sa a soguinte

Indicaçdo n. 15

Indico quo so represonto ao Con.
gresso Federal sobre a urgente
cessidade do sor prohibido 0 jogs
dc loterias no paiz.

Sala das sossOos, 16 do agost0
do 1918. - JosO Custedio.

E' apoiada c vai S commjss50
Ic LogislaSo.
2.' PARTE DA ORDEM DO DIA
1." discussão do pro jecto. n. 99
E' lido e posto em 1. 1 diseussão,

quo scm debate so encerra, o pro-
jecto n. 99, fixando 0 subsidio dos
merrthros do Congresso e o do Pro-

. sidento do Estado no futuro qua.
trionnio. —A votaçSo flea adiada.

Nada mais havendo a tratar, o
Sr. Prosidonto dosigna para a pro.
xima sessSo a seguinto

ORDEM DO DIA

Prirneira parte
AtO I hora da tarde:
Leitura o approvaçSo da aeta.
Expediente.
AlO 2 horas da tarde:
ApresontaçSo do pareceres das

commissOos.
ApresontaçSo do projeetos, reque-

rirnentos, indieaçOes, intorpella
coos ou mocoos.

DiseussSo de recjuerimontos, i_fl.
dieaçOes, interpellaçOes on moçOes.

ApprovaçSo do redaeçOos finaes.
VotaçSo em 4 discussSo do

projecto ii. 97, concedondo licença
ao dr. JoSo do Mello Franco, pro-
fessor do Externato do Gymnasio
Minoiro.

VotaçSo em 1." discussSo do pro-
j octo n. 96, do 1917, auctorizando
0 registro do titulos expedidos pe-
la Escola do D. Bosco, de Cachoel-
ra do Campo.

VotaçSo em 4a discussSo d
projeeto n. 99, fixando 0 subsi-
dio dos membros do Congrosso e
Presidente do Estado no futuro
quatriennio.

yotacSo do parocer n. 182, da
commlssSo do Agricultura sobre
urn roquorirnento do Trajano S. V.
MedeiroS.

votacSo do par000r 11. 183, da
commissSo do Legislação o Just!-
Ca, sobre renuncia do Sr. deputa-
do Alberto Alvaros.

yotaçSo do parecer n. 184, da
commissdio do ViaçSo o Obras Pu-
blicas, opinandq pela approvaçSo
daifldieacao 11. 13.

VataçSo do parocer xi. 185, da
mesma commissão, opinando pela
approvacSo da indicaçSo 11. 14.

Se ijunda parte

AtO 4 horas da tarde:
1." discussSo do proj octo 11. 100,

sobre fixação da Força Publics
para o futuro oxerciclo do 1919.

Levanta-So a sessSo.

15° SESSAO ORDINARIA, AOS 19
DE AGOSTO BE 1918

pyecidencia do sr. Emilio Jardim

SIMMARIO: Acta - Expedionto -
Discursos dos srs. JoSo Martinho
e Retto Junior - AprosontaçSo
do parecores o do projoctos -
Diseursos dos srs. Viviano Caldas
o Argemiro do Rezonde - Vota-
çOes - Ordem do dia.

Ao, moio dia, foita a ohamada,
acham-so prosontes Os srs. Emilio
Jardim, Paulo Pinhoiro, JoSo Mar-
tinho, Henrique Poidugal, Castello
Branco, Viviano Caldas, Alcides
Gonçalvos, Garibaldi Mello, Montoi-
ro do Abrou, JoSo Antonio, Costa
Cruz, Modostino Gonçalves, Jose
Custodlo, Ignacio Murta, Norberto
Lage, Bernardo GuimarSos, Pinto
do Moura, JoSo LisbOa, Cicero Lo-
pes, Argomiro do Rezonde, Fran-
klin do Castro, Rotto Junior, Julio
Meirolles, Pedro Laborne e Silva
Fortes, faltando, corn causa par-
ticipada, os srs. Simoão Stylita,
Getulio tie Carvalho, Jose Maria,
Souza Soaros e Baota Nevos,o, scm
ella, as mais sonhoros.

Abre-so a sossSo.
Lida a acts da antocodonte o nãO

havendo quem sobro ella faa oh-
servaçoos, S a mosma approvada

0 sr. 1.0 Secretario dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Officios

Do sr. 1.° Sooretarlo da Assorn-
biSa Legislativa do Estado do Ser.
gipe, agradocondo a cornrnunieaçSo
da installaçSo do Congresso doste
Estado.—A Camara flea intoirada

Do Presidonte do Estado do Go-
yaz, fazendo idontico agradeelmon-
to.—O mesmo despacho.

Da eornrnissão Central do Con.
grosso Catholico a reunir-so nesta
Capital, convidando S Camara pam
tomar parto naquella AssembiSa. 0
Prosidonte nomeia para represontar
a Camara Os srs. Ignacio Murta,
Pinto do Moura e JoSo Martinho.

Da viuva BarSo Homem do Mel-
lo, agradecendo S Camara as ho-
menagens prestadas a momoria do
seu finado marido.

Da familia Alvaro Boteiho, ía-
zondo identico agradecirnonto. —A
Camara flea inteirada.

Requerirnento
Do Alvaro Booke, solicitando as

favores da lei n. 571, do 1911,
para a installaçSo em Palmyra, do
urns usina destinada a fabricaçSo
dos productos dorivados da deotfi-
laçSo do madeira.—A' eommissSo
de Agricultura c Industria.

O SR. JOAO MARTINHO :—Sr.
Presidente, tenho a honra do pas-
sar as mSos do v. exc. urns rcprc-
.tontação dos tabolliScs o oscrivos
do crime do termo do ParS, pe-
dindo pagamento da quantia de
3 :880$000, provcnionte do eustar
crimes pelos procossos julgados na-
quolla cidade, do aceOrdo corn os
respectivos mappas quo acompa-
nham a mosma ropresentacao.

Outrosim, envio a mesa urn re-
quorimento do d. Cornelia Fiord-
pes Castanhoira, preisdento da As-
sociação Catholica Damas do Car!-



192
	

193

dade do Sagrado Coraão de Je-
sus, de 'Born Successo, pedindo urn
auxilio em boneficlo dos pobres
mantidos •pela mesma Associaäo.

Espero qua a ilustrada corn-
missão quo terá do emittir pare-
car a respeito, I ará justia ao pe
dido, attendondo, principalinente,
as circumstancias precarias em
quo se encontram os pobres em
todo o Estado do Minas.

Estou certo, portanto, quo a di-
gna commissão ira ao encontro da
caridade official, qua nunea dove
faltar aos desprotegidos da sorte.

(Muito bern!)
Vae a representação a commis-

são do Legis1aao e o requerimen-
to a commissão de Oramento.

o sr. Pinto de Moura justif lea
e manda a mesa urn requerimento
do cidadão Belmiro Braga, escri-
vão do 2.° officio do judicial e
notas da comarca de Juiz do Fóra,
pedindo prorogação por mais urn
anno da licença em cujo gozo so
acha, e urn outro do professor Josd
Rangel, pedindo contagem do tern
0 para effeitos do sua aposenta-

doria.
Vae 0 primeirO a cOiflrnissãO do

PetiçOes e o segundo a do Legisla-
ção.

o SR. RETTO JUNIOR: - Sr.
Presidente, tenho a honra do on-
viar a. fliesa uma representa de
diversos partidores do Estado so-
!citLndo do C,n grc:sc Mineic, a
melhoria (Jo suas rendas.

A representação acha-so em
abundancia fundarnontada corn di-
versas consideraçOos e, passando-a
as mãos do v. axe., appello para
a honrada comrnissão do Justia
qua, em sua alta sabedoria, crite-
io e dedicação corn quo so tern
no desernpenho de suas attrthui-
coos, fará da mesma urn estudo
meditado, tomando-a na devida
consideração.

A reprseontação aeha-se firma-
cia por corca do 60 desses funecio-
narios, e soli'cito ci presidencia da
Camara quo, antos de onvial-a ci
eommissão respectiva, faça publi-
ear no jornal da Casa a parte pe-
ditoria e re:spectivas assignaturas.

Era o quo tinha a dizer. (Mujt
bern!)— A' cornmissão de Legis.
lacao.

1 presentacão de pareceres da.
commisscies

0 sr. Jodo Lisboa, em norne cia
commissão de Orcamento, envja
mesa os seguilltes pareceres:

Pro jecto n. 102

(Setima legislatura)

Temos como relativamente facil
tarefa orcarnentaria presente,

iima vez quo não pretendernos nos
cleixar influonciar per essa atmos.
phera do optimismo creada em tor_
no dos rosultados, quo ultimamen-
te so vdm verificando os balaneos
annuaes da vida do Estado. Não 6,
mesmo, opportuno quo iho attenue-
mos o rigor dos nossos cuidados a
crue, alias, so votaram patriotica-
mente todo.s os hornens pullle&
quando foi necossario conjurar a
erise, quo tao fundo abalou o es-
pinto mineiro.

Embora passado 0 mornento me-
lindroso a quo onfrentarnos corn
uma acção qua muito r000mmemla
Os flosses politicos, não devemos
considerar a tarefa terminada corn

desapparecirnento do mal; ci am-
cia do mister proscrever e praticar
rnedidas do cautela para evitar-se-
the o retorno.

A comrnissão do Orçamonto não
torn motivos para mudar, por em-
quanto, o critorlo a quo obedece-
ram as consideraçOes produzidas
em sou parecer sobre o proj ecto
do anno anterior, a despeito do
nido liuuido do 5.238:683$246 dei-
a.do polo exercicio ultirnamente

encerrado, dada a divida fluctiian-
e ainda existerite.

0 doseivo1vimento das forças
productoras e a consequente ex-
nan são da vida economica do Es-
tado, são factos verdadeiros, COmO

logitimo ci o augmento do valor da
sua producção.

São verdados qua alogram o nGS

so espirito, a hem pouco ababdo
ante a contingencia de appellu
para o contribuirite SolicitandQthe

ovOs sacrificios. E' preciso, po-
,é111,reconhocer quo ha factoros de
,discutiVOl instabiidade coheor-

renUO para o augmento cia cifra da
receita o quo corn elles, portanto,

podemOs contar corn seguran-
t exportação dos nossos ml-

'eriO5, dos nossos eereaes, das
cannes congeladas e de on-.o:,6

productos quo ha pollee en-
atraram novos mercados no ex-
jjgeiro, obedece a essa infoliz

normalidade em quo so eneontra
undo inteiro e depends de

liar facilidade no tra.nsporte.
rnanhd, si a humaaiidade pudor

,
'
or a ventura do ver trocadas nas
IiOS dos co'niibatentes as armas de

rjerra polos instrumenitos quo an-
reiam o sOlo, ci certo quo os nos-

pr&dUctOS flão podorão trazer a
eeeita minoira o mesmo valioso
csduTSO' quo nos offerecern no
ilmento.
Teriamos, ci verdado, o nosso ole-

menlo do rosistencia do tedos Os
tn1P0S, quo ci e cafd, mas este aca-
o de soffrer profundo golpe, prin-
'pa1mente no sul do Estado, corn

fortes geaclas desrte inverno, do
nmodo quo as safras dos tros proxi-
mo( annes hão do hear roduzidas
l mais de metade.

%ecresce ainda a circumstnncia
Ic que, no futuro exercieio, para

qual legislarnos, terminado qua
std o prazo do arranijo hinancei-

r. teremos qua fazer o pagamen.
total em dinheiro dos Juros o

mirtizaçao da nossa divida fun-
tada externa.
Ora. si era urn ore arnento em

pie a boa previsão não dvo cal-
niar a recefta em mais do .
P000:000$, temos quo accommo-
1:r os serviços das dividas funda-
hs externa e intcrna (a pnimeira
'aldulada ao cambjo do cia do
r rltracto em 448.497:3408000 e a

segunda montante a 60.141:200$)
si ternos quo considerar a necessi-
dade do fornento da producão e
ike accudir ao custcio dos servios
organizades e do appareiho ad-
ministrative, ndo ha como abrir
novos encargos ao capitulo da des-
posa em determinur o desequii-
bnio.

Cogitar de novas tnibutacoes nes-
Ia hera, em quo os onus da vida
attingiram a urn grau ja mal sup-
portado, seria abraçar urna politi-
ca difficil e não rocoinmendada no
momento. 0 qua nos resta, e so
nos impOe, ci prosoguirmos na rota
do ecolnomias, felizmente inaugu-
rada, e cujos benoficios se vão fa-
zendo sontir.

Corn tal critonio havernos do
conseguir a emancipação finaneoi-
ra do Estado em futuro muito
Proximo. Basta quo na elaboraãe
dos orqamentos saibamos restnim-
gir a rubrica das despesas.

Verificada dofinitivamente, en-
tao, a capacidade do Estado para
fazer face aos serviqos dos sons
compromissos fundados, sern Os
recursos do credito, nova dra vird
de bem-ostar para todos.

A commissão accoita a proposta
do governo orcando a receita do
future oxercicio em 33.042:400$ e
a despesa em 34.639:647$986, opi-
nando para cue soja ella diseuti-
cia e approvada em pnirneiro tur-
no.

Nas demais discussOos oflere-
rr-lhe-ci emendas no sentido de

I 9 1cancar o perfeito equilibrio das
cinas rubricas, sern prejuizo das
necessidades publicas.

Sala das commissOes 49 de ages-
F to de 1918. —João Lisboa, presi-

dente e relator. —Castello Bronco.
—Viviano Caldas. —Henrique Por-
tugal. —Pinto de Moura.
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Projecto n. 10, a que Se refere 0 parecer Supra

ORAMENTO PA RECEITA

Art. 1.0 A receitado Estaclo de Minas Geraes, pala 0 exercicio de igjr
flea orçada em 33.042:0008000 e se comprá dos seguintes titulos

Renda ordinaria:
a) Impostos

1 Exportaçao e sobretaxa de manganez.....
2 Sobretaxa do café........................
3 Sello, custas judiciarias e emolurnentoS...
4 Novos e veihos direitos ...............
5 Transmiss0.o ojnter vivos ' ..... ...........
6 Transmissao ocausa-mortis,, ..............
7 Passagens em estradas de ferro . 	 ...
8 imposto sobre, exportaao de ouro e dia-

mantes, reduzido a 3/0 o imposto sobre
o diamante ... ........................

9 Taxa addicional de 10 o/ sobre Nov05 e ye-
ihos dire itos—transmissão ocausa mor-
tiso, passagens em entradas de ferro,
industrias o proflssOos, consumo de
bebidas alcoolicas o transmitsAo 01fl
tor-vivos ...........................

10 Imposto sobre aguas mineraes (se1Io).
11 Rencla de feiras de gado ...............
12 Taxa de estatistica........................
13 Industrias e profissoos .................
14 Imposto territorial ......................
15 .Imposto de consumo do aguardente, be-

bidas alcoolicas, aguas mineraeS ar-
tiflciaes e outras taxas de COrISUflO
eos impostos do quo cogita o dec. fl.
1.793 do 14 de fevereiro de 1905.......

16 Taxa do viaçao
17 Taxa do divorsOes ......................

b) Contribuiçoes
18 Matriculas, annuidades e pensoes em esta-

belecimontos officiaes ................
19 Quotas de flscal.izacfo por parte do em-

presas on institutos fiscalizados polo
governo ...........................

20 Renda da Imprensa Official ..............

Renda extraordinaria
a) Rendas

1 Juros do dinheiros em bancos, juros do
apolicos federaos o dividerido de ac-
coos.. . 	 ................ ...............

2 'Arrendamento do proprios do Estado, all-
guois, venda do productos das fazen-
das-modolo o dos institutos............

3 Renda de torionos diamantinos............

4 juros do emprestimos as Carnaras Munici-paes o emprosas 	 ...diversas..........
5fultas...................................

l) RoposjçOes
6 RepoSicOos e rostituicoes de quotas do or-

çamontos anterioros .................
1ndemnzac6es (liquidaqao do debitos do

responsavois)...........................
cobranca da divida activa orcamentaria..
ArnortizacAo do omprestjmos..............10 Venda do terras e proprios do Estado e

lotos coloniaos ................ ..... .
•l Vendade vaccina, machinas agricolas e

semontos ............................
11 ReceitaS do origons diversas.............

CAP1TULO II

ORcAMENTO PA DESPESA

Art.... Durante o exercicio de 1919, flea o Presidente do Estado auctori-
aio a dospender a quantia do 34.639:6173986 pelas tres Secretarias do Es-.

corn os serviços especificados nos seguintos paragraphos

§ I .' Seeretarla do Interior:
i-Presidencia do Estado:

a) Subsidio ao Presidente do Estado.....
b) Representaçao ao Vice-Presjdente do

Estado................................
-Gabine)e do Presjdente do Estado.....

a) Custeio do Palacjo o suas dependenctas
b) Guarda do Palacjo ....... .............

3-Secretaria do Interior
a) Pessoal... ..... 	 .....................
t') Expedjente ....... .......... .....
c) Illuminaçao do Palacjo da Presidencia,

das Secretarjas do Interior e 1olicsa
e das repartiçoes subordinadas. ......d) Custeio de autornoveis do Palacio, das
Secretarjas do Interior e da . Poijeja erepartiçoeg annexas e subordinadas...

4-Subsidjo aos senadores ...... ..5-Pessoal e oxpediente da Secretarja do Se
.-nado... ...... ...................

6-Subsidio aos deputados.....................
-Pessoal e expedjente da Secretarja da Ca-

mara dos Deputados e apanhamento de
debates, sendo 500$000 para acquisiçao
de livros para a bibliotheca..........8-Ajuda de custo a senadores e deputados...

i-Magistratura e Justiça do Estado:
a) Tribunal da Relaçao....................b) Juizes de Direito .......... .............C Auxilio aos 92 juizes de direjto, do que

trata a lei n. 611 de 191 .........d) Juizes municipaes......................ci Prornotor 	 de Justiça ..............1) Juizes em disponibilidade, gratiflcaçaode 10 0/ abs magistrados, aluguoja de

0 Congresso Legislativo do Estado de Minas Oeraes
decreta:

CAPITULO I

13.500:0003000
3-000:000S000
1.300: 000S000
1.000:0003000
2 000:003000

9('0:000$000
350:0003000

350:0003000

610:0003000

150:0003000
10:00(.3 00

2.000:0003000
1-60):000S000

800:0000,000
400 :001 '3D00
200:00(:3)00

35:0003000

147 4003000
150:0003000 28.532 :1t0$'

600 0003000

50:000S000
10:0003000

1. 6000003000
150:0003000

50:0003000

150:000$000
900:0003000
150:0003000

200:000$000

150:0003000
500:0003000 1 510:0003000

83.042:4003000.

30:000S000
12:0003000
12:0003000
12:0003000
3:000$000

191:4503000
15:00t4000

14:0003000

50:0003000
89:280$000
75:0003000

178:560$000

90:88000O
72:0003000

269:740$000
611:200$000

55:2003000,
556:2003000
335 :520$000



81:320S000

120:3108000

160 :000$000
5(1:0008000

400 :000$000

34:000800)

1.869:4018000
1.049:5728000

4C0:0(I0500(
50:000$000

50:000$000
10:000$OOC

10:000$000
l0:000$000

90:0008000
5:000$000

233:800000

200:000$000
67:200$000

100:0008000

5 100: 00000

100:000$000

LI!I1

casas para forum e acquisição de mo-
biliario ..........................

10—Pessoal da Secretaria da Policia, sendo
4:800S000 ao medico legista e 1:000$000
a urn servente, gabinete de identifica-
ço e suas flhiaes, delegados auxilia-
res. ajuda de dusto aos mesmos, gra-
tificaçao aos collaboradores e 6:000000
Para expediente ............ ..........

It—Pessoal da Penitenciaria de Ouro Preto,
expediente, pessoal contractado. all
mentacao dos reclusos e 60:000$000
Para o pessoal e custeio da de Ube-
raba .......... ..........................

12—Carce eiros dasèateias do Estado. . .....
13—Sustento, vestuarlo a curative de presos

pobres, sendo 13:000$000 Para custeio
das cocheiras da Policia..............

14—Diligencias policiaes e estatistica crimi-
nal.......................... ...........

15—Forca Publica
a) pessoal ........................
b) Etapa fixa do 1200 Para 2.394 praças.
c) Fardamento e calçado .................
ci) Gratiflcaçto a reengajados a 200.....
e) forragem, ferragem e medicamentos

para os animaes do esquadrao de ca-
vallaria e forragem Para os dos offi-
ciaes montados ..... ...... ... ..... .

f) auda de custo a officiaes em diligen-
cia.......... ........... .. .........

g) Remonta dos animaes do esquadrao
de cavallaria e dos dos officiaes mon-
tados ......... ............... ... .....

h) oompra e concerto de armamento, mu-
niäo e equipamento ... ......... .....

i) Aquartelamento, enterramento, expe-
diente, luz e 1:000000 Para conserva-
ço da Liriha de Tire...............

j) hombeiros. .........................
16—Guarda Civil cia Capital, pessoal e expe-

diente............................
17—Soccorros publicos, inclusive a directoria

de Hygiene, pessoal titulado e contra-
ctado, expediente e vehiculos e mais
18:6u0000 Para execuçao da lei n. 507,
do 22 de setembro do 1909............

18—Ass istencia a Alienados de Minas Geraes:
a)pessoal ......................
5) Expediente e despesa de alimentaçf.o.

29—Instrucc3.o Publica:
a) Grupos escolare, EscOlas Infantis,

Grupo annexo a Escola Normal Modelo,
escolas singuJare s , gratiflcaç.eo ao Se-
cretario e membros do Conseiho Su-
perior, premio de viagem a professores,
auxilios a cursos technicos, gratifica-

to a professores e directores de gru-
pos que trabaiharem em dois turnos,
gratiflcaçao a promotores de justipa
que exercem 0 cargo de inspector es-
colar e subven(,Oes a escolas munici-
paes a particulares........... .. .......

.5) fornecirnentO de livros a nlobiliarioes-
cola!...................................

197

C) Construcrão de predios escolars in.
clusivC 3:0008000 Para aluguel de pre-
dio Para o Externato do Gyrnnasio Mi-
neiro de Barbacena .... ..... .........

20 Escola Normal da Capital—Pessoal e ox-
pediente e uma Escola Normal Regio-
nal.....................................

21 Externato do Gymnasio Mineiro de Barba-
cena:

a) Pessoal.................................
b) Expediente . .. ............ ............
C) FiscalizaAo...........................
Externato do Gymnasio Mineiro da Ca-

pital
a) 	 Pessoal .......... 	 ......................
b Expediente ...... ... ............ ......
c) Fiscalizaçao. ......... ..................

23 Escola de Pharinacia:
a) 	 Pessoal ........ ............. ...... ...
5) Expediente, custeio de laboratories e

3:0 : 0000 Para officina e remonta do
material technico ........... ........ ..

c) 	 Fiscalizaçf.o ............ ............. ..
24 Archivo Puhlico Mineiro

a) Pessoal.................................
b) Acquisiç5o de copias de documentos e

expecliente ............ .................
25 Expediente com eleiçOes estadoaes .......
26 Sellos postaes Para correspondenc;a offi-

cial....................................
27 Custas em processes crimes.............
28 Expediente do. jury. ......................
29 Eventuaes ... ..............................
30 Auxilios

a) A' Faculdade Livre de Direito.........
5) A' F'aculdade de Medicina da Capital,

sendo 30:000$000 Para acquisiçao de la-
boratories, material de ensino e instal-
laçOes ........ ......... ...........

c) A' Escola de Odontologia e Pharmacia
de Belle Horizonte 15:000$000; A Escola
de Pharmacia a Odontologia do Gymna-
sio Leopoldinense 5:0008000.........

1) Aos hospitaes de: Abre Campo, Aguas
Virtuosas, Antonio Dias Abaixo, Ab-
badia, municipio de Pitanguy, Barba-
cena, Baependy, Born Desçacho, Born
Successo, Carangola, Caldas, Ourvello,
Campestre, Cataguazes, CaetA, Christi-
na, Cabo Verde, Campo Bello, Claudio,
Caratinga, Capellinha, Caxambti, Cas-
siano Csmpolina (de Entre Rios), Dia-
mantina, ljores da Boa Esperança, Do-
res do indayd, Diviriopolis, Formiga,
GrAo Mogol, Guaranesia, Guaxupe,
tabira de Matte Dentro, Itapecerica,

ItajubA, ltuyutaba, Juiz de Fora, Jacu-
tinga, Januaria, Jaguary, Lavras, Leo-
poldina, Marianna. Mar de Hespanha,
Minas Novas, Montes Clafos, Muzam-
binho, Machado, Monte Santo, Oliveira,
Ouro Prelo, Oqro Fino, Passos, PLrd,
Ponte Nova, PoC os de Caldas, Palmy-
'a, Paraopeba, Piumh, PousO Ale-
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1:0008000
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137:040S000
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6:0008000
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2:000$000
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200:000S000
20:000S000
10:0008000
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gre, Passa Quatro, Pitanguy, Pequy,
Pedra ranca, Paracatii, Paraguas-
sd, Piranga, Paraisopolis, Queluz, Rio
Preto, Rio Branco, Rio Novo, Rochedo
(municipio de S. Jo a o Nepomu-
ceno, Sahara, Santa Luzia do Rio das
Veihas, S. Joao d'El-Rey, Serro, Sete
Lagoas, S. Gonçalo do Sapucahy, S.
Sebastião do Paraiso, S. José d'Além
Parah, ba, Santa Rita do Sapucahy,
Santa Quiteria, Santa Rita de Cassia,
S. João Nepomuceno, S. Joao Evange-
lista, Sacramento, S. Caetano do Cho-
potô, Turvo, Theophilo Ottoni, Taqua-
russd, Uba, Jiberaba, Uberabinha,
Varginha, Vilfk Nova de Lima, Villa
Braz, Viosa, Santa Casa de Caridade
de Diamantina e Hospital de Turbercu-
losos de Arassuahy, Abaeté, Araxá,
S. Vicente de Paula de Bocayuva,
Pi ados. Sylvestre Ferraz, S. Vicen-
te de Paula de Mirahy, S. Domin-
gos do Prata, Santa Casa de Villa
de PordOes, Arassuaby, Alfenas, S.
Joäo Baptista, Campanha e Itaüna a
2:0008000 a tim ........ ....... .........
Aos asylos Maria Thereza e de S. Fran-
co de Assis (de S. João d'El-Rey); S. Vi-
cente do Paula, de Estrella do Sul; S. Vi-
cente de Paula do Aguas Virtuosas; de
Cridade, de S. Francisco de Jabotica-
tubas, de Orphaos (de Marianna); de
Barbacena, de Juiz de Fóra. de N. S.
da Conceiçäo do Serro); de Santo An-
tonio e Santa Izabel. de Ouro Preto; de
N. S. de Nazareth (de Queluz); da Ve-
ihice Desamparada (de Ponte Nova);
de S. Joaquim (conceiçao do Serro);
de Invalidos. (Carangola); de Orphans
(Campanha); Orphanato Sant'A n n a
(Passa Quat 0); Hospital do Rosario S.
João d'El-Rey); Instituto das Surdas
Mudas (Itajuba); Albergue Santo Afito-
nio (S. Joao d'El-Rey); Recoihimento
(S. Joao d'El-Reyl; Recoihimento ds
Darnas de Caridade (Bello Horizonte);
Recolhimento de S. Antonio (Diaman-
tina); Recolhirnento de Tuberculosos
Augusto Caetano" (Ca' angola); Pavi-

lhao de Tuberculosos (Campanha); Sa-
natorio de Tuherculosos (Januaria) Re-
colhiniento de Tuberculosos (de Theo-
phulo Ottoni); Maternidade, (do S. Jo.o
d'El-Rey), a 2:0008000 cacla urn.......
Ao asylo de S. l,uiz (Caeté, 4:000$000;
aos asylos de Macahubas, Diamantina
e Itambacury a 3:000$000 cadä Um...
A' Santa Casa de Bello Horizonte, sen-
do 6: 00$& 0 para a Maternidade an-
nexa .. ....... ................ .......
An, asylo sAffonso Penna, da Capital,
de accôrdo corn a lei n. 54, de 1910
(I0:000$000); ao Instituto Pasteur de Juiz
de Fóra (10:00,$01 0); a Liga Mineira
Contra a Tuberulose (3:0008000); an
Hospital de Lazaros, em Sabara......
(4:0008000); ao Dispensario cEueno Bran-

dAo*, annexo a Liga Contra a Tuber-
culose, da Capital 3:00 5000).........

i) Ao Orphanato de Santo Antonio, da Ca-
pital, 10:0008000; aos hospitaes e asy-
los das Confereiicias de S. Vicente de
Paulo, de Montes Claros e itinga, ao
Dispensario da Conferencia de S Vi-
cente de Paulo, de Santa Rita do Sapu-
cahy; so asylo de mendigos a cargo da
Conferencia de S Vicente de Paula,
de Oliveira; ao asylo de Santo Antonio
(Uberaba); so Dispensarlo de S. Vi-
cede de Paulo, em S. Sehastjo do
Paraizo; a Associaço Assistencia a
Pobreza da Capital; a Prolectora da
Infancia, em Diamantina a 1:5008000
cada urn; aos Dispensarios de S. Vicen-
te de Paulo, do S. Gonçalo do Sapuca-
by e de Peuy, a 5005000 cada um....

) Ao Lyceu do Artes e Officios de Ouro
Preto, 3:000800; ao de Dianiantina
2:0005000; ao Centro Operario Henefi -cente S Gontalense, 2:0008000; ii. Asso-ciaçAo Escolar da F . oguezia de S Jose,em Bello Horizont(, 1:5005000; ao Ly-
ceu de Aries e Ofiicjos nnexos ao
Gymnasio Santo Antonio, em S Joao
d'El-Rey, I :OOc5000.............

k) AO Ir.stituto Flistorico de Minas.. ...... ...1) Conlribuiço para o Monumento do Ypi-
ranga, (3a prestacao) ....... ........

M) Auxilio ao Centro Mineiro. na CapitalFederal, para creai- e rnariter urn mons-
truario das riquezas do Estado ........

n) A' Escola Normal 'Albei-tjno Drumond,
em Ferros, 1:000$000; auxi)io a Asso-
ciacao Aniante da Instrucçao e Traba-
lho, em Bello Horizonte, 3:0005000; a
AssociaçIco Escolar de Juiz de Fó'a,
I 2005000; ao Collegio N. S. Auxiljado
ra de Cachoeira do Campo, 3:0 C5o00;
a Associaçao das Damas de Caridade
de Poqo q de Ca(das, 2:0005000.........32 .Inspecçao Regional do Ensino.........

31 Empregados em dispollibilidade.........
33 Passes e telegrammas da Presidencia, da

Secretaria do Interior e Policja.......
31 Delegados de Policia ......... ...... .....

2.° Secretaria das Finanças
Ia) 	 Pessoal ...............................

58.0005 At	 b Expediente, recolh j mento de saldos....	 c Passagens em estradas de Iei ro e tele-
gram m as...........................13.00 2 Recebedoria de Minas na Capital Federal:a) t 'essoal e 10 collaboradores........b) Expediente .... .................... 36:000$000	 3 Serviço da divida fundada

a) Ju-os da divida inlerna...............b) Amortizaço e juros da divida externac) I)espesas accessorias ...... 	 .........4 Poreentagem a collectores e esrrivaes, in-
clusive a quantia necessaria para o
Serviço do censo territorial ..........A. C.-13

g)

h)

226:000SOOOk
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5 Directoiia da FiscalzaçãO
a)	 Pessoal .......... ... ............... ...
bi	 Expcdienle .............

6 Pessoal de pontos fiscaes e porcentagem
aos fiscaes ..........................

7 Alugueis do casas para pontos fiscaes.....
8 Juros de emprestimos de orphaos sobre

depositos na Caixa Economica e de fiança
9 Porcentageiri a if stradas de Ferro .......

10 Juros e descontos ......................
11 Custeio de autowovel ...................
12 1!Iuminacto da ecretaria ...............
13 ltnprensa Official:

a) Pessoal i.. . .......................
b) Pessoal contractado, material, custejo

do estabelecirtiento, porte postale
telegramJiar4.	 ... 	 ................

14 RestituiçOes e reposiOes das verbas de re-
ceita o çamn1aria, saldos a favor de -x-

actores e mites de exereicios anterio-
res.........	 .......... ...........

15 Aposentados e refotmados ..........
16 Custas em causas da I'azenda ..........
17 	 Eventuaes ...............................
18 Despesas especiaes a cargo do Thesouro

a) Juros le apolices do exercicioS ante-
liores ..............................

b) Garantia de juros a emprezas diver-
sas ................ 	 .................

C) Exercicios findos
I Da Secretaria do Interior ................
2 Da Stcretaria das Fii,an0as ............
3 Da Secretaria da Agricultura ..........

19 Pessoal e expediente da Junta commer-
cial........ .. 	 ................ .........

30 Seeretaria da Agricuitura
Directoria da Viaço e Obras Publicas:

1 Secretario e official de gabinete .........
2 Pessoal da Directoria de Viaçao e Obras

Publicas, inclusive diarias regulamen-
ta,es ......	 .......................

3 Expediente e telegramn3as ................
4 Passes, e transportes ......................
5 Automovel, illuminação, telephones, segu-

ros da Secretaria e dependencias.....
6 	 Obras Publicas ..........................
7 Estradas de rodagem .....................
8 • Serviço telegraphico do Estado ........
9	 Eventuaes .............. .............. .....

Directoria da Agicultura, Terras e Cole-
niza(,4o:

10 Pessoal da Directoria, inclusive diarias
regulamentares ...................

11 Custeio de colonias e fundaçao do nucleos
12 	 Catechese ............. 	 ....... . .... .......
13 Acquisiç.o de mactunas agiicolas, insecti-

cidas, adnhos e sementes ......... .....
14 Institutos sJoao Pinheiro, irD. Bosco e

Bueno Brandãoo .....................
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540:0005000
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700-0009000
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10:0015000
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1 5 tpedizadoS Agricola, sJoé Goncalveso,
rtlorges Sauijia)oo>, .Itambacuryo.....

Fa/end' Iode1o. da Ganielleira e Campo
de IJemonsiraçtio de Ayuruoca ......

FflSno Agricola Ambulante e Campos Pox-
Il-os

. suhvencO
Ecola do Erigenharia da Capital......
E':ola Ag"icn)a de Lavras ..........

A Escola M. tie Agi-onon,ia e Veterinaria
Ic Bello H''ii,oiiie. ..... ....... ....

' ,tscoia D. -ios,O de Csclio'ira do Cam-

ii;UIoCt 	 cii) 'd 	 ij:' o I ,t i l ut o I olytecl nit de Jo ii. de Fó a
A Ifscula do Commercio tie Hello Ho,')-

-11000 .........................
AC Art eridirado Agricola arrnexo ao Gy.

in 01551 	 Le- -poll hnee ..............
Iq l)eiesa das leo'; as e niatiac do Estado
.	 jjyiiies do Estado ..... .............
, Medlcáo e div.-au do I rr as JuI)licaS.....

:2 Service met:oro)ogco ................
Directoria di 1 ndusi.r'ja e Cci, rot srcio:
pessoal da Di -etria, inc),o j vO diarias ye-

eulamentare ..........................
44 Terrohios lla y j,ant, is .................

Estaitchas hydro-rni el-aes ...............
26	 ericicultoora
27 Fetia tie gado .... ... ..... ..............Pates Zoor cliii teos
99 Inipo ta,ao to repi-orinci ri - u .........
30 Se!ecco dn garb	 nacinal ...........
31 Sementes do 1Jl;hihtas fo 'r ageiras .........
37 Servio de ott was e-jos..... ... ..... .
33 Vace.inas. .........................
3	 s1 Tanque 	 lflsecljcyd:t.t ................
33 E-tat.tsI'ct ago-peel! -"ia .................

Total........ 	 .	 _ _ ... . .. .... .

Nalt las Count isOos la (l'i'oiaI't dos Depu)a-bc, en, Belle H,ri 'outs, 19
Os agt tie lO p S(a . L,sbi7 t. p 'earlente o t-lai,'. --- Castello	 il'5floV,v,auj Calda - - H ii rI100 Portugal. - Pinto do Mou,'a.

Parecer fl 486 tello Branco. - Viviano Caldac.
-1 - Hienrique Poritugall. - Pluto- do(7a legislatura) 	 {o-ura.

A eotmmis'sAo -do OrCamen-to C- 	 Parecer fl 487
Contas, a quo foi presen.te urn Me- 	 (7. 1 lealsiatura)gramma rd-a Camara Municipal tie
Minas Nuias, do '13 de j-uliio A corn-mis-são ide Orcarnento e
de 4917, solicitan-do -a -ccsnsignaedro Go-ntas, a quo lol pr&sente urn of-
de verba na 1-el or-qamenta-ria pars i fmio -da Associaqao Cons-morel-al do
uneerto de uma ponte so-bre o rb Jtiiz do FOra, de 29 ide agosto do
aimi.o, 6 ide parecer -que iseja 0 anno ft-nd-u, solicitando a consigria

elegra.mm -e-nvia:do a-o governo d 	 qao ida v-e:rba die cent contos de réis
tado pa;iia tornal-o na devi-da para relparos na -estraida "União e

i (nsidieracdo 	 T-rtciustria", 6 do -parocer' que o of-
-	 ilelo reiforido 'se-ia r-emettid-o ao g-

Sala &sc-o-m'mi'ssoes, -16 -do agos- verno •para to-rnad-o na -considera-
o de 1948. - João Lishos. - Cas- - çAo que mierece.
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Sala das oornmis'sdes, 19 do agos-
o do 1918. - João Lisboa. - Gas-
Lello Branca. - Viviano Caidas. -
Henriquo Portugal. - Pinto do
Idoura. - Vão a imprirnir.

Apresenlacdo de pro Jectos. reqw -
rinmentos, indicacoes, interpello_
çöes e mocoes
0 SR. VIVIANO CALDAS: -

Presideñte, a cornmissdo do Instru-
c .ão PuMica dosta Casa, pox inter-
media de mu mils obscuro mom-
bra (não ap9iaclos), tern a honra
do apr.esentar a seguinto prooeto
do lei (ld)

Sr. Prosidente, a fimdação de
urn internato do caractor official
na Capital do Estadu, vern preen- ,
c-her urna lacuna, vem correspon-
der a urna n'ccessirdade .palpitanto.
a inadiavel.
E' precise quo nesta Capital, onie

as rocursos do toda a •ordorn são
abundantes, onde a clirna e excel
lento, tenharnos urn ostabelocirnen-
to rnodelar, do saracter permaneri-
te. .lnini!strafldo a ensino sec,unih-
rio.

O sr. Julio Meirelles: - Muito
born!

o sr. Viviano Caldas: - Tad-as
ads sabernos quo internatos, o rnu-
tos, existom no Estado; todo.s nds
saernos, pordm, as vicissitudes a
quo es-tao ells sujeitos, 0 constan
emente, froquenternante, remus
estab eloeirnntos lrespeitav6s, não
poderedo enfrentar a criso quo ora
atravessa a paiz, desapfparc'ooronJ
de urn dia Para outro.

Assim, pals, instituido a interns-
to aqui na Capital, a.mparado peli
elomonto official, torernos urn es
tabehrcimento annexo an Externat3
cia Gymnasia, on do ideverao afflui r
nossos jovens co_ostadoanos, so-
cl onto ide inotrircçãa socundaria c
do não •estão, ide icerta, appareiha-
dos para as emibates da lucta pela
existencia sOrnonto pelos onsina-
mentos primaries.

Nestas cond.içOes, so me afigurn
a mime. aas meus camp anheiros ne
eomrnissão, irma necessidade a ap-
provaqão desto projecto, quo toflho
a ho-nra do submetter a apreciacau
da Camara dos srs. Deputados.

Procisamos prejarar as gorac65
futuras orn bases mais solidas
precisamos fazer do cada urn d,
nossos coostadoanos urn homen
forte, urn homem são o urn
mom inatruido.

o sr. Aremiro de Rezende:
Perfeitamento.

o sr. Viviano Caldas :—Impdese
coma uma nocossidade inadiav51
corn a loglea do urn facto impo.
tantissirno que estd a reclamar
nossas cogitacOes, a sanoarnonto
Brash, a sanoarnento do uma grab,
do par-to do territorio minoiro. Mas
nao basta sanear a sOlo; não bash
fazer do homem de amanhã
homem forte: 0 prociso quo o h.
bortemos dos grilh0es da ignora5.
cia, tornarido-o urn hamern hnstrij.
do, urn homom apparelhado par
luctar.

E este proj e:cto, incontestavel.
monte, •objeetiva a roalização desse
blOal.

Do diversos pontas do Estadc
d Capital ligados par ostradas th
ferro virão as nossos jovens con.
patricia-s receber os onsinamento
do durso socundario, corn a tran-
quillidado do sons paes, sabedore
quo sous filhos aqui ostão cerca-
dos do todos as rocursas, em us
estabelecimento al'heic, atd urn cer-
to ponto, as diversas vicissitudes
cia crise actual e de caracter esth
vol.

Não so faa mister 1(ombrar i
Camara dos Senhores Deputador
cue a illustre rninoiro quo breve
monte vai ascender a culminancia
do poder, jd fez sentir na sua bel-
lissima plataforma, a necessidade
crue tern os rninoiros, a nocessida-
do que tOrn as PodOros PublIcos di
incrementar o ensino socundaria

E lopois, srs., esto projoeto vein,
aTOm do tudo, estahelecor urn re-
gimen do ogualdade.

0 Extornato, ate urn corto Pon-
to, benoficia do rnais Porto aquel
les cue residorn na Capital, ao pas-
so quo a Intornato borieficiar9
tamibom aos quo rosidern fOra,
porquanto, actualmonte, nom to

,dos as - paes poderao,- tranquillos
mandar Para aqui sons filhos S

tOrn correspondentes o-u pes-
do plena eonfiana e do todasoas

izade quo polos mosmos so in-
tere55° 111' zelanda pela educaQão E

nela moral daquollos quo, em ten-
a 0dade, necossitam de quem sub-

stitua sells progonitores.
Assim, tendo, rosumida e palli-

dalilofltO (ndo apoiados geraes)
0stifieado... 	 -
FazEs: Brilhantemente.
0 sr. Viviano Caldas... a apre-

entacã0 do prajoeto, (rue ja ii,
pasS°-° as mãos do v. exo.-, sr.
presidento, Para as fins regimen-
tae. 	

bern; muito bern!)

Pro jecto n. 103
(7. logislatura)

0 Congresse Legislativo do Esla-
ill do Minas Geraes decreta:

Art. 1.° Flea a poder exocutivo
uctorizado a instituir urn internm.
junta aa Gymnasia Mineiro do

pilo, Horizonte, podendo Para es
urn desponder a importanela no-
nssaria.

Art. 2.° Revogamse as 'dispasi-
ies em contrarlo.
Sala las aessOes, 19 do agosto do

1918. - Viviano Caidas. - JilL)
1eirel1-os. - Pedro Bernardo Gui
niarães. -- Argemiro do Resende
'osta. - A imprirnir.

0 SR. ARGEMIRO DE RESEN-
TiE: - Procurando, sr. -Presidonte,
preeneher u-ma lacuna na nossa le-
g slaçda oloiteral, farmulel urn
prejocto do lei quo, -a rn'eu v-er, v-em
satisfazer ens-a necessidado.

tpresenta-reda-o 0. Camara do
Sri. Deputados, deixo do funds.
Laelltal-a aguardando Para - fazel-o
s fOr neeossario, quando o project,)
Utrar em segunda discussão.

Nestas candiçOos, sr. Prostdente.
titome a Tel-a o pela sua leitu-
ra os mo-us collogas ficarão scientos
do se'u contodido. E' a seguin-
k (lê) . 	 -	 -

Coma a Casa fieou salondo, polo
heltura quo mabel do fazor do meu
rojecta, claram'onte so doduz do
flesrno quo a so-u objeetivo 0 pro-

enther lacunas do uma lei e-leitoral,
constatadas polas constantes eon-
sultan no allu-dido sdntida feitas
o do faetas quo já so doranj
can eloiçbes do Estado, em quo par-
eialldade pa0.iti'cas, par main de
urna yes, no momenta, não dispo:n-
do do ele-itorado cam quo possa,
nas u-man, fazor valor a seu more-
rim-onto real, lanqam -mao Jo afas--
tamereto do mesaria-s, perturbande
o funeelonainento regular das el.
çbos, em Proj uiza ida voiidado ele-
toral.

Assim, pals, praeurando a men
prcejecto sanar -uma fal-ta bastanto
sonsivel em -nossa legislaça-o oloito-
ral, esporo quo ello so-ja hem reco.
bida poles me-us collogas, que tm-
rdo so rues-ma a corr(yboraçãa rio
seus conhocimontos, compieta-ndo--a
nas faltas do quo -nat-uraim-erite ha
do ter. (Muito bern!)

Pro jecto n. 104

(7•0 legialatura)

0 Congresso Legislatiro do F.sta-
do do Minas Gora-es leereta:

Art. 1.0 Non processor
do quo -train a br n. 708, do 19 -do
setembro do 1917, doixando die
eamparoner polo mo-nan dais do,,:
m-esarion Para installacão e fune-
cionasnonto las mesas eleitara-es,
meneionada:s no art. 8.0 cia rote-ri-
la 101. 25 eleitaros- ida seccãa pale-.
rae roprosentar so juiz do direitn
da s-Ode da eamarca, cu juiz rnun
elpal, -nan termos annoxos, sabre a
n do iGomparacimento dos mesarios,
no -cia idesignado, Para arganizaçOo
dan reforidas mesas, e roquorer a
nonseaçdo do tres ebeitores cia so-
eçdo para danstituirern a-mesa e
funco-honarem na qualidade -do ma-
sa-rios nas eleicOos.

§ 1.° A ropre'sontaçao 'd& juiz de-
vorC se-r aconirpanbada cia certidda
la seoretaria -da mesa elettoral, do
fldo camparecirnonto dos rnesa:rios
cia mearna secqão-.

§ 2.1 Si a ne'cretario cia mesa nda
puler eam-paroeer par motivo juc
tificada, será abrigado a ea-mmu-
nioar ac juiz no .prazo do 24 hora,
antes do dia designade para org4-
nização cia mesa e elioã-a, eampo-
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tin10 ao juiz .no.mear novo secrets-
rio.

§ 3° St os senretario's das mesa
form escriväos •do judicial e ne'-
las ou ofticiaeS do registro civil. e
não co.mpareccrem no dia .design:L-
do Tara, organizacão da uiesa e eli'
çSes, aldus dc mult.a estatuida pci
art. 33 da roferida lei. incorrPrn
ainda na pena 4e suspenso. ate
prazo dc urn anno, observando_s'
na app1icaco •clerta pena o dispo-
to no mesmo art. 23, paragraph"
inic&. n. 2.

Art. 2.1 Rovorarn-se as dispos-
('GfS em contrario.

Sala das sessSes, 19 dc agosto Al.

1918. - Argemiro di' Resende Cos-
ta. - Franklin dc Castro. - Jill)
Meirelles. - P. Bernardo Guim-
rSos. -. Garibaldi Mello. - A im-
r,rinhir.

0 sr. Jodo Martinho ,justifica e
manda a Mesa o seguinte

Pro jecto n. 105
(Setima logislatura)

o Congrosso LegislatiVo do Esta-
do do Minas Geraes decrota:

Art. 1.° A apgrovacão em oxa-
mos las linguas nacional e france-.
za, do arithnintica a geornotria pla-
na de que tratarn a art. 146, n

-111, do regulamento n. 1.636, de 7
do outubro de 1903, e 534, n. 111,
da ConsoiidacãO do Processo C ri

-minal, approrvada pea docreto
1.937, de 23 do agasto do 1906, sera
comprcovada por certidão expodida
pelos estabelecimelrtos do •ensino
secundario oil superIor, otficiaes
ou roconheicidoiS do Estado on da
União.

Art. 2. 0 Na primeira instancia
pad&rão advogar, aldm dos bacha-
rois em diretto POP alguma das Fa-
cuidades da Reijublica, officiaeS on
reconhecidas, os cidadãos provislo-
nados pelo Tribunal da Reiação,
para a exercieio do advocacia, mdc-
pendenternanto do qualquer onus
on roSt.riccãO.

Art. 30 Nos processos rogidos pe-
los rogu].arnentos approvados pelos
decretos 2.011 e 2.012, de 21 de
abril do 1907, assim como 1108 pro-

cessos administratiVOs em goral,
parte po'derã ostar em juizo Par
a dot osa dos saris praprios direjtoq.
mas, so padord constituir procura,
dor as bachareis em direita e as
advogados procvLsionadoe.

Art. 4.1 Esta lei entrard em Vigor
desde a data dc sua publicação, h
cando rovogadas as dis'posicOes
contrario.

Sala das sessOes, 1 Ode agosto de
1018. - Morisonhor João a.rtinhr
- Garibaldi C. Mello. - Joso Lis.
boa. - José Custodlo .- Frankli5
de Castro. - Paulo Pinheiro da
Silva. Pedro Labo.rne. - Arge,
miro de Resende Costa- - Vivian(,
Caldas. - Modostino Gon'aives.
Monteiro dc Ahrou. - Ignacio Mnr.
ta. - João Antonio. - A irnprimir.

Comopareco o sr. José Maria.

VotoçOes

SubmettidoS a votos, são appro,
vados successivamonte

Em 1.° discusaso o projocto n.
97, concedendo llcena ao dr. Jo
do Mello Franco, professor do Ex.
ternato do Gyrnnasio Minoiro.
A' commissãi' do PotiqOes.

Em 1.1 disussdo o projecto n.
96, do 1917, auctorizando o reglo
fro, de titulos expedidos pela Em-
la do D. Bosco, do Cachocira do
Campo. - A' cornrniissão do Instru
eçEo Publica.

Em 1 . 0 discussão o proj edo a
99, fixanda a substdio don mem-
bros do Congrosso e Presideiste do
Estado no future quatrie{iriiO. -
A' commissE& di' Orçarnento.

O parecer n. 182, da commisslo
de Agricultura, sobre urn requeri-
mento do Trajano S V. Medeies.

o parecer n. 183, da cornrnis&i
do Legislação e Justiça, sobre re-
nuncia do Sr. deputada Alberta Al-
vares.

o parecer n. 184, da comrniSs
do Viaqão e Obras Pubilcas, oPin
do pela approvaçãa da indicat3'
n. 13.

O parocer n. 185, da mesma Co'*

missãa, copinando pola approyaO
da indica6ão n. 14.

passa-Se a

2 .0 PARTE DA ORDEM DO DIA
1 .0 discussdo do projecto n. 100

Lido 0 posta em 1.0 discussdo, e
eijfl debate approvado a proj cola n.

100, fixaondo a forca pubibsa para a
exarcicio dc 1919. - A' commissão
do Força Publica.

Nada mais havendo a tratar, a sr.
presidoflto designa para a amanhE
a seguiflie

QRDE.M DO DIA
Prim etra parte

Ate 1 hora da tardo:
Loitura e approvaçao da acta.
Expodiente.

Aité 2 horas da tarde:
Apresentacd& dc pareceres das

coThrniss005.
ApreSefltaldO de proj ectas, re-

querirnefltOs, in dicaçOes, interp el-
laVOeS ou movoen.

Discussão d'o reajuerirnofrtos, in-
dicacOes interpdllaVOes on moçOes.

ApproVacSO dc reidacçOes Iinaes.

Sequnda parte
Ate 4 horas da tarde

.° diseussdo do proijecto n. 95,
de 1917, prorogando a prazo de quo
trata a lei n. 675, dc 1916, sobro le-
gitimaqão de terras, a contendo ou-
tras providoncias.

1.° discussi.a do projecto n. 98,
alierando a lei n. 459, dc 11 dc se-
temhro do 1907, na pare refercnte
a porcentagom do coilectores.

Lev.anta-se a scssSo.

16.° SESSAO ORDINARIA. AOS 29
DE AGOSTO DE 1918

Presidencja do sr. Emilio Jarclim
S1'MIIARIO: - Acta. - Expedièn-

te. --Veto de sposar. - ,Apre_
sentação dc pareiceres. - 1 . 0 dis-
cussãa do projecta n. 95. do 19,17.- 4•0 do do n. 98. - TJrgonci.
- Parecer para. 2. 1 discussão U.
proj cola n. 90. - Ordem do dia.
Ao melo dia, feita a chamada,

aeham_se prosentes os srs. Emilio

Jaridim, Leopoldo de Luna, Paula
Pinheiro, Joan Martinho, Silva For-
tes, Ootulio de Carvalho, Moreira
da Roieiha, Viviano Caldas, Franklin
de fGastro, Joa Antonio, Gastelir
Branco, MoThteiro do Abrau, Jost'
Custadia, José Maria, Retto Junior,
Garibaldi Mob, Hanriquo Portu-
gal, Joan Lisboa, Norberto Lage,
ArgemirO dc Resende, Madostino
Gançalves, Costa Cruz, Pinto do
Moura, Pedro Labornc, Allies
Gonalves, Julio Meirelles, Bernar
do Guimarães a Ignacio Murta, tal.
tando. corn causa participaida, as
srs. Sirnedo Stylita, Sousa Scares
e Baeta Neves, e, sam ella, os rnaio
senhores.

Athre-se a sessão.
Lida, a aota da aintocodente e n?io

havenda quern sobre a mesma faa
olseiwacdes, é a meama dada por
aipiprovacla.

0 sr. 1.0 secretario ld conta 'ii,
seguinto

EXPEIJIENTE

Represcntacdo

De d. Francisca Augusta Pires,
presidente da Associaqão das Pa-
mas dc Caridade, desta Capital, pe-
dindo cisc seja mantido no t'utura
exereicio a auxilia concadido a re-
ferida assaciaqão, rara seu cuntteio.
- A' eommissão dc Orçamenta.

Requerimentos
Dc Deoidoro Goidoy Tavares, 2,

conferente da Recobedoria de Mi-
nas, podinda prorogação, par 2 an.
nos. da lioen-a em icujo, goso se
aha, para tratar dc saude. - A
eomrnissãa 'do Petiçoes.

Do Firmiano Luiz da Roeha, cx-
praca da Força Publica. podirido
sua reforrna. - A' camrnissão de
Legisiação.

Officio

Do sr. Francisco Amynthas Bac-
te Novas, agradeceudo as homona
gems prestajdas pela Camara a seu
finaido jpae, dr. José Joaquim Bacia
Neves. - Inteirada.

0 sr. João Lisboa carnmuniea, e
a Camara flea inteirada, que o Sr.
Cicero Lopes faitou hojo e faltarã
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a nais algurnas sossdes por molivo
justo.

Representacoes
O sr. Pinto de Moura manda

mesa uma Ierpresentaçao, em qué
clivorsos o5erivdos do crime ide co
maroas do Estado pedem methora
do veneiinentos. - A' eonimissão
do Logislaçdo.

o sr. Costa Cruz envja a mesa
ama represontacao do Americo
José Fernandes, oserivdo privativo
dos processos o oxeeuçdes crimi--
nao, pdimdo pagaiftento do custa.s
vencidas pelos fimecionarios do
fOro do Catagujazos, relativas ao 2.1
semestro do anno proximo findo.
- A' mesma commissão.

Voto de poser
o sr. Getulio de Carvaiho, depos

de salieritar os meritos do toorone,
Theotonio de Magathães, ardo-roso
repuh1ieano da propaganda e quo
teve a honra de representar este
Estajdo no Congresso Naei.onal, e
quo acaba do baixar ao turnuio a
17 do corrente, na eldade do Serra,
podo quo so lance na acta urn voo
do profundo pesar p-or ease dole-
roso acentocimento.
o sr. Presidente, interpretando

Os sentimentos da Camara, defei-e
esse requerirnonto.

Apresentacao de pareceres das
Colnmissdes

o sr. Viviano Caldas, em
da eornniissão de Instrucção Pu-
blica, apresonta os seguintos pare-
cores:

Parecer n. 188
(Sotitma legislatura)

A commissão de Instrucqdo Pu-
Mica, a quo foi -presonto urna re-
presontação do ze1oo director do
grupo esco.lar do Uberabinha, so-
bre as vantagens do isentar do le-
ecionar o director do grupos osco-
lares do monos do oito cadoiras;
sobre pagamonto do vencirnontos
integraes a professores, corn mats
do 12 annos do exercicio offoctivo
e ininterrupto, quando licenciactos,
e de outras medidas, d do paracor

quo seja a mesma arehivada, por,
quanto clas modidas alvitradas,
umas acarretarn ao Estado desp0.
sas adi-avois e outras são lilConsti.
tucionaos.

Sala das eornmissöos, 20 de ag.
to de 4918. - Viviano Caldas.
Pedro Bernardo Guirnaros. —.-j11,
ho do S. Moirelios.

Parecer n. 189

(Setima legi.sl.atura)

A commissão do Instueçdo Pu.
Mica, a quo foi presento a repro.
sentação do director do grupo esco-
lar do Aithadia do Pitanguy, sobre
a conveniencia que ha de isontar
do loccio.nar o director do grupo de
menos do otto cadoiras, a bern da
fiaealizaão das rospectivas aulas e
do meihor adrninistraçao doste es-
tabelecimen-to do onsino, at bent
que comrnunguo as mesmas Was
do zoloso sorvidor do Estado, d de
parocer quo seja a mesma arehiva -
da, po-rquanto da adopção em lei
dessa medida resultaria augmonto
do despesa, do caracter adiavol, ao
Estado-.

Sala das commis-sOos, 20 do ages-
to do 1948. - Viviano Caldas. -
A do Rosen do Costa. - P. Ber-
nardo Guirnardes. - Julio Mel-
relies.

Parecer n. 190

(S otima logisiatura)

A commissão do Instrucçdo Pu-
blica, a quo fol p-resonte a peça
protocollada, sob o n. 546, rote-
rente a transformaço da eseola
normal livre do Montos Claros, em
escola normal regional, d do pare-
cor quo seja ella a.rchivada, por-
quanto, em lei jd ostá estauido 0
numero do escolas regionaes no Es-
tado.

Sala das cornmissdes, 20 de agos-
to do 4918. - Viviano GaMas. -
A. do Rosendo Costa. P. Ber-
nardo Guimardes. - Julio Mei-
relles.

Parecer n. 194
(Setirna legislatura)

A cmmissäo do Instrucção Pu-blica, a quo fol presente o reque_r!mento do Donato D onati, residen-to nosta Capital, pedindo a creação
de uma eadeira de lingua itahiana
no Gymnasio Mineiro, opina Para
que seja elle archivado, porquan-
to subsistern as razOos e funda-
menlos d& sou pareeer, approvado
em sessão desta Carnara, em 3-I
do agosto do 4916, relativo a pedi-
do identico- do mesmo cidadao.

Sala das Commjsse5 20 do agos-to de 1918.—Viviano Caldas -'A. i
do Rezende Costa - Bernardo Gui-
marães - Julio do Souza Meirel-
Ies.—Vão a imprimir.

Não havenijo projectos, requeri_
mentos, indicaqes interpellacoes emocöes a serem apresonfados pas-p a-so a

do corrento anno, approvao em
(a discussão, é de parecer quo
soja o mesmo submettido a 2.a dis
ciissão, corn resalva de quaesqueremendas.

Sala das Commissöes, 20 deagosto do . 1918.—Silva Fortes -Castello Branco - Joäo LisbOa
Viviano Caldas - Pinto de Moura.

0 mesmo Senhor requor e obteni
dispensa das forrnaljdades regimen.,
taos Para que o projeeto seja dado
Para a ordern do dia seguinte.

Nada mats havendo a tratar, o
Sr. Presidente designa Para ama-
nhã a seguinte 	 -

ORDEM DO DIA

Prime ire parte

Aid I hora da tarde:
Loitura e approvaqao da aeta.Expediente.
Ate 2 horas da tarde:
Apresentaqdo de pareceres dascolnmissOes.

Alpresentaqão do Proj ectos, reque-
rimentos, ind-icaqoos, interpollaqoe
on mocOes.

Discussdo dos re querimen05 in-
dicaqOes, interpehlaqoes 	 on mo-qOes.	 -

Approvaqãe do redaccOes finaes.

Segunda parte

2,a PARTE DA ORDEM DO DIA

discussdo do pro jecto n. 95 do
4917

Lido o posto em 1.a discussãosem debate approvado e vai a corn-missão de Legislaqão o projecto n.95, de 1917, prorogando o prazo
de quo trata a lei n. 675, de 1916,
sobro legitimaqao do torras e con-tendo outras providencias

1.' discussdo do pro jecto n. 98
Lido e posto em 4,a discussão, d

sem debate approvado o projecto
a. 98, aiterando a lei n. 459, de 11
de setembro de 1907, na parte re-rerente a porcontagern de cohlecto-res—' comi-pjssão do Orcamento

Urgencja
0 sr. Silva Fortes, obtendo ur-

Oneia, apresenta en-i ncrrio da con-i-
flhissao do Orqamonto o seguinte
Parecer para 2.a discusdo do pro-

jecto
A cornmjso do OrqamentoT" fol presente o proj ecto n. 99,

AId 4 horas da tarde:
2.a thscussão do projecto n. 99,

fixando o subsidjo dos menijiros
do Congresso e do Presidente do
Estado Para o fUturo quatriennjo(a diseussão do projeoto n. 104,
modificando os processos eleitoraes
de quo trata a he! n. 708, do 19 de
setembro do 1917.

Discussäo unica do parocer n.
186, da commissão do Orqamento,
sobre urn telegramma da Camaro
Municipal do Minas Novas.

Discussdo unica do parecer n.187, da mesrna cornrnissäo, sobre
urn officio da AssoeiaqAo Commer-
cial do Juiz de FOra.

Levanta-se a sessão.
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47•a SESSAO ORDINARIA, AOS 24
DE AGOSTO DE 1918

Presdencia do sr. Emilio Jardim

SUMMARIO: - Acta. Expedien-
to. - Discursos dos srs. Moreira
da Rocha, Silva Fortes e Bernar-
do Guimarães. - Aprosentaçao
do pareceres. - Discursos dos
srs. Silva Fortes, Argemiro do
Resende (explicação pessoal) e
Silva Fortes (exp1icaão pess0al).
- Apresentaçäo ado projecto. -
Discurso do Sr. Alcides Gonçal-
yes. 2. 1 discussão do projecto
n. 99. - Emendas. - Discurso
do sr. Silva Fortes. - l .a discus-
são do projecto n. 104. - Disour-
sos dos srs. Modostino Gonçalves
e Argemiro de Resende. - us-
cussão dos parecores ns. 186 ci
187. - Ordom do dia.

• Ao rneio dia, feita a chamada.
acham-se presentes Os srs: Effihlici
Jardim, Paulo Pinhoiro, João Mart!
nho, Silva Fortes, Gotulio do Carva
Iho, Moreira da Rocha, Viviano Cal
das, Franklin do Castro, João Anto-
nio, Monteiro do Abreu, José Gusto-
dio, José Maria, Retto Junior, Gari-
baldi Mello, Henrique Portugal,
João Lisboa, Norberto Lage, Argemi-
ro do Rosende, Modostino Gonçal
yes, Costa Cruz, Abides Gcinalves.
Julio Meirelles, Bernardo Gui.ma-
.rães, Ignacio Murta, Pedro Laborne
Bias Filho e Antonio Moura, fal
tando, corn causa participada, o
srs. Simeão Styilta, Cicero Lopes
Sousa Soares e Baota Neves, e, sem
ella, os mais senhores.

•	 Abre-se a sessão.
Lida a acta daant&cedente e iio

havendo quem sobro a mesma faça
observaçes é dada por approvad:i.

0 Sr. 1.° secretarjo dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Requerimentos
De d. Maria Carlota Montoiro (le

Castro, profossora daL a cadeira do
sexo masculino do TiradOntes, PC-
din-do 2 annos do licençqa, para Ira-
tar de negocios. - A' comniissão
do PetiçOes.

Do Antonio Telesphoro da SiIvj
ra, zolador do Pabncio da Justica
Capital, pedindo equiparaäo
seus vencirnenfos aos dos portejr0
das Secrotarjas do Estado. 	 Ainesma cornmissão.

De Francisco Alves da Costa, se
cretario do Gymnasio de Barbacena
pedindo oquiparaçdo de sans VencI
mentos aos dos lentes do
Gymnasio. - A' mesma conflp5.
são.

Do d. Alexandri.na de Santa Ce-
cilia e outras, professoras da Escold
Normal Modelo, pedindo equipar.
ção de seus voncirnentos. A'
mesma comrnissão.

O SR. MOREIRA DA ROCHA.
Sr. Prosidente, podi a palavra par,
enviar a Mesa urn requerirn01
vindo de Carmo do Rio Claro, assi.
gnado pela irma superiora do Col.
legio da Providencia, daquella c.
dade, podindo urn auxillo em fav'J!
do Orphanato de Nossa Sonhora d
Carrno, annexo ao mesmo estabele
cirnonto.

Deixo de fazer a justificacao de,
te pedido, porquento, no mesmo, n
sea conteudo, so aèha a sua jils.
tificativa -

Acho, entretanto, quo a Camara
não deixará de attender osse pedjdi;
porquanto, do nOs todos é Sabi d,

 atravosasmos tempos mui dii-
ficeis, morrnento em Se tratanclo d
estabelecirnento como o do que fal
ci requerirnonto quo tenho a honr
do onviar a Mesa. - A' commiSsi
de Orçamonto.

o sr. Costa Cruz onvia a Mesa UL
requerimento do Theotonlo Anton
do Sousa, escrivão do paz do dii-
tricto do Sereno, comarca do Cat-
guazos, podindo dots annos do lice:;-
qa, para tratar do nogoctos. -
cornmissão do Petiçéos.

o Sr. Modestino Goncalvies
don a Mesa urn roquerimento
Ignacio José Martins, escrivlo
paz da villa do Santa Quiteria, Pci
dindo uma gratificaqão para cad
urn dos escrivães das villas SP
fôro. - A' cornmissão do LegieL
cao.

o sr. João Martinho fundameflia
passa as mãos do Sr. Proside11
urna reprosentaão do habitantes

municipio do Campo Belbo, solid- tricto de Passe Born souicitando atando urn auxilio de 20 :000$000 pa- approvacao do mesmo . —,Junte-se anra construcção do umaCasa . d.e Ca- projocto.ridacle. - A' com-mjssão do Orça-
mento. 	 - 0 SR. BERNARDO GUIMARAI5

(movirnento de attençao) :—Corn ci
- ospirito ernocionado pela grandez:j

Ida- magua quo hoje conturba e sn-
1 lucta a alma nacional, occupo 11

preciosa attencao dos meus paree
nests casa para evocar uma iisdi-
vidualidlade do destaque quo acaha
dci desapparecer do scenario litt-
rarlo o politico do Pats, onde bri

I lhou e positivamenfe fez sentir, na
• trajectoria pelos postos olevados a

que o guindararn os suffragios doe
sous concidadãos, a pujança do ma
mentalidade ci ci vigor de energies
poderosas sempro dispendidas em
Prot da grandoza do Brasil.

Refiro-me a Alcindo Guanaijara.
cujo corpo a consternaçao dos sons
amigos e a dOr do seu torrão natal
verão descer hoje ao socego final do
Campo Santo.

Trafar dossa personalidado, -deli-
near fodos os dotes do homern par-.gar

 publico que ci oxornavam,
salienfar ci valor e as requintadac

P
qualidades corn quo so aprosenta an
conceito e an julgamonfo dos sow
coetanoos, na dupla visão em qun
se revola a consagração dos po-
teros—a do politico è a do jorne-
Iista—d sobofarnento dispensavel
tal a popularidade quo conquistolT

I

polo fuigor dos sons escriptos ci pela
e]evacão dos scan actos na Camara
A]ta da Federaqão.

lnsuirava-o ci civis-mo do urn pa-
ladino, a orthodoxia e. a dedicaqao
de urn lovita quando sue penna do
mostre traqava Pare a columna doe -
icrflap as doslurnbrantos pagin-as
em quo so desdobravam momenta
sos e onportunos thomas quo diziain
rspeito a Prosperidade. d. perfei-
ão. ao fastigio o a ovo-luçfto ila

Renubilca.
A auroola consagradora quo som-

tire ci cercou, a vonoração em cjur
ia' onvolvia o son nome acarinhad,
nc'la admiracão dos sons natricios,
são manifestacOes quo ahi ostuam
P irrompem expontaneas dos labine
1e tndoe!, sinensando ciidescjuer

necrolog-ios, quaosqu er oraqées ten-

0 SR. SILVA FORTES (Sem re
,jao do orador) :—Podi a palavr:;
ar. Prosidente, para enviar a Mon
ima reprosontaçao do dr. Camiji
ilaria Ferreira d-a Fonseca, qiuci
petendo inaugurar, na cidad th
llarbacena, urna fabrica destinada
pi-oduccão do soda caustica o chio-
rureto do cal, pare o quo já toni
encommondado os apparelh no-
ceSSarios, assim COmo assignado ud
couitracto Corn a rospoetiva murj-
cipalid'ado para 0 fornecimento d
energia electrica, corn Os recursos
tao sOrnonto do sous capita-es ci ii-
native propria.

Doseja 0 poticionario quo Ihe sei
eoncedida, co-mo auxilio indirecto
por parte do Eel-ado, isenção do
imposfos do exportaqao, para r5
productos do sue fabricaçao, Pdici
prazo do 8 annos, a contar aa daLi
da inauguração da fabrica.

Trata-se, Sr. Presidente, do urna
industria nova quo, em futuro nan
muito rernoto, ha do concorrer,
certamente, para ci desonvolvimonta
eeonomico do Minas, constitujndo
ama fonte de recoita pare 0 erario
pithlico.

Nestas condiçoes, on, na qualida-
de do chefe exocutivo do municipic
do Barbacena ci como representan
to do Estado, desejanclo quo oste
eaminhe na sonda do progrosso,
tendo desonvolvidas as suas font-es
do renda, do modo a poder enfren-tar ci resolver proficijamonte Os
glandes problemas que torn a eu
eargo; on não hesifo em mandar
a Mesa a reprosentaçao do dr. Ca-
millo Maria Ferreira da Fonosea,
afim do quo a cornmissão compe
tonIc delibere sobro a mosma coma
fOr do .iustiqa ci do accordo corn os
Thteresses do Mines Geraes - (Mui-to bern!) —A' cornmissão do Pci-ticOes. 	 -

0 Sr. Alcides Goncalve g envia 0Mesa ci podo pare ser annexada a'i
Projecfo n. 24, do Senaido, urna ro-
presentacao do habi-tantes do dis-
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dentes a enaltecer Os meritos do il.
lustre exincto, cuja individualija.
do niio mais 0 tempo apagará do
nossos fastos, pois que se defin
triumphante, palpita, vibra nos mai
pequeninos detaihes do jornali.srn
o da politica indigena. (Muito bern).bern).

Polymorphico era o sea feitio do
j ornalista, ora articuljsta doutrina-
rio deslumljrand,o corn a firmeza
do commentario, ora de hurnorismo
sadio, tracando o suelto love e syn
thetico, rendilhando a ghronica
theatral ou a critica erudita e sin-
cera.

Ao lado do estylo, a pureza da
fOr'ma, caidada e corrocta a lingua-
gem, e nas entrelinhas dos seus pe-
riodos sonoros e tlunte1s, palpitava
em evidencia o sea espirito lucido,
a saa intefligoncia vasta, a belleza
do sen caracter adarnantjno.
Como p olitico,aeeionayam_n'o prin-

cipios rectilineos, pugnando corn ar-
dor democratico, irapondo-se polo
clarividencja corn que so definia
nas causas que- esposava, como so
poderd constatar nos "Annaes do
Senado Federal", em que o trlijuno
Ce assignala corn a sua palavra con-
vineonto apoiando e justificando Ira-
baihos de requintado valor quo at-
testam a sua operosidade alicerçada
no dosejo in005sante da Victoria pe-
la vordade e Para o bern (apoiados)

Ainda ha pouco, Para não me pro-
ioiJgar citando o innumeravel ca-
dastro dos seus serviços, fol cue
arranoar ao esquecimonto, tirar ao
olvido problema dos mai:s palpitan-
tes Para o sanearnonfo moral das
cidades pela eclucacão da infancia
desvalida. (Muito bern!).

Na ruidosa, na vertiginosa vida do
Capital Federal, na intensidado to-
bril da lucta na motropole, soube
rile ver e Gomiprehondor a neceosi-
dade inadiavel e insperiosa do ex
tenderern os governos o sea bate-
jo ate as multidOos do poqueninos
quo, aolbo das vicissitudes mesolo-
gicas, entregues as suggestOos e im
pressöos que o desamparo activa,
pululam na grando urbs, instifia-
dos do maus costumes dos antros a -
tavurnas quo ihos serviam do gua-
rrda, form.ando as almas tenras ao
contagio e ao exonp10 dos mias-

mas o lamacaes das colleetividadeo
indifferentes, attrahidos polo en
me, upica cartilha anteposta an5
seas oihos Inexporiontos, som o gui0
roclomptor do conseiho oriontado
1oal.

No sear coração, onde estuava al-
ma fidalga, ia sua alma, em que Ia-
tejava profunda piedade por essas
miserias do organismo social, des-
portaram em irradiaçao dC aposfo
lado suas acendradas virtudes do-
mocraticas, em largo gesto estimu..
lanclo-so na cruzada do benernereìF
cia quo conseguiu ainda vor effect
vada na fundacao dos Patronafos
,quo sao a positivaçäo do sen pro.
gramma, reductos do mansuotude
cadinhos em que so rofandjrão cen
tenas do caratercs aprovojtayeis

Foi então quo a voz possante des-
so horneari, na ultima etapa do aria
existencia, lançou essa grande idea
quo o govorno da R epublica ado-
ptou, fundando o stab elecimentos pa
ra a infancia desamparacla, Groan
do casas onde esses p oqueninos so-
res r000berão educaçdo solida, ethi-
caão firme, educacao completa que,
aos incipientes vagahundos, obsoda-
dos polo vicio, transforma em cida-
dãos utnis e prestativos ao seu paiz,
diminujndo o conso das nossas pri-
sOes corrocionaes e augmentando
Gontingonte dos nossos operarios
agricolas.

Para consagrar sea nome, mona
sonhoros, Para lombrar sompre aoa
nqsscis compatriotas a figura inapa-
gavel do Alcindo Guanahara, basta-
rd sOrnento essa sua grando, essa
sua genial, essa sua inegualavel
concepão. (Muito bern!)

Pois born, mous sonhores, corn do-
lorosa surpresa, o telegrapho nos
traz a noticia do quo essa infatiga-
vol corebraçao acaba do finar-se no
Rio do Janeiro.

E eu ponso quo a Camara dos srs
Deputados nada mais fari quo urn
acto do justiça, rendeindo a sua me-
mona as mais affectivas homena-
gons, quo signifiquem a nossa ad-
miração per esso vulto extraordina-
rio. (Apoiados).

Asim, Sr. Presidonte, interpre-
tando o pensamonto do mous col-
legas, roqueiro a V. exe. consults
a Casa si permitte que so telegra

o SR. SILVA FORTES (rem re-visão do orador : - Pedi a palavra,sr. Prosidonte, Para, ens nome do
eornimissão de Orcamento, enviar a
Mesa o parocer relativo ao projecto
• 98, quo altora as porcontagens

concedidas aos collectores estadoaes
Neste memento do arise, em qu"

nb nos d dado prover corn segu-rança o future, a con-smissão do Or-
arnento não pOdo deliberar sobra

uma questão da natureza daqueJja
de que trata o projecto n. 98, sons
nao ser do perfeita harmonja corn o
govorno do Estado.
Dovo declarar, Sr. Presidente,

iue a c ommjss g0 não i contrar;aao clamor daquelles quo p edern a
meihoria do sua situacão' entre..
tanto, sonte-se na flecessjdade de
ouvir a respeito a opiriião do
executivo. 	 -
o sr. Argemjro de Rezende : -Pareco quo 0 projeeto flaG está em

1ISCUSSO.
O sr. Silva Fortes: —Mas, a corn-misnjo não tondo sobre elle uma
tflo d 6finitiva, julga nocossa-

rio quo so Solicitem inhormaçoos
00 governo Para o perfeito escia-recjrneflto da ouosfão.
o nobre collega torn plena ii- -berdade para discutjo- o parecer daeommissão no -memento oppor- Iuno.
o Sr
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Ora, a grit a d goral e a commig ..são do Orçamento precisa agir,em tal assumpto perfeitainente de
accordo corn o executi-vo, de modoa fazor jusfica a todos, Son, des-eurar, pordm, Os interesses do Es-tado.

Da parfe da cornrnjssão existe 0major dosejo de acortar e ella sO-tom em vista attender as e onvenj-encias publicas, dando a todas asquest6e5 quo the forern aufectas,
ama soluço quo POSsa Satisfazer acommunidado

Jusfificado, pois, o sea proceder,Passo as mãos de V. exe., so-.Presidenfe, o p arecor quo a mesmaGfferoce sobro o projecto n. 98,Darecor quo so acha concebido nosseguinf5 termos (10). 	 (Mujt&bern!)

pbe ao Senado Federal enviando us
pesameS da Camara dos Doputados
do Minas pela perda de 

I AlcindoGuanabara, assirn como tambem a
famiia do morto, o quo so consigrie
no acta dos trahaihos do hojo urn
yoto do posar. (Muito bern; rnuito
bern!)

Consultada a Casa, 6 delCo-id0 o
re ciuorimonto do nobre orador.

Apresefltaclo de pareceres dos corn-
rnissdes

Parecer n. 492

(Setima logislatura)
A cemmjssão do Or9arnento aclue foi presente o projecto n. 98,do cornento anno, approvado emI.'  discusso julga convenient0 nãosubmoftel_o a 2. 	 n-idisdussao, seclue seja informado polo poderoxecutivo por lnteinmedjo da Se-crotaria das Financas, visto o meg-mo envolvor tambern assumpto de

e ompotencia adrninjstrntjva, peloquo requer:
No seja a discussão do proje-eto n. 98 adiada ate quo a Cama-ra se-jam fornecjdos Os esc1ar.menfos quo o govenno jsilgar roe-

eesanjo para a boa harmo,nja en-
Ire o oxodutjvo o o Legislaj e
que nor osto são solicifados

Sala dos GommissOes, 21 de agos.to do 1918. —Silva Fortes, relator
—Joo Lisboa. —Viviano Caidas._..!-Tenrique Portugal. 	 A iinprj-our.

ue riezencte: -0 SR. ARGEMIRO DE REZENDEF en o fare!. 	
(Para urna expljcacdo pesroal) :-0 sr. Silva Fortes: - 

Tore! o Sr. Presidente, foj anuinado dasmajor prazor em ouviLo, travando meihores indebate corn S. cxc 	 tencOes quo apresenf0jTraf 	 a Camara o projeeto n. 98: en-ase Sr. Presidente de urn tretanto polo que acaba do dizer-Drojeefo quo vem estabelocer me- o nobre collega quo me preceden,Iberia de veneimentos Para ama pareco que es-se projeeto vein to-a-tefernThlada classo do funcejona- zer gran des onus 0 go-andes despe-nO8 	
sos ao Estado.
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Assim se pronunciando, pareec
qua a nobre deputado não inter-
pratou devidamente o objective
qua tarn em vista a meu proje-
eta.

Estou cia inteiro accorclo em que
seja ouvida, sabre a assumpto, a
rep arlição campetente; mas, re-
pita, a eommissão de Orçamento
de qua a illustrado collega ci urn
dos mais dignas membras, formu-
lando sen paracer, no intarpre-
tau devidamente a 11th do meu
prajecto.

Pela legislaçãa em vigor, as col-
lectores do Estada tern uma por-
cantagern defirilda atci detarmina-
cia quantia, mas si a arrecadaçäc
exeede essa quantia, a parcenta-
rem sabre essa exeessa de arreca-
daãa resultante cia asfarça do
collector a seus auxiliares pa:ssa .a
sar inferior, quanta ci mais Intel-
ligente qua tenham a ineentiva do
augmanto Para m alhar trabaiha-
rem eim praveita do lEstado.

Ora, evidentemente, isto parece
tar side urn erro do lagislador, on
antes. urn erro de interpretaço da
Secretaria dais Finanas, tantc
mais quanta tal macida está em
flagrante contradicäo corn a sys-
tama dais collactorias fe'deraes.

Nbo nos ci licito consentir que
friire na 1agislaão do Estado urn
.iisnositivo qua, em vez de asti-
mular a firnccionario no cumpri-
mento do clever, faz cam qua cue
lesenre desse cumprimento. pois.-

pm b-mr de uma camperrsacão pa-
ra a sen traha-iha a esforo • elic
torci nina dirninuiçba dc son sala-
rio a recompensa.

A commissão cia Orçamento, af-
firmancia nala vaz auctarizada dc
nrn de sans mais di-stinctos mam-
bras, que a nroecto altera a arre-
radaa cia Estado , pa-sandia sabre
is cofres nuhilcos. nba astd posi-
tivamente corn a verdade.

A cammissbo, assirn se pronun-
ciando. nrevine antecipadamente c
arsima la Camara contra a proje-
rfa que five a honia de apresan-
tar,

0 sr. .11)00 Lisboa: —Contra isse
pratesto em name cia eornmi-sSbC
(Ha ontros apartes)

o sr. Argemiro de- Rezende: -
Si acjui a.eatamos a respeitamos o
pareceres cias eornmissbes, quancle
hem fundamentadoS, tomes, entre-
tanto, basta-nta indapenclancia Para
rião aeceitarmos imposiçOes de
qualquer cammissão, desde que
toes imposiçOes astejam fOra do
justo, do razoavel a do equita-
tivo.

o proj ecto nba yam onerar o
cc>fres publicos; apenas visa tar.
nar clara a disposiçba legal, inter.
pretancla-a devidarnante, cia mode
,a compensados, come ci de
)iistica. aquelles qua vivem luctan-
do esforando-se. antipathisando.
se . a-ngarian dci. diariamente, irlimi-
zades, Para poderem arrecadar as
clinheiras corn qua o Estado satis-
faz silas necessiciades.

Era esta a explicaçbo qua me
comp-etia dar, em vista do qua aqui
aff'irmou o nabre deputado que
ma precaden. (Muito bern!)
• 0 SR. SILVA FORTES (papa
urna explicacão pessoal) : - Sam
revisbo do orador. - Sr. Pre
sidente, ouvi attentame.nte a
(rue aca.ha de dizer a nobre depu-
taco qua me preeedeu, -a so attrL
buo ao ardor cia moeldada a vehe-
mencia cia suas explica-çOes qua re-
ciunciaram, afinal, numa injusta
a,ccu-saebo ci cammissbo de Orça-
menlo 'cia qual tenho a honra de ía-
zer parte.

lTa;'s: —Muito marecidamente
(araiados geraes)

0 Sr. Film Fortes: —E' possivel
"ue en nba t.ivesse sido barn cla-
ra cruancbo externei, perante a Ca-
mara., a nensarnento qua animou a.
'nmmissba a-a relatar a sea pare-
cer.

A eomrnissho nba discutiu a pro-
'cto do nobre dleputado; apenaS
lisse one desejava ouvir a opiniao
i i governo Para cieltherar outdo so-
ire a assumpto.

0 sr. Jodlo Lisboa: —A commis-
silo nba rnanifestou sua opmiao
sJre a proectO.

0 Sr. Silva Fortes: - Perfeila-
ninte.

0 sr. Ai'gern.ira de Rezende: -
A opiniba foi mainifestada.

o sr. Silva Fortes: - Jãirnais Parecer Para 2.' discussão sobre oquiz impôr, nesta Casa minha opi- 	 projecto n. 96
01A0 a qualquer dos nobres colle-
gas; ao contrari , aeato sempre as 	 (Setima legisbatura)
leciscies da Camara come sendo a
0xpressão rnais Pura da sabedoria, 	 A commissao de Instrueçbo Pu-
o patriotismo a do verdadeiro blica, a qua I oi presenta o proj e-

regimen democratico. 	 jeta n. 96, id appravado em 4.
Nunca fugi as normas da carte- discussbo, ci cia parecer qua o rne-

zia a me considero coma o mais I ma seja submettido ci 2.' discussbo
bumibde membra do Cangresso. 	 1 e appro-vado.

	

o Sr. Bias Filho: - NOn apoia. 	 Sala das eo-mmissOes, 21 do agos-do- V. exc. ci urn dos mats ami- to cia 1918. —P. Bernardo Guima-nentes (apaiados geraes).	 riles, relator. - Julio Meirelles.-o sr. Silva Fortes: —Sendo as- \Tiviano Caldas.- —A. de Rezende
a nobra cobbega nO.o foi justo Costa. —A imprimir.

quando deu a sua explicaçbo. 	 0 sr. Henrique Portugal pelao sr. Arjemiro de Rezende: - cammissho cia Saude Publica, apre-bias, v. - cxc. quiz censurar anteci- santa o saguinte 	 -padlanTlente.

	

o Sr. Silva Fortes: —Eu race- 	 - 	
Parecer n. 13ho eenSura-s, mas nba eensuro per-

quanto, coma dissa, eu ma consi-
dero o mais humilde membro do 	 (Setima legislatura)
Congresso, sernpre disposto a ap- Evari-sto Valdetaro a Silva, es-
prencier corn as mans co-ilegas aft tabelacicio earn pharmacia em S.
qua Dens se lembre cia minha per- Josci cia Congoiihal, municipia dcsonaildade. 	 Pouso Alagre, em data de 14 deo Sr. Argemiro de Rezende: - julho de 1917 a sob fundamentosFir quiz dizer qua a interpretaqAo varies, requerau qua sejam ouvi-
que a co-flTlmi-ssho dau ao projeeto das as commissOes a principairneis-
nba ci a interprataqbo legitima e to a cie reciacqão, Para qua esta do-verdad-etra. 	 clara quab a verdadeira redacboo Sr. Silva Fortes: - Eu nba do art. 2. 1 da lei n. 677 cia 12 d€discuti a pro-jecto cia v. axe. Fiz, s
apenas, referenda-s ci quastbo ge- etembro de 1916,- bern assim, qua]
ral, cia arciern aciministrativa, rela- a direito qua assista an raqueren.te Para transferir sua pharmacialivarnente ao augmento de venal- Para qualquer panto do Estado.
mentos dos funccionarios do Esta- coimmissbo de Sauda Publiea
do deelara-ndo que dasej aria con- a quem foi remetticio a citado re-
sorciar as aspiracOes do funceio- querimanto. tendo em vista qu-e a
nalismo corn os inte-resses da col- redacqcio final do projecto do 

idleetividade, de modo a qua o era- n. 9, do Senacio. convertido posyditci de Minas saja sempre mantido teriarmente na ja refarida lei n.
nba seiamos surprehendidos palo cie 12 cia sate-rn-bra de 1916 foidia cia arnanhA. 	 vafacia naquella casa do Congren

	

Estori certo. portanto, que o no- 	 Minairo, a qua ci portanto allibra cobbega nba. yard em minhas mdc se aneontram archivados Ospalavras, relator qua fui do pare- autographos da rafericia lei, 
ci

r em questho, a menor intuito narecer a requer qua o requeri-de erear tro p acos a embaraqos ao manto cia Sr. Evaristo ValdetaraS1I 
pro.jecto - on a quaasquar as- cia Silva seja remettido ao Senadcsumptas cia orciern admini-strativa, nara decidir com-o julgar mais

'ma has martha to-dos nOs dese- rccertado.
tm amas. Tenho canclui-cio. 	 (Muito

Sala cias commissOas, 21 de ago-s-
() sr. Bernardo Guimardes, em to cia 1918. —Hanrique Portugal.

PITIC cia commi)ssdo, de lnstrueqbo —Franklin cia Castro. —Joho An-
Puhbiea, apresenta a seguinte 	 tonia. —A impri-mir.
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O SR. RETTO JUNIOR. —(näc
clevoiveu seu discurso).

Pro jecto n. 106

(7. legisiatura)

A eornmissäo do Agricultura €
Industria a quo foi presente o re
querimnto prot000flado sob o n.
35. do Alberto Boeke, quo solicits
Cavoros identicos dos da le! n.
571, do '19 do setembro de 1911, ë
do paiecor quo soja deforicla a pre
tençäo do petic!onarjo Para o que
apresenta o projecto de let seguin-

o Congrosso Legislativo do Esta-
do de Minas Goraes decreta:

Art. 1. 1 Fica o Presid onto do Es-
tado auctorizado a conceder ao ci-
daddo Alberto Boeke on a. socieda-
de quo organizar, Para a installa-
eão na cidade do Palmyra, deste
Estado, de uma usina do fabrico
dos productos dorivados da distil-
laçäo de madeiras, taos como:

acido acetico alcool mothylico,
aldehydo formico, acotona e sub-
produefos de alcatro do madeira-
ereosoto e outros, Os seguintes ía-
Vores:

1.0 Isomido do imposto do ox-
portação, no primeiro quinquennio,
B no seguinto nan serd cobrado
a.ldm do meio por cento (112 010)
ad valorem e nos quinze annos
subsequentes, aldm de urn por con.
to, easo o Congresso vonha a do-
cretar impo.sto major desta natu-
reza.

2.° Reducção do 50 010 no impos-
to de transmissão de propriodade
o no do novos' e velhos direitos pa-
ra Os immov,ejg neeessarios as pri-
meiras installacöes, no quo perten-
eor ao Estado dontro dos primei-
ros chico annos.30 Isenc5n durante o prazo do
25 annos do irnposto • do industria
o profiss5o Para a usina e suas de-
nendencis, exeluidos os sobre o
commercjo e profissão quo reca-
hem sobre pessoa propriarnent di-
ta. casos estes que ficam sob o re-
gimen commum.

4° Conceso gratuita, a juizo
do governo, do terrenos ilevolutos,
Para o plantlo de euealyptos e ou-

tras madeiras destinadas ao Isbn.
co desses productos o seu respecti
vo acondiejonamonto,

5. 1 Proferoncia, 4m egualdade d
condiçOes Para o fornocirnento dos
productos da usina, a serviqos di-
rectos do Estado.
6. 1 Ijuranto o primoiro quinquell-

nio do funecionamento da usina,
odo sorão concedidos a outros
maiores favores do quo os prevs_
tos nesta lei, findo, po•rdm, este
prazo, novos favores por Ventura
concedidos a outras empresas,
aprovejtarão tainborn aos COnCOS.
sionarios da presento, dentro do
prazo contractual.

Art. 2.° Findo o 1.° quinquen
010 da conCesso näo estando a
utsina montada, ficarão sern of.
feito as cOflCe55os foitas por osta
lei.

Art. 3•0 No contracto quo for ce-
lebrado, serão estipuladas multas
de 4:000$000 a I0:000$, aldrn clas
clausulas communs do's contractor
do Estado.

Art. 4.° Revogarn-se as disposj.
Oes em contrario•.
Sala clas commissOes, 20 de ages-

to do 1918. —Ret'to Junior. —José
Maria. —Jose Custodio. - A irn-
primir.

Apresentacdo de projector, reque.
rimentos indicaçdes, interpetla-
cdes e moçdeg.

0 SR. ALCIDES GONcALVES:
—Sr. Presidonte, venho sulimet-
for a. consideraqão da casa urn
projeoto do lei mais censolidain-
do do quo roformando os disposi.
tivos jd existentes na logislaçAo
estadoal, rolativos aos registros de
casamonto's, nascirnontos e obitos.

NAo d, e nem pOde ser, urn tra-
baiho original, mas trard benefi-
cios an Estado porque systernatiza
a legis1aao existo'nte e resolve al-
gumas duvidag eneontradas pelo
noder iudiciario, na execuqAo dar
leis roferentos a. materia.

Como so trata do urn projects
algum tanto longo dispenso-me dc
fazer a sua leitura, reservando-rne
nara dofendel-o, so isso so firer
mister. nas diseussOes regimen
taos. (Muito bern!)

CAPITULO I

Dos off iciacs do registro civil
Art. 2. 1 Os officiaos do rogist

civil perceberSo os seguinf5 em
lumentos

1•0 Quanfo ao registro do cas
mrntos

a' Pa autuaçao, affixaiio, regli
Ire do ed!taes, cerfidSo do habi1if
çio a mais termos do processo i
Iusivd o termo do casamento, re
odindo os nubenfes nurn sO di
lrwlo a 0 casainenfo fOr celebrad
in eoi'torio, na sala das audioncia

ia na casa do juiz, 15000.
9' Quando 0 casameifo fOr ccbrado fOra daquellas localidades

dois kilornefros de distaneja
Ha dili'gencia, mais 10$000.

Quando fOr cele-brado a maic
dOs kilometros vie (listancia,j m do ernolurnenfos via lettra a)

em (lireito aos da let Ira h), pela
lin'iivia, 15$000.
C Pela copia do editaj a sci
iJ'Iieado pela !flilJrCflsa. caliendo
pane inleressada o pagamenfeLi p nhlicaçdo, 2$000.

Quando os edifaes forem pu-
i1a(hS fambena era outro distri-

01 respecfjvo offi-
1. pela affixajj0 c registro dosfl -rn 	 e certidSo de liabilitaç5-i

C Si Os cofi frahenfes residirem
divei'sas circwnseripcoes e 0''menfo Se realizar em oustra, orflililmentos via letfra a) serSo di-

em duas partes, sendo: -
h'rços Para o official que hou-

r ('XpOdido os editacs a serem af-
flu Sen carforlo e no do Gui-ti dis trict0 e urn terço Para 01fl tiv- de lavrar o termo do

asarnp1f1> 15th é. 'IO$OOO e 5$0007

A OA C-14

g) QuandO o casarnonto for Cole-
brado depois das sofa (7) horas da
mite, o official ford o duiplo dos
ernol umenfos via's lettras b) on c)

Ii) As CoflducçOes Para Os casa-menfos cele-brados fOra do carLo-
rio, da sala das aludjencias on da- casa do juiz serdo fornecidas polar
partes intoressadas, on por ollaspagas, conforme o quo for desperi-dido.

ro i) De cada rogistro, inscripq5o,
0 	 averbaçao ou transcripq5o das son-

tenqas ou actos j udiciacs de quotratam Os artigos 200 a 205 do Co_
a- digo Civil a outras leis em vi-

gor, 5-$000.
-	 j) Pa cerfidSo desa regis-tro.f000.

i.	 Ia) Pa certiviSo do termo do ca_sa rnenhi, POT exfeflo 6000.
1) Pa mesma Cerfjddo em rela-o iorio, 3-000.

S in) Quando 0 Ca samenfo fOr rca-lizado com urgeneja, aidm dos
ernojulmenfos especiticaviosii) Pa cerfjdao do editaes do pro-clarnas, 3.0Oo•

§ II. As pessoas clue provarem,p eranfe o juiz do Paz, son estado
vie proIjrezi, pagarao sOmen-fe dois
terços dos respeefivos emojurneui..
los. 0 juiiz nestes casos povieri do-
terminar quo o casainenfo so faqa
em cartorio, na sala das audien-
elan on na casa do junz.

§ iii: Quanto ao regisfro do nas-cirnentos do ohifos:
a) Do cada registro vie nasci-

menlo, 2.$000.
0) Do eada registro, do obito, incivu
Ca a cerfjvi5o paia enferi'arnerito2000.

c) Pa cerfidSo de quaqluer des- -sos - registros por extensSo,
4000.

vi) Pa CertidSo Ce qnalquer des-
ses regisfros, em relatorio, 3$000.

-e) Das buscas, em geral, conta-
dos os annos -do fim do primeiro
anno em cleanfe, apds a data do re-
gistro, caija anno, 'I$OOO.

Em nenhum caso Poderi cobrar,
a titulo Cc buisca, mais Ce '10$0Oç,'
" e m podervi coin-ar mais via 2$000,
Si a parfe indiar o mez e o annoCo a ssenfo. 	 - 	 - - -

Projecto n. 107
o Congresso L egislatjv0 do Es-taCo do Minas Geraes resolve: -
Art. 1° Regu1ar_s0_0 pela pro-
jife lei as custas 0 emo1umenfo

dos officiaes do regisfro civil e
lOS juuzes de Paz.
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1) Do dosentranliamonsto do
quaoscjaer documontos archivados;
em geral, inclusive a eertidão e no-'
ta lançada aos mesmos docurnen-
tos, aldm da rasa, 3$000.

g) Do cada inscripção do oman-
cipaão do inonores, o outras, de
quo tratam o art. 12 do Codigo Ci-
vil d doe. n. 12.343, do 3 do j a-
neiro de 1917, 5$000.

h) Da certiddo do termo da in-
seripçdo, 3$000.

1) Da averhaçäo da inseripão,
2.$000.

,j) Da cerfiddo dosta, 3$000.
k) Do qualquer outra averbaão

ou annotação, näo ospecificada,
24000.

1) Da ccsrtidão dostas 3$000.
in) Da nota lançada nos docu-

meitus Para esses fins, 'l$OOO.
Art. 3. 1 As certidOes 0 OS cdi-

taos podorSo confer os dizeres go-
raes impressos corn os claros ne-
eessarios Para Os dizeros varia-
ye's.

Art. 4.° Nos emolurnentos taxa-
dos, a excepcdo do cia lettra f) do
n. II, ost5o compreliendidas as ra-
sas.

\rl. 5.' Para as pessoas indigen-
los, o servho do registro do ohito
o ii aseirnentos serd gratuito.

Art. 6.° Polos actos quo os es-
criviles do Paz e officiaes do re-
'dstro civil praticarem corno tabel-
tides do notas, oscrivdos do judicial
o respoctivos annexos, perceberdo
co mesmo a quo estes, por Tel, to-
ilarn direito

CAPITULO II

Dos juizes do paz

Art. 7,0 Aos juizes do Paz con-
tar-se-do, em materia civel, na
parte que lhes competir, os mos-
mos emolurnentos taxados. no cap.
2.0. seccdo 4.' fit. 1.0 da lei n.
105. do 24 do juiho do 1894, o, em
materia criminal, os da secçdo 2.0,
cap. 4,0, da mesma Tel.

Art: 8.0 Terdo direito, oomo d9
ligcncia, aos seguintes emolumen-
tos

a quando o casarnento for cole-
hrado ate this kilornotros do dis-
[ancia. 5$000.

b) si a caarnonto fOr celebrado
a mais do 2 kilomotros do distan.
cia, 40000.

c) nos earns do urgencia mai,
5$000.

Art. 9.' Aos juizos do Paz 6ap.
plicavel o que so acha toxado e es-
pecificado Para os escrivdos e ofj.
ciaos do registro relativamento
conducçdo e ao casamento do Des-
was pobres.

Art. 10. Revogam-so as dispos,
cOos cm contrario.

Sala das sessOos , 21 do agostc
do 1918. —Abides Goncalves.
Pedro Lahorno. —M. Gonçalvos
Jodo Antonio. —Moreira. da Roeha
—A imprirnir.

Passa-se a

2 . 0 PARTE DA ORDEM DO Di,
2 0 discussdo do projecto n. 99

F' annunciada a 2.' discussao •,
projecto n. 99, fixando 0 sub[i,
dos mernbros do Congresso o o di,
Presidente do Estado no futuro qua.
triennio.

Em cliscussdo o art. '1°
0 cr. 1(1 0009) illurta onvia C. i1e

1: s'giiiiites
Eniendas

N. I

Scibstitua-se a art. 1. 1 polo so
aunte:

0 suhsidio do Presidente do Es
N ,, do e a representaçdo do Vie.,-
Presidento do Estado, no periw9
do 4918 a 1922, são os mesmos 9-
aclos pola Tel n. 619, do 6 do s

lembro do 4914 e outros quo regas
to assumpto.

N. 2

Substitua-se a pai-agrapho un-
Co do art. 1. 1 polo soguthte:

Artigo. Duranto as sessOes or-
dinarias o extraordinarias Ca
guinte legislatura as mombroS 9
I'ongresso Legislativo do Ests
do rocehordo o mosmo
idio poouniario quo foi fixado pIrl

a actual legislatura, salvo si 11C

reduzido a prazo do funecionamen'
to do Congresso, caso em que 0

serct do SBSSenta mil rCi cia-
rios

N.3
Acerescente-so
Artigo. Ficam, dcsde ja, elevados

a vinte a quatro cantos annuaes Os
encimefltos do cada urn dos Se-

,j'etarios do Estado, o a dez contas
annuaes, as do ofi'i,1a1 do gabijiete
do Presidente dotstado.

Sala dos SessOos, 21 do agosto do
1918.— Ignacio Murta, Pedro Ber-
nardo Guimardos, Abides Goncal-
yes, Henrique Portugal, Garibaldi
ilello, Franklin do Castro, Jodo Au-
101110 o Norberto Lage.

N. 4
Ao paragrapho unico do art. 1.°
Sabstitua-se polo soguifite:
"A ajuda de custo do:; menrihyos

0 Congrosso ci fixada em 1:000$D00
inn conto do rcils), quandO a no-

presentante residir na Capital do
Estado a em 2:000$000 (dais cantos
le rCis) quando 0 ropresentante 'e-
sidir fOra da Capital.

Sala das sossOes, 21 do agosto de
918.—Ignacio Murta, Franklin d:
:astro, Julio Meirelbos, Monteiro do
hreu, P. Bernardo Guimardes,

Jesci Maria, Jose Custodia, Paulo P1-
nheiro, Moreira da Rocha, Norberto
Lago, M. Gonçalves, Jodo Antonij,
Abides Gonçalves, Pedro Laborne,
fletto Junior, Getuiio do Carvaiho.
Antonio Moura, Bias Filho a Cas-
tello Branco.

Achando-se apoiadas, são pastas
m discussdo conjunctamenie.
0 SR. BIAS FILIEO (sean revisCo

do orador) :—Sr. Prsidente, jut-
merecidarnoirte, par designaçdo cli
hinrado collega quo do longa data
rem dirigindo as trabaihos da cam-
misslo do Orçamento, coube-me ro-
latar a projecto ii. 99, quo fixa o
sulasidjo dos membros do Congros-
50 e o do Presidente do . Estado porn
o futuro quatriennio, proj ecto esso
presentado C. Casa em observancE.
o precoito expresso de nossa Con-

Stitujçdo.
Ia nobro doputado, sr. Ignacio

Murta, quo C o mais antigo dos
rpresentantes mineiros nesta Ca-

mara, aprouvo offerecdr ao thesmi
projecto diversas emendas quo to-
maram as ns. 1, 2 o 3.

0 projecto consigna materia ur-
gente e dove fazer corn presteza sua
trab ectoria nesta Casa, porq'uanto
am cla torn do ser revisto polo Sena-
do Para Icr dopois Sanccionado am-
do polo actual Ptesidenfo do Esta-
do, caja honrada e praveitosa an-
ministraçdo (apojados geraes) soacha prestes a findar.

Certamente, senhores, a ninguew
bicita affiranar quo, nosta questdo,

procurarnos advogar interesses pro-
proprios, a hem sabia foi a iioss
Conistituiçao quando dispoz quo a
ubsidio do Prosidente do Estado e

dos membros do Cangresso dove-
cia ser fixado pela begisbatura
cuja rna.ndato so extingula, Para vi-
gorar outdo no futuro quatrionnio.

Dc facfo, a quadra dos actuaea
opresentantos do Minas no seio do
ongresso Estadoal poderã ser pro-

fundarnonto alterado au modifica-
do, e nonhum do nOs paderá ter a
coiteza do Para aqui voitar, poi
Isso de'pencierd do circumstanclas
muitiplas das quaes OS illustradas
colbogas são bein canhocedores:
ainda mais, nda nos C dado preve
as designios do Ente Supremo en,
cirtudo dos quaos esta jornada tab
vez seja a ultinma Para abgum, ou
algins do nOs.

Nestas condiçOos, cabo-me dada
car quo a cornmissdo do Orçame-
t.) doixa a questdo aborta, afim do
cjue soja a mesrna resalvida pebj
Camara coma esta rneihor entendom
cm sua alta sabedoria.

Si, porveiitura, motivos novas, ra-
zOos do ultima hora me obrigarono
a vir discutir a projecto em son 3.'
turno, usarel sernpre cia maxima
franqueza o lealdada Para cam
incus illustrados callegas, scm a-
aiais pretender fazer imposiçOes ou
Ensinuar nOrrnas do candueta
diem oe' clue seja, sCrnonto pro-
eurando defender as intereases do
Estado afim do quo todos nOs, an
findar nosso mandato, sejamos
alenqoados o ndo ama1diçoado
polo opinião publica.

(JIuito bern; tnuito bern!)
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Ninguern mats pedindo a pala-
vra, oncerra-Se a discussãO.

Procedendo-Se a votaçdo, são ap-
provadas todas as emendas, ficand
projudicadoS a art. L° e aeu pa
ragrapho unico.

Scm debate são approvados as
arts. 2.° a 3.°.—Yão a projeoto a cc
emendas a commissão de Ora-
meito.

4a diseussão do pro jecto n. 104

E' lido e posto em 1. 1 diseuSSãO
o projecto n. 104, modilicandO os
proceSSOS eleitoraeS de que trata a
let n. 708, de 19 do setembro do
1017.

o SR. MODESTINO GONcALVES:
- Sr. Prosidente, sam a intuito do
offender a susceptibilidade do rneu
illuStr€3 collega, digno auctor do
projecto em discuSsãO, eujo talente
e operosidade sou o primeiro
reconhecer e a proclamar desta lit-
hurFa, voj a-inc forpado, entratantO.
a aprosentar a consideraOaO crib-
-nasa da Camara dos srs. Daputa-
dos algurflaS porideracOes quo mc
parecean procedentes corn reiaOão a

	

inateria em debate. 	 -
A let n. 708, do 1017, estabel000ll-

do a proceSSo eleitoral, creau dif Ii--
culdadeS quo proCiSafli a deveni sor
removidaS na presento sessao, por-
quo, corno a Casa ndo ignora, ainda
este anna deveifloS fainT as eleiOceS
mufliciPees, quo são as quo man
vivamenle interessarn aoS rnull1Ci-
pioS o quO dospertarn mats iutonsa-
monte as luctas politicaS em toda
as localidades do Estado. (iu0c
bern; apoiadoS

A iei do anna passado estabel000l
quo as mesas eloitoraoS SOj am argo-
nizadas no dia 31 do .laneir-o d
primeiro anna do trionniO Para vi
gorar durafite todo elte c, coma mc
dida méramoflto transitoria, deter
minou quo, durarit.e a anna carroll

	

to, funecioflaSSem 	 mnaS e1cices u
nieipaes c .estadoaeS as mesas qu
fossern organizadaS no dia 31 do j
neira, proxirnamente findo.

Assim, sr. presidente, nit ópoc
fixada on-, lot, preseuteS na sala d
Camara Municipal, nas sbdes d
municipioS, on no edifielo designo
do Para a funcciofialflento da pr

meira seccão, nas sédos dos dist.rI,
etoS, as tres juizos de Paz e as tine
immadiatos, dovern estes eleger a
mesas eteitoraes.

Nas sOdes dos municiPiaS, disp0
claraflionte a lei 708, sarão tanta
as mesas quantoS forem as escrivãe
alli existaiiteS, o, nas districtoS, ape:
naS funecioflara uma socção eleito.
ral an mais de uma Si for elovado o
numera do elcitores offectivainenti
•qualificadoS.

Dc accordo, portanto, corn a me-
cliaflisfl1O da id eleitoral vigente, a
prinLeira seccäo terã corno presi-
dente nato a prirneira juiz de Paz
coma mesarios dots eleitoroS da Se-

- eç ga. A sogunda a a torcoira see-

	

çdos torão coma presidontes a

na 	

Se-
gundo e a tercoira juizoS do paz, re-
spectivaeflte, completando-se a
numera do mesariaS corn e1eitor

• da respectiVa secçãa eloitoral. i
esto a pr000sSO estahclacida pela in
708, e quo me parece carecedor Q
urna reforma mais liberal e ma'i
garantidaia da vordade elcitorat -

0 mollpresado colloga-, apresai-
tando a projccto em debate, natural-
monte a fez cam a intuita de cvi-
tar a fraude, tin facil do so da'
dentro dos moldos estahelecidos pe-
Ia dispOSitiVO exproSso da lei; par
quo hasta quo a appoSicdo de 0-1
districta qualqner retire dais d
membroS da mesa Para que ni
se vorifiqie a eieição, ulna vcz qu
as mesarias na-a tern supplentes
rOta ha outra remedia legal Para
arganizar a mesa eleitoral no m
menlo em quo a oleição clove s!
feita.

•	 0 proj ecto em discussão, P ork,
em vez do corrigir as arsias d

- 	 1c, do abviar as clifficuldadOs p
nolla so encantram, pracura ostal'-
lecer Urn proeassa comilicadissuhi

- e impraticaVol de mado quo, pen
- a Camara dos srs. D0putadOS M
- pOdo, absalutamonte acceital-O, p'

quo, so assim a fia-esse, seria, ent
dar braço forte a fraudo o As aIa1i
bras eloitoracs, nos diversos disla
ctas do Estado.

0 so. Ai-gemirO do Resende:
La Para issa, pedi as luzos dos in'
os dignas coilogaS e, assifil, espero qh
a- 	 v. exc. nito deixard de vir em lii
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o Sr. Modestino Gon calves :—Na-
turalmdlth v. exc. terd as luzcs do
Calnara, na.a	p adenclo canar corn

o1labaracao effioaz e valOna do
radOT quo occupa a atteneLio da
Casa parqUe este, v. exc. hem a

be, nãa poderd trazer brilho a de-
Date algulfl.

o sr. Ignacio Murta —N Ca apaia-
do: a nobre deputado esta dan-ia
prams do contra-rio. (Muito bear;
0poiadOs geraes)
o sr. Argemiro de Resende (cia

urador) : -0 men intuita não fai
erear difficuldades an procosso olei-
lord e san corrigir as lacunas quo
ache se notam.
o sr Modestino Gonçaives :—Jd

psse e repita quo faço justica a-os
501)reS intuitas do4 v. exc. ; mitre-
IrillO, uOs que mourejarnas na vide,
pj interior; acostumadas a fazer
leicda; a inc-tar braço a braço, no
anlpo ingrato de uma appasiplo

innila vez desleal e injustificavel, d
pie sabemoS, mais de Porto, a
^essidade que ha em scr meihara-

o processa eleitora-1, mas não do
ceordo cam a prajecta apresentado

par v. exc . e qua en tenho a ho:i-
ra de combater.

o sr. Argeniiro de Resende :—ST.
ne. traga bases molhores quo en

acceitarci do bra0os abertas.
o sr. Modestino Gonçalves :—Vuu

presentar consideraçOes que - serOa
naiIas na devida attençãa pela

- mmissão do Legislaçãa, a quell
ve ser affecto a prajocta e nossa
-na5iãO v. exc., quo é urn espirilo
:tlto, poderd trazor Was que, ta-I-

'.-z, sejam acceitas pela Casa.
I)iz a art. 1.° do projecto: (lé)
Nos pracessos eleitoracs do 3110

aAto a lei n. 708, do 19 do sotembro
1917, deixando de compareeer

-Ii monas dais dos mesarios pain
- 'IIaçAo e funccionamento das

as eleitoraes meaicionada-s no
8.'da referida lei, 25 oleitaras

Si..pçj paderão representar no
4n direito da sdde da comarca,

- 1flZ municipal, nos termas anne-
- -- sabre a não comp-arecin-aento

lm'sarios, no dia designado part
a-UilzaVao des referidas mesas, a
querer a norneao do tres eleito-

res da secçãa Para constituirem
a- mesa e funacianarem nit qualida-
de do mosarios na-s eleicOes."

Compre-hondo v. exc., sr. Prosi-
den-Ic, quo ha districtos no EstaiC
distantes das sddes das comarcas -
dos termas judiciarias 10, 20 e mats
Loguas do modo quo a pravidencia
lc-mbrad-a rOta dard resultada al-
gum, do vez quo a eloicãa deve
camepar, impreterivelmento, petit
installação das mesas, as 11 boa-as
du manhã e, portanto, si as mesa--
rias nãa cornpare'ceroiii par unit
manobra eloitaral qualquor, per-
gunta a v. ox-c. : que tempo terão
as oleitores da secçãa de represent-ar
an juiz do direito da sddo da cci-
marca, oil juiz municipal do ter-
ma - annexo, padindo a nomeaçCu
de novas mesarios, de inaneira a
otto so prejuclicar a processa dci-
toral? (Apoiados geracs; rnuito
beni).

Aldrn disso, sr. Presiden-to, acho
quo ha um dispositiVa maccotta-vol
no art. 'l.° do prajecto em debate,
na parte em quo di compotencia
a-a juiz do direito Para fazer a no-
meaçtto do mesarios part as me-ails
cleitaracs, parquanto, conforme a
illus-tre auctar do proj ecta 1130
ignara, osses mesarias são eloPes
pelas ties juizes do Paz 0 pelos
seus immediatas em votos no dia 31
do janeiro oil dia seguintO casa
ntta compare-coca-rn no dia prapria
es me-mbras da junta do organiza
otto das mesas.

0 so. Gctulio de Carvatho :—V.
oxc. dii liceuça Para urn aparic?

0 so. Moclestino Goncalves: -
Cam muita prazer. 	 -

0 so. Gctulio de Carvaiho: - 0
defeito da lei esti em ntto se ter
dada supplentes a-os mambras da
mesa.

0 so. Modestino Goncalves: -
justamente isso o quo preciSamos
fazor agora. -

0 so. Argemiro dc Reseade: -
Enttto jii ye a men collega quo a
projecto tevo os-ta vantagorn.

0 so. Modestino Gonçalves: --
Dispde ainda a projocto do mci
pr-esado collega quo a ropresent-a-
çtto aa juiz do direito dove ncr
aeompanh-ada do certidtto do secra-
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I ario da mesa eleitoraj consta-tan-
do o niio oomp a000imonto dos rc-
spectivos mesarios.

Ora, como a Camara vd, d mais
urna difficuldade quo so quer esta-
helecer na id, porquanto, o escri-
v.o do Paz pOdo ser da parcialid:i-
do contrarja e deixar. tambern do
Comparecer a eleiçao.

o sr. Getuijo do Carvaliw: - E
quo não seja.

o sr. Mocleslino Gonçalves: - Evi_
dentornonfe.

De modo algurri, sr. Prosidente,
serd possivel a installaçao das me-
sas eleitoraes Para o funecionamen-
to das eloiçOes na hora regularnen-
tar, dentro dos moldes traçados po-
lo projecto aprosontado polo rnou ii-
lustrado colloga.

No art. 1.° do projecto quo va-
nho combatendo, ponso quo ha urn
erro, naturalmenfo do redacçao on
mosmo algun-i engano, Visto quo,
nelle, so confundo organizaeao corn
installaçäo do mesas olei-toraos.

A organizaçào d, come jã disse,
a v. exc. feita no dia 31 do janeiro
o o quo ha no dia da eleiça•o d, ape-
nas. a insta11ao das mesas, ante-
riormonfe organizadas.

o Sr. Getulio do Carvalho:
Tanto one as mesas têin o mandato
trionnal.

o sr. Modestino Gun calves: - U
§ 2.1 do art. 1.° dispOc o soguinto:

"Si o socrotariO da mesa não pa-
der comparecer, por rnotivo j ustifi-
cado, serd obrigado a communicar
ao juiz no prazo do 24 horas, antes
do cia designaclo Para prganizaçdo
do mesa o 61eiQAto, competindo ao
juiz nomoar novo secretarlo".

Sr. Presidenfo, niio me oaroco
tamhom justificavel este dispositi-
vu, norquanto, a lei n. 708, proviu
porfettamenfo o caso. Si 0 escri-
vdo designado Polo juiz do direito
p ara funccionar poranto uma sessão
i'lreiforal, não comnarecer, a mesa
tom a attrihuio do nomsar outro,
ad hoc, juramental-o e fazol-o en-
trar no exercic-lo do sell

Para quo, portanfo. tirar essa fa-
euldade da mesa eleiforal, quo é 11-
borrima e garantidora jios direitos
eleitoraes e entregal-a a magisira-
tura0 mediante o processo complica-
do e moroso est.abelecido polo pro-1.2

jocto, qqe dará em rosultado nito SQ
fazer a oloiçao no dia designado?

Si d intuito do legislador cortar
diffiouldados e cud interpretaç3,o da
lei, corno vanios croar outras di
ordem daquellas quo tenho ticlo
honra do expender a v. exc.?

Proseguindo, diz ainda o proj0.
cto (Id)

"I 3,0 Si us secretaries das mesas
firern escrivdos do judicial e nofq
on officiaes do registro civil, e nj
comparecerem no dia designado Pa-
ra organizaçdo da mesa e delc605
aldus de multa estatuida polo art.
33 da reforida lei, incorrem ainda
no Pena de suspensdo atO o praz0
do urn anno, obs-ervando-se na ap,
piieaçdo desta pena o disposto no
mesmo art. 23, paragrapho Ufllp0ii. 2."

Ndo me par000 tarnbem razopjv0i
esse dispositivo, porquanto, dado o
easo do adoecer o escrivdo, designa,
do, do modo a nOo pocler COrnanunj.
car tal impedirnonto, no prazo re-
sti'icto e fatal, ficard elle suj eit
a ponalidades injusfas e clarnorosas

o Sr. Getolio do Carvaiho: -
Nern mesmo resalvou o proj octo
case de fora major.

o Sr. Modest mu Gun calves: - Sr.
Presidento, ndo me paroce necessa-
rio a providoncia lernbrada polo E.
Eustrado colloga, uma vez quo a me-
sa, do aceordo corn a let 708, pOle
noon-ear o-fcrivdo ad hoc, quo substi-
ma o funceionario faltoso.

Seria methor quo, noste particu-
lar, voltassemos a logisiação dci.
oral anterior, dando-se supplen-
tes aos mosarios, afim do quo a
ieiçdo so realize nos dias prefixa-

dos em lei on entdo quo, compa-
rocendo n-jn dos mesarios, pudesse
csse nornoar dots eloitores da se-

do Para complotar a mesa. No
Paso, porOm, quo so quoira esta-
helecer urn processo mais liberal,
mais consentaneo corn Os princi-
pius democraticos, poderd hear
eonsinado em lei cone os eleito-
res da seecdo, no falta do compa-
recimento dos mesarios nomeado,
aclamem dontre 51 os membros do
mesa eleitoral. Desse modo fieara°
pcodfeitamen'le assegurados os di-
reitos çletodos os partidos porcllle

apoq' 	 s me-

0 ose fOr domaiqria e a
jnoria doixar do comparecer,

ella quocar'oguo corn a eulpa o
COO' as consequencias - da falta

)In-mottida.
São estas, Sr. Presiclente, as con-

ddcraQoes ligeiras quo julguei do
dover apresentar -d aprecia-

Ca o 	 da Casa aiim do qu
1 oommissao a quo o projocto vol
er affocto 0 estudo do mo:do jon-
niento o nos aresonto urn subs-

jitutivo do satisfazor o di-
reito do tcedos Os partidos e as do-
ujOS do todo-s nOs. (A.jioiados)
\otO, no erntanto, pelo projeoto em
i," discussdo nOo sOmonto por do-
ferencia 010 men collcga, mas pa-
ra quo olle sirva do onsejo ao ap-
0arecirflonto do urn substitivo com-
pleto e no altura do satisfazer as
necessidades politicas do mom-on-
to. (Mujto bern; rnujto bern!)

o SR. ARGEMIRO DE REZEN-
pE:— Sr. Presidonto, conforme A
Uve opportunidade do doclarar,
fiji levado a apresontar 0. Cama-
ra dos srs. Doputados o projeeto
n. 104, modificando o processo
eleitoral, em virtudo de numorosas
o reitoradas consultas a mim foi.
las como advogado, procurando
tanThem por cobro aos intuitos me-
nos licitos quo as paixOes politicas
I un manifesto-do em divorsos plot-
los eloito-raes roalizados em nosso
Estado.

.presentando 0 projecto Si fl0
me falha a memoria, appollol jus-
laments Para as luzes e compe-
lencia do mous iliustrados collo-
gas; e ainda quo osso projocto seja
eii'ado de defeitos, corn o quo eu
roncordo, she love, polo monos,
a vantagom do vontilar a quostao
pie po-derd sor resolvida satisfa-
etoriarn-onte, como acredito sol-o-d,
Ic accordo corn as necossidades do
povo.

o projecto estaboleeeu recurso
Para o juiz do clireito porquo oste
e. on, quando nada. presuppOs-so
'1010 0 soja, uma auctoridado i-rn-
Parcial e insuspeita, quo nOo esfd a
mercO dos partidos ou dos paixOos
polltica.s.

o sr. Getuijo dc Carvaiho: —V.
CXC. perniitte urn aparte?

o sr. Ao'çjerniro do Rezende: -
Corn unto prazer.

o sr. Getuljo dc Coo-vol/mo: -
ITmas dos mais sensiveis lacunas
do lei fol justamente a do não dat
su pleutes as mesas eleitoraes.

() sr. Moclestino Gufrs.valves: -
MOrn disso, Para quo a interven-
edo do juiz do direito si die ndo
organiza as mesas eleitoraes? Es-
las são organizadas par outros.

o so-. Aroiu'rniro de Rczende: -
E nes oases em quo o secrotario e
lucIa a mesa fOr parcial?

o Sr. ,ilodestino Goewalves: -
Os eleito-res dentre si acclamam a
mesa. Era o systema antigo quo
don oxcollentos resulta dos.

Urn sr. deputado: —E ha juizes
parciaes.

o so-. Artyemiro dc Rezende: -
Mis, a supposiçho 0 quo ones não
sejarn parciaes.

i\Eas. sr. Presidente, en devo pe-
dir aes nobres depsitado quo, quan-
do tiverern de fazor apreciaOos so-
bro çjualqu or proj edo apresontado
por num. nunea so preoccupom
ouni a minha susceptiblildade ia ira-
tern apenas do quo houver do
suhatancial, posifivo o vantajoso
Para os interesses do Estado.

Seri uma especial attençao hello
a mini e muito gra-to ficarol a S.
cxc.

Ndo 0 justo pretender quo uiyi
(loputado, apreseutanlo urn pro-
j octo, fraga -o com 	 rnpletoo', to hi,-
rilado. do mudo a evitar Os corn-
missOes a trahalho do revel-u.

Pretender isso 0 o mosmo quo
pretender impedir qua aqui não se
agitem mais que-stOes o noon so Ira-
i'em disoussOes.

o anctor - do qualquer projecto,
p orno toclo 0 mort-il, lern comsigo a
faculdade do error :)oo'qalc 0 hu-
mane.

o Sr. luau Martini o :----Irrare so-
manurn est.

o sr. 4rgernri 'Jr R"ccudo :-- Urn
deputa-do quo fraz a Camara urn
projecto errado, cheho do defoifos,
clove, comtudo, set louvado (apola-
dos; vsuito em!) porque traz nma
idda, urna medida quo vao ser dis-
cütida...
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o Sr. Modest mo Gon calves :—Esta
eXpllcaçSo lido tern raz5o de sep.
iNSo Liz quaiquer censura a V. cxc.o Sr. Argerniro de Jiesencle...
cia discusscio 6 quo sahern as leis
perfeit.as e hem acabadas, quan(]o
oäo sahern coin defeitos, come
acontece corn a lei eleitoral quo
agora estamos procuraido refer-mar.

Como disse, desejo Para o ineu
projecto a collaboracdo de lobs.

o S1. Garibaldi Afellos_y.
quer hula soluçdo util.

o sr. Argerniro de Ilesencle.
aiim de que tenhamos lima lei dci-
toral que ndo arripare a fraude e
nem permitta que vs minoriis pro-
dorninem ci custa de farcas uleifo-
raes, corno tern acontecido ein di-
versas eleiçOes no Estado, Para n.-to
thzer em todo o Brasil.

Tenho conciujdo.
(Muito bern; muito bern).
Ninguern mais pethndo a palavra,

encerra-se a d.iscussfio, sendo o pro-
jecto approvado e rernettjdo ci corn--
miss5.o de Legisiaçao.

Parecer n. 186

Scm debate 6 approvado o pare-
cer n. 186, da cornrniSscio de Or-
camento, sabre urn telegramma cia
Camara Municipal de Ninas Novas.

Parecer n. 187

Som debate 6 approvado o pare-
cer n. 187, da comrnisscio do Orqa-
mento, sabre urn officio cia Asso-
ciaiNlo Commercial de Juiz de FOra.
- Nada mais havendo a tratar, a

Sr. Presidente designa Para ama-
nhci a seguinte

ORDEM DO DIA
Prirneira parte

Atci I hora da tarde:
Leitura e approvaçcio da acta.
Expediente.

AId 2 horas da tarde:
Apreserifaqcio de pareceres das

cOmmissbes.
Apresentaçcio de Proj ectos, reque-

rimenfos, indicacoes, interpellacoes
ou moçOes.

Discusscio de requerimenfo5
dicacOes, interpeljacoes on mofcip5

Approvaçcio de rcdacqbes filla

Segunda parte

AId 4 horas da tarde:
l.a discusscio do projecto n.

sabre orcamento, 	 a
1,' discusscio do projecto n.

Seuado, approvando a linha avisoria entre as districtos de S. sbastido do Rio Preto e S. Jo5 ,
Passabem.

Discussbo unica do parecer
188, da comrnissdo de Instruc,
Pubilca, sabre uma representati
do director do grupo escolar
Uherahinha.

Discusscio do parecer n. 185,
mesma commissdo, sabre urna r
presentaçcio do director do grut)0
escolar de Abbadia de Pitanguy.

Discussdo do parecer n. 190, c!a
mesma cornmissao, sabre a p,
protocoilada sob n. 546.

Discusscio do parecer n. 191,
mesma commissi'Lo, sabre urn re-
querirnento de Donate Donati.

Levanta-se a sessdo.

I.gnacio Murta, Pedro Labor-
Dias Filho e Gabriel do An-

ratle, faltando corn causa parti-
:pada, as srs. Sirnedo Stylita, Ci-
ero Lope, Sousa Soares, e Bae-

CVCS e, scm ella, as mais se-
horCS.
.thre_S0 a SCSSaO.
Lida a acta cia antecedente e nAo

bavendo que-m sabre a mesma La-
m oiiservacOes, ci dada par appro_

0 sr. 1.0 secretario dci. Conta do -
5eruinte 	 -

EXPEDJENTE

Officio

Do Sr. Secretarie cia Agricultu-
ra enviandO u-ma ropresentaqcio
ts srs. Nogueira Guirnarães &
Camp. pedindo rnodificaçdo no
svaterna trthutario Para as produ-
cos dos ssladeros. --A' commis-
Sh 'le Orçamento.

Requerirnento

Be Ilerculano Olegarlo de Barros
('Ara, serventuario vitalicio do
flicio de e-scrivcio do orphcios de

Puso Alegre, pedindo 4 annos de
Iir'enf a Para tratar de saude. —A'
cjmmissdo de Petiçbes.

Ipresentccçdo de pareceres dos corn
missies

0 sr. Silva Fortes, pela commis-
si-i (IC Orqamcnto, apresenta o cc-
1'inie

l'ari'eer Para 3a discussdo sobre o
projecto n. 99, rcdigido de ac-
cordo corn as emcndas off ereci-
tlus cm 2.0.

(7.0 le.i-slatura)

. commiso de Orqamento e
' nta. a quo foi presente o proj e-

P . 09, do correnfe anno, corn
r : andas quo ihe foram apreson-

:das e quo corn elle foram appro-
.Llas cm 2.0 discussdo, ci de pa-.9' quo seja elle submettido a

- - di seussão e approvado corn a
-1Jinto reda-ccio, re . seryando-se o

rei10 de e-rnendalo:

O Congrosso Logislativo do Esta-
do de Minas Geraes decreta:

Art. 4.° 0 suhsidio do Presiden-
to do Estado e a represe-ntaçcio- do
vice-presi-dente do Estado, no pe-
node de 1948 a 1922, são os mes-
mos fixados pela lei n. 619, de 1
de setern-hiio do 1914 e o-utras quo
regern 0 assumpto.

Art. 2.° Durante as sessOes or-
dinarias e extraordinarjas da se-
guinte legislatura, as membros do
Congresso Legislative do Estado
recebercio o mesmo subsidio pecu-
niarlo quo foi fixado Para a actual
legislatura, salvo si ficar reduzido
O prazo do funecionamonfo do Con-
gre-sso, case- em que o subsidlo Sc-
rci do sessenta mil rdis diaries.

Art. 3,0 Fica-m, desde jd , eleva-
dos a vinte e quatro oontos annuaes
os Isencirnentos do cada urn dos
Secretaries do Estado, e a dez con-
los annuaes as do official de ga-
binete do Presidente do Estado.

Art. 4.° A ajuda do custo dos
me-rn])ros do Congresso ci fixada em
umn conto dc rdis, quando, 0 repre-
sentante residir na Capital do Es.
tado e em dois contos do rdis quan-
do residir fOra cia Capital.

Art. 5,0 Fica, desde jci, aborto 0
credi-to cia quantia de dezeseis cofl-
los do rdis Para occorrer as des-pc-
sas cia primeira installaçcio dos Sc-
cretarios do Estado e Chefe de Pa.
licia a serem empossados 'em 7 do
setembro proximo future.

Paragi'apho unico .A medida do
quo cogita osLo artigo ci extensiva
cis suhstituiçbes quo so dorem den-
tro do quatrie-nnio presidencial,
ahrindo-se, na occasiSo opportuna,
o respective credito.

Art. 6.° Revogam-so as disposi-
çOes em conlranio. -

Sala das coinrnisscies, 22 de agos-
to de 1948. --Silva Fortes. —Joãc
Lisboa. —Viviano Caldas. —Hen-
rique Portugal. —A imprimir.

Comparece o sr. Argemiro de
Rezende.

Ncio ha proj ectos, requerimentos,
indicaçbes, inter.pellaqoes e moçOes
a serom apresentados.

18.' SESSAO ORDINARIA, AN
22 DE AGOSTO BE 4918

Pies idencia do sr. Emilio fart/mm

SUMMARIO: - Ada. —Expedien-
te. —Apresentaçdo de parecer.
—Discu:sscio dos paroceres us.
192 e 193. 1.' discussdo do
projecto ii. 102— 1.' do de a.
24, do Sonado. —Discuosdo do
parcceres us. 188, 189, 490 e 191.
—Ordem do dia.

Ao meio dia feita a chamada,
acham-se presentes as srs. Emilb
Jardirn, Leop oldo de Luna, Paulo
Pin iciro, Silva Fortes, Getullo du
Carvaiho-, Moreira cia Rocha, Vivia-
no Caldas, Franklin de Castro, Job
Antonio, Monteiro de Abreu, Jose
Maria, Retto Junior, Garibaldi Mel-
lo, 1-lenrique Portugal Jocio Lis-
boa, Norberto Lage, Modestino Gu
Calves, Costa Cruz, Antonio Moms,
Joao Martinho, Alcides Gonalve.
Julio Meirelles, Bernardo Guirna-
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Parecer n. 192

Sent é approvado o pare-
cer n. 192 da commiss5o do Orça-
menlo, no sentido do ser adiada a
diseussSo do projoeto n. 98.

Parecer n. 193

Scm debate é approvado o pare-
vier n. 193, da eomrnisso de San-
de Piibliea, sobre urn requerirnen-
to do Evaristo Valdttario do Sil-
va.

2.a PARTE PA ORDEM DO DIA

1.' discussdo do rrojecto n. 102
Dispensa4a a leitura, a roqueri-

monto do or. JoSo Lisboa, ent.ia em
I . discusso c ó scm debate ap-
provado o projecto n. 102, sobre
oramento. —Devolva-so a coin-
rnissio respeetiva.
l . a discustho do pro jecto n. 24 do

Senado

Dispensada a leitura, a roqüeri-
menlo do sr. Ignacio Murta entra
em 4. 1 discu.ssão e é scm debate
approvado o projeeto n. 24, do So-
nado, approvando a linh.a divisoria
entre os distrietos do S. Sehastillo
do Rio Preto e S. Josd do Passa-
hem. -' cornrnissSo do Camaras
,Eunieipaes.

Discussao de pareceres

Lidos e postos em diseussSo, sue-
cossivarnente, s5o approvados scm
debate:

O parecer n. 188, da coinmisso
do InstruceSo Publica, sobre urna
ropresentaçio do director do gru-
po escolar de Uberahinha.

O parecer n. 189 da mesma
rommissão, so'bre uma representa-
cSo do director do grupo oscolar
de kbbadia de Pifanguy.

O parocer n. 190, da mesma
eommissSo. sobro a peça protocol-
lada sob n. 546.

Piscussio do parecer n. 191, la
meoma commissSo, sobre urn re-
qiierirnento do Donato Donati.

Nada mais havendo a tratar, o sr.
Presidento josigna para amanM a
seguinto

OjIDEM DO PTA
Primeira pane

Aid I hora da tarde:
Leitura o approvacSo da acta,
Expethente.
AId 2 horas do tarde:
Apresentaçiio do parecores di

commisSOes.
Apresontaão do projectos, re,

ciiierimolitos, indioacOes, interpeJj.
coos on rnoçoes.

Diseussdo de requcrimentos, in.
dicaçOos, interpellaçSes on n.
cOca.

Approvacito de rodacçOes finaeq
Segunda parte

AId 4 horas da tarde:
4. a disdussiio do projecto n. lot,

sobre navegação dos rios Piracjea
ha. Doce e Santo Antonio.

La discussdo do projecto n.
dispan4o sobre o excrcicio da advo.
cacia no Estado.

1.' diseussão do proj octo ri. 4Q,
auctorizando o g9verno a coneedej
ao cidadão Alberto Boecke ou
spciedade quo organizar, iocnoSo di
impo.stos para os productos do um-,
fahrica dëstinada a distillaçiio di
madeiras.

2 . 1 discussOo do projecto n. i
do 1917, auctorizando o regist.ro dn
tiiulo's do agronomos expodidos pi.
la Escola D. Bosco, de Caehoeio
cia Campo.

Levanta-se a sesso.

19.' SESSAO ORDINARIA, AOS 2
DE AGOSTO DE 1918

Presidencia do Sr. Emilio Jardlin
SUMMARIO: - Ada. - Expcdin

to. Discurso do Sr. Ignae
Murta. - Apresentacto de p
recares. - Discurso do Sr. Bi'
Fliho. - Apresentacio de intil
cacao. - Discursq do Sr. Jul',
i\leirelles. - a iscusso do pr
jecto n. 101. - j.a do do n. F
- Discurso do Sr. Gotulio d
Carvaiho. - t a discussão do pr
jecto n. 106. - 2." discusSao
projecto D. 96, do 1917. - Ordt
do dia.
Ao niejo cia, feita a chamat

aeham-se presentes os srs. Emil.

jardii' Leqpoldo do Luna, Paulo
pj iIieo Silva Fprtcs, Flepriquc
portual Viviano Caldas, Josci Ma-
ria. Garibaldi Mello, Franklin do
atr0, Alcides Gond1ves, Moriteiro
0 threu Rotto Junior, JOSé Custo

Norberto Lage, Julio Meirelles,
'riol do Andrade, Morcira do 13o-

JoOo Lisboa, Cicero Lopes. Go
tulio do Carvaiho, Ignacio Murta.
Joao Martmho, Bernardo Guirna
ra t,,. Antonio Moura, Bias Filho,
pedro Lahorne, Costa Cruz, o Argo-
giro do Resoimde, faltando, coni
eusa participada, os srs. Simeão

tv1 jta, Sousa Soares 0 Bacta Nve
e. scm ella, os mais senhores.

\brc-Se a seSSa.o.
Lida a ada cia antocedente c flao

haveuldo quom sobre ella faa oh-
erva0O95, ci a mesma dada por ap

proyacla.
0 sr. 1 . 0 ecretctrio dci conta do

c'ruinte
EXPEPTENTE

iifficios
Do sr. dr. Socretarlo das Finan-

ças, enviando unma rcpresentaçOo
fcinccionarios Ia Recobodoria

th' Minas e dos fiscaes de rendas d-
9 - classe, Solicitando augmento do
encimentoS. -- A' cornmissdo do

PctiçOcs.
Do Sr. Secretario dos Finanças,

ransrnittindo a mensagem em quo
sr. Presidcnte do Estado submetto
apreciaciio do Congresso a prop-

I3 para a approvacito dos cont as do
xercicio do 1917. - A' conamissdo
h 0rarnento.

Do Sr. 1,,ocretario da Agricultura,
transrnittindo uma representaço out
que 0 Sr. Prefeilo do Cambuquira
pr'de verba para rcalizaçcio do di-
rersos meihorarnenlos nacuiella es-
taçio hydro-mincral. - A' mesma
eommisscio.

Rcqucniineuitos

Do dr. Wiadimir do Nascimento
Malta, juiz de direito do comarca
th' Rio Novo, podindo licença para
Iratar do nogocios, a partir do I do
marco do corronte anno. - A' corn-
3115540 do PetiçOes.

Do d. Alzira Gornos Vergueiro,
profcssora do grupo escolar "Fran-
cisco Braz", solicitarido I anno do
liconça, para tratar do saudo. -
.' mesma cornrnissdo.

Recurso

Rocorrento, dr. José Narciso Dias
Teixeira de Quoiroz; reeorrida, a
Camara Municipal do Quoluz. - A'
eommissdo do Legislaçio.

0 SR. IGNACIO MURTA: - Sr.
Presidenle, tonho a honra de pm-
oar as rncios do v. exc., aIim do quo
tenha o destino regimental, urna re-
presentaçdo dos habitantes do dis-
tricto de S. Roque, municipio do
Arassuahy, solicilando do Congrosso
Legislalivo do Estado a construcçdo
do uma ponto quo ligue aquella p0-
voacio ci margem diroita do cauda-
loso rio S. Roque.

Trata-se, coma a Casa ndo igno-
ra, do urn districto do grando im-
portandia, quo produz canna do as-
sucar do modo maravilhoso o tam-
bean algoddo, esso ouro branco quo
tanto torn concorrido paga alimon-
tar as rondos puhlicas.

Por tudo isso o, mais ainda, por
so tratar do urn podido justo, espero
quo Seja attondiclo pela Casa, corn o
quo lord ella praticado urn ado do
juslica. (Afuito bern!) . - A' corn-
misscio do Obras Publicas o Viaçdo,
4presentacdo de pareceres das corn-

missiles

0 Sr. Viviano Caldas, pcia com
missdo do Orciamento, aprescnta °
sogunte

Parecer n. 19'
(7.' legislatura)

A cornrnisscio do Finanças, a quo
foi prcsonto urn roquorimonto as
signado por Manool do Miranda Ro-
sa e outros, solicilando do Congres-
so Mineiro auclorizacdo para fun-
dar, nesta Capital, o "Banco do Mi-
nas", corn o Capital do cinco ml]
contos do rdis, destinado a conceder
emprestimos para custoio rural a
industrial, born coma a funcciona-
rios estadoaos, modiante favores
idonticos coneodidos a ostabeleci-
mentos congeneres e isonqäo do irn
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postos; cre .açiio de imposto do urn
real par kilogramma do mercado-
na exportada e ainda mats para
as emprostimos aos funecionanios
publicos as favores mencionados
110 decreto federal n. 771, do 20 do
setembro de 1890, nos termos €
condiçOes constantes dos Estatutos
dO Banco dos Fiinccionarios Publi
cos do Rio do Janeiro, approvado
polo decroto federal n. 405, do 4 dc
abril do 1891 etc. etc., par espaçe
do trinta annas; considerando a
complexidade das materias da refe-
rida petiço, quo evidentemente en-
valve t.ambem materia a qual ndo
póde ser alheia a administraçSo do
Estaclo, d do opinião e requer quo
seja-ouvido 0 Poder Executivo, par
inrmedio da Secretaria das Fl-
nânas, sobre a opportunidade, van--
tagem e utilidade do requerimento,
quo motivou a prosento par000r.

Sala das commissOes, 22 do agos-
to do 1918. - Viviano (ialdas, re-
lator. - Joäo Lisboa, presidente. -
Silva Fortes. - Henrique Portugal.
- A imprimir.

0 SR. BIAS FILHO:—Sr. Presi
dente, tenho a honra do passar as
màas do v. axe., em name da corn-
missao do Logislaçdo, ConstituiçSo
o Justiça, a seguinte parecer: (1)

Sr. Presidente, a commissão, exa-
minando attentarnento a assumplo
constante do prajecto n. 104, off o-
recido a consideraçäo la Casa par
urn illustre collega quo, bem inspi-
rado, procurou vontilar e corrigir
as lacunas existentes na legislaçdo
eleitoral do Estado, quor, autos do
ser a mesmo submettido a debate,
adduzir aigumas eonsidoraçOes jus-
tificativas dos motivos qua predo-
minaram em sea rupiriio para off e-
recer -a presonte subst-itutivo.

Do exame quo a commissSa fez,
no projecto n. 104, verificou quo
as medidas dolle constante ndo or-
lendilain as roclamaçOes quo tOOIfl
sido trazidas ao solo do Congrosso
par varios dos srs. derutados e ma
l'icavam resolvidas as duvidas del-
xadas pela let n. 708, do anna paz-
sado.

E'assim quo, sr. Presidente, em
re1aao a installaäo das mesas del-

toraes, na falta dos mesarios, a plc.
jecto n. 104, ao onvcz do resol.
icr a caso, clifficulta a soluAo, in,
possibilitando, mesmo, a installa
dos mesas em thstrictos distant"
cia sdde dos comarcas.

Parecen, pots, 'I qrn
tendo a lot n. 708 detorminado qu
as juizes do paz fossem as mesarios
coma dolegados quo cram do
a este cabia, na falta das auctoni.
dades quo a eleitorado havia
rido a investkiura, resolver Sohi€
os substitutos, indicanda em offici
o name dos eloitores quo devam
const.ituir a mesa.

Entendeu a commissSa quo esta
o moia mats domocratico, porqrr.

si ao cleitorado, e so a die, ecj
ma poder competente pola nolsO
Constituiçãa, para confenir o man-
data, cabe eloger as juizes do p,
no impedimenta dcstes sous delega.
dos, lho dove sen confenido o di-
reito do substituil-as.

Julgau a camrnissao, quo es
providencia so impunha, porque,
sendo 0 vato a exercicia do un
direito politico, ao praprio lieU or,
interessado pela verdade das urna,
cube a escoiha dos mats capazes
honestos para dinigir e apurar a
resultado do pleito.

E norn so aivit, si, Presijente,
quo ó uma inno-vaçäa da commissh'
uma vez qua a lot federal n. 3.201
do 27 do dezembro de 1916, encer-
ra a mesma dis-pasiçSa, corn a nni
differonça que, no federal, a escolh,r
dos mesarias é scm-pro feita peIo
eleitores e na estadoal, sO na hI
pat-hose de subst-it .uiqäo par falla

Par outro lado pracurou a corn-
niissao estahelecer 0 modo da suh-
stituiçco dos mesanios, dand-o corn
petencia an escrivao quo, par fore'
da let on designaçã-a do juiz, fOr a
secrotaria da mesa, para recebu

- as officios do indicaçda.
Sr. Presidente, evidentemente hi

duas hypotheses, no substitutive, P

comparecimento do urn sO mesarl
on a não comparocirncnto de todo
ficando ambos resalvidas.

Para ovitar outros inconvcnlCfll°
quo poderiarn surgir corn esta rn
dificaçäo, entendeu a camDuSSao

quo seria modida salutar exigir-sc
a transcripc5o dos officios na mba
o reconhe-camento das assignatura
JadaS no officio o proferencja parr
OS anesarios indicados por maica
numcro do eleitoros_no casa cia
scrnm offerecidos officios ao me,,;

tempo,—e, tudo isso previu am
jo a 2° do Suistitutj yo -

A primoira anedida, Sr. Presiden-
to a quo so rofere a transcnipqj
do officio jia acta cia ebeiqão, ten)

n alcanco rnaxirno-4ormulemos c
raso do na hora da oleiqOo corn-
pareCerem aponas, dez oleitoros c
indicarern as mesarios, si, mais tar-

, comparecer Inator numaro dc
eleitores, indicando novas mesarios,
a mesa quo prirnoiro foi orgaruzarla
e a compotento para dirigir as tra-
baihoS, nSa podendo 5cr in-adificata

Determiflau quo a Processo cia
eleicaa fosse a do eapitulo 3.°, so-
rlO 

3•1 do regulaniento jS appro-
vIo polo decreto ii. 4.877, do -1947,
porquanto, nSa eiicontrou rnotiv
aenhum quo trouxesso aa sea es-
pinto a convicqSo do scr afastada
----e mnesmo procosso.

Estahelecen. a caso cia nSa exis--
neia do livro dostinaclo as aetas

porque, corno V. exe. sate, Sr. Pro
sidente, a § 2.° do art. 167, do no-

rIarnento 4.877, do anno pasasdo.
dntermina qua as livros destinado:

secçOes cleitiaraes soj am forneci-
its pelas Ca-maras Municipaes.

E, si por ventura, por irma des
is trapaças quo, felizmento, nSa sd
aimuns no nosso Estado, mas quo
item surgir em urn momenta dc

I , cixIlo. a presid-erite do Camara Mu -
ie)paI. qrie S a con'ipotente porn

Os livros ao juix do diaojto
as fornecer an nSa as remetter

-eçbio oleitoral, entendemi a corn-
1iu.sIo quo soria medida salutar do-t rrnmuar quo, nesse caso, a acta cia
-to-ao seja transcnipta no livro do
'to!.
°mtras duvidas quo pode-nian'i sun-

qu, n-jo estdo no present(.
011.010 do cscnivS na compare-a quo tenha dc
rrlr de secrotanbo das mesas, on a

1 ' kiStencia deste sorventuaria,
"t;111 POrfeitamento previstas no;

§ 1, 2, o 3 do art. 9 da lei fl. 708
do anao passado.

Ainda no caso do falta do 1ivros,
ontendea a cotmmissdo do Logisla-
quo quo Soria de ho-rn alvitre dar-so
ao presidonfe do mesa attribuiqSo
de fazer a eleiqito, abrindo novas e
quo, nos districtos, na falta delles,
so consontjsso quo as actas fossern
lavnadas em cadornos do papel al-
masso, desde quo as foihas destos
cadornos fossom rubricadag polo
presider-ito do mesa, nurneradas, as-
signadas o encerradas par do.

Estabelecou a disposiqão co-nstan-
to do art. 40, quo paroco salutar e
quo so acha assim rodigida (IS)

"Em cada districto quo nSa fOr
sOde do tormo judiciarjo, havenS
cluas secqOe-s eleitoracs si a numoru
do oleitores fOr superior a 200 e
inferior a 300, e tres secqOes quan-
do oxeedente desto nurnera; nas s6-
des dos termos judiciarios tantas
quantos foram as escrivSos.

Julgon a eornmissSo quo seria me-
dida proveitasa, para cjue as olei-

- qdes pudessern terminar corn a dia,de
terminar quo 1108 districtas can

quo a numoro do elettores oxcoda a
200 on fOr inferior a 300, hajam
duas seeqOos ebeitoi-aes.

Relativamente as sOdes do comar-
cas au tormos flea provalecendo a
let actual - tantas secqOes quantos
foram as escrivSes.

Detei-rninou quo, para a elrSo
municipal pal-a 0 futuro trienmilo, os
juizes do direito, 30 duos autos do
designada, devem fazor a thvisjo
municipal em socqOes oleitoracs a
eumprir todas as dotern-ilnaqoes
cantidas no art. 2.° do let do 19 do
sotemlaro do 1917, quo diz (iS)

"Na Primeira quinzona do janet-
to do prirneiro anna do coda trie1'i-
nio, a partir do 1919, a juiz do direi-
to fanS a divisdo dos municipios em
secqOes eleitoraos, designard as cdi-
ficios para as eleiqoes, nomoarS so-
cretarias para sorvirem nas secqoes
ande mao houvcr escrivSes cm ncr-
mono sufficiente, organizard, par or-
dem alphabotiea, as listas dos del-
tores do coda secqdo e as rometterd
ao L° juiz do paz do districto a quo
pertencorem -

Paragrapho cunca. Quinzo dim
autos do cada eleiqdo, a juiz do di-
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roito organizard listas Supplernenta-
res do chamacla das respectivas so-
eçöes eleitoraos, incluindo as names
dos oleitores alistados ate 30 dias
autos da eleiçdo e distriljufdos pc
las mesmas secçOes."

A disposiçda quo a comrnissdo do-
seja ver incorporada ao projecto O
referente a eleiçdo municipal, a se
realizar airida este anna.

E' verdade que a desighaçdo do
edzficis jd 101 feita Para a eleiçdo
presidonciaJ; entrtanto, como a
projecto cogita da divisdO clas
actuaes socOes edeituraes, uma vez
quo tonham aorta nunioro do eloito-
ros, 6 do horn alvitro quo a Casa
acceito a dispasitivo clue a commis-
são apresenta, quo resolve a caso
nos logares undo houver necessida-
do do serom designados novas odi-
ficias.

o Sr. Getulio dc Carvaiho: - V.
Exc. permitte urn aparto?

o Sr. Bias Filho: - Pals ndo.
o sr. Getulio de Carvaiho: - F.

qiiando houver mats do urna e-
cçãa em logar quo udO fOr sOde do
.cornarca on do termo, quein sord
secrotaria da 2.1 socçda?

o Sr. Bias Fiiha: - 0 art. 2. 1 do
let n. 708, do 19 do sotombro do
1917, vai responder a V. exc.. 1iz
osso art. (lC)

"Na primoira quinzena do .janeir
do primeiro auno do cada triennia,
a partir de 1919, 0 ,juiz do direito
lard a divisdo dos municipios em
secçOes eleitoraos, d'esigriard as cdi-
halos Para as oloiçOes, nomearci so-
crctarios para Servirem nas SC

onde nao houver escrivães em flu-
nurnoro sufficionte, organizard, par
ordem aipliahetica, a lista dos dci-
tores do cada socçdo e as rornettorC
ao primoiro juiz cia Paz do distri-
eta a quo pertoncorem".

o Sr. Getulio de Carvaiho: - En-
Ida contimla do p0 ossa disposido
o as secretarios sordo flameados po-
lo juiz do direito?

o Sr. Bias Filho: - Perfeitamen-
to. iNns socçOes aecrescidas a juiz
tern compotoncia Para nernear as
socret.arios quo nellas devem fun -
ccionar.

Diz o art. 6. 1 do substitutivo (10)
"Quinzo dias antes da o1eido Para

vereadores, meinbros do Cortsciho

Doltherativo a juizos do pa2 Para o
futuro trietinio, as juizos do Paz
immodiatos presidirdo a oloiç0.o
mosarios Para as socçOes accrost.
das, observando-o a disposto no
art. 6. 1 da 101 n. 708, do 19 do SC-tombro do 1917, o art. 34, n. 21rogulaimento 4.877, do 1917."

Ora, sr. Presidonto, dotermjnan0
a lei quo a mesa da 1. 1 secqdo
composta dos tros juizos do Paz
sendo quo, si houver mais do ui
secçdo, a soundo juiz do Paz tern
competOncia Para presidir a seg
cia, pai'oeerd, talvez, aos srs. clep11.
tadas quo a primeira secçdo fica
desfalcada par ter a Segundo
do Paz do presidir a soguflda, a n.
to casa poderd surgir a duvida
so saber Si 0 tercoiro jUiZ de paifuncciona on ndo cam a primejea m
primoira secçdo.

EssS duvida, porOm, desappar
em face dci art. 34 do rogttIarn10,
olollaral, quo diz (10)

"As mesas eleitoraes serdo toni-
pastas:

I. Nos districtos em quo houv
sO uma secçda, pelos tres juizes 1
Paz do districta;

II. IIavendo ma.is do uma SCCr
atO tros, Par urn juiz do Paz e
ELEITORES rosidentos 110 dIsIrje
elcitos p0105 juizos do Paz
irnmodiatos em iTatas, Si houver.

Quer dizor cue, nos districfus
do houvor mais do tuna secçlo.
j.uizes do Paz tordo do oiogrn min
rios Para a prirnoira e segunda
cçOes, sondo o primoiro juiz cit p
presidecite da primeira a a segun]
da segunda. 0 terceiro fica ij'
facto, excluida, poctendo, poriic
substituir a segundo, 51 este ii
camparecor, na prosidienoia da in-
sa da segunda secçdo.

Existom ainda outras disposiçle
da lei votada a anna passado put
comrnissdo ontendou dover midifi
car. Entro ellas, par exemplo. 1

quo impunha a multa do 500 gth I

1:000 .$000 ao escrivdo quo infrings
so as disposipOes da mesma let.

A canmissaa julga mais 11111
praveitosa a medida do se iiflptl

a Pena do susponsCo do 1 a 3
zes ao escrivdo quo infringir
disposipOos da legislapão e100
assim, estabelece a processo de
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A

hupOr eSSa pefla, assim COmB 
Os dos no regimen 	 da dornora..rccUrSos e prazos respectivos 	 cia 0 da heptiblireaPaTece, sr. Presidete quo o TeriiThia0 P

ais , eu appe1l pa-5ubsfilutivo von-i attender do Porto ra a Camara e Para todos as srs.
aos interesses legitimos do pove I deputados, afini do quo inspirern amine-ira (apojados; muito bern!), e COmmissdo do Legislaç0 collabo-u, em name da cojssdode L e- rando corn ella nessa obra patrlo-gislacdo, venho so 

mm
licitar Para a flea do oflgrandecj0110 da vorda-frabaiha dasta, a collaboração of do a da pureza do regimen eiri nos-ficaz, sincera lOal e dedicada do SO EStaido. (Muito bern; muitocada urn dos ms. deputao 	 bent!)

o ássumpto 0, scm duvida, dos 

I
mats palpitantes quo se ventilam 	 Substitutivo ao pro jecto n. 104em Parlarnentos, mparquante profl 	

(Setirna legislatura)de-se do perto an ais logitirno di-
reito cenferido ao cicladão, quo ci	 A commiesdo do Ccinstftuicdo Le-a cxercicio do vofo. 	

gislapio e Justiça, oxamfrjando oSendo assim, a suhsfjtutivo rião I 
104. ufferecjdo 	 consideracäo da
assumpta constante do projeefo n.póde transitar par esta Casa scm Camara e quo Iho foi aufecto:receber as influxos o as luzes do 	

Considarando quo as assumptoscada urn do vOs qua, educados, to- do reforido 
prajeafo merecem de-

no regimen cia demoeraeia, fido estudo, 
pela im'portancja dasno respell a absoluto do direito do

s-ala. conferido ao eldaddo bras!- quesfOes venfiladas;I piro peja Constituicdo Federal e 	 Considerando no emtanto, quo aspela Canstit 	 medidas suggerj5 Par Si sO nofflpdo Mineira, procijra_ resolvem as falhas e lacunas exis-
rio par corto, c mosmo em [oufos na legislaçdo eleitoral, 

ci do
thusiasmo o 0 mesmo ardor da
rommissao defender esso direito, Parecer
ass p rurando a verdade elejIoral 	

quo ao referido projeeto
seia dada a seguinfa SUbtjttjy0.

	

,	
ongre 0 L egjslatiy0 do Es-

di 111 .0(10lo a so exfJngure 	 do yea tado0 C
(10 Minas decreta:a paixcies polificas que cegam nos-

llom'Ousa estimulando no -- Art. 1.0 Na secpdo eleif oral emtimenlo popular a maxima exem- ([lie, em Virfudo do ndo comparecj.plo nos p rocesso .s eleitoraes de ab- menlo do mesarios em nurnero le-r1iifO respeifo a lei. Coneluida 	 gas larefa, 	 l nda Se installar a mesa atci asrs. deputados, teremos hora marcada no art. 10 da let n.a ecrteza do cjue a
do denfro 	 volo cieposita 708, do 19 de sotembro do 1917,da urna represent 	 P°°o as oleitores indicar, em'teloria, a garantia l a seleeciona.. officio dirigido an mesarlo quolocal) das cornpofenaj5 Para as cornparecer, ou ao escrjvAo desi-eargo3 electivos em Minas Go- gnada para servir de seeretarlo

quando Ialtern todos as mosarfus,

1. 	
s flames dos eleifores Para constj_() sr. Getuijo de Carvaiho: —E' aeonsagrç 	 tuir a mesa.

men. 	 da verdade do re- 	
I . Os officjog de qua trata 0

artigo anfeeedente e quo soroO sr. Bias Fjlho: 
—E, sr. Pro- Iraj scriptos na ada cia o1eião, po-

Cansagad a verdade do derda ser aSSignado par qualquerruimp eleitoral, cons
agradus as nurnero cia eleitores da secçao, de-tildIpj05 Iufldamnfaes ostaj e1e- vendo ser as firmas reconhealdasisa Cansfifcjicdo Federal e na § 2° Sondo apresenfada mals de't1ifuicdo Minejra esfou hem se- tmO f ficio prevalecerd a quo con-li la, up que o nosso Estado cami- flyerPara 	 maim numero do assiafu_..,r( 	 urn futura brilhante ras do eleitores, ndo so eantandopus, Ielizrnente, seja dito do is assi gnaturas em duplicata.Trv rgp a's process 	 adaptados 	 Art. 2. 1 Perante a mesa assimii luhilica do Minas, sdo inspira- consfituida proceder -se-A a oIeiço,
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observanlo-se em fo4o a processo
as formalidades prescriptas no cap.
[II, secçdo V do regulamento n.
1.877 do 1917.

Art. 3. 1 A acta da e1eião feita
pela mesa constituida na fOrma do
art. 1. 1 sord escripta no livro des-
tinado a secçSo on, na sua falta, no
[ivro do notas, remettendo-so. nes-
to ultimo caso, copia 'authentica
junta apuradora.

Paragrapho unico. Na falta do
Iivro do notas, a acta da eleição
sera lavrada em cua1quer livro on
caderno do papel almoço, aberto,
numorado, rubricado e encerrado
polo presidonte da mesa.

Art. 4.° Em eada dist.ricto quo
ndo fOr sOde do termo judiciario
haverd duas secçOes eleitoraeS Si 0
numero de eleitores fOr superior a
duzentos o inferior a trezent.os, e
Eros secçOes quando excodento des-
to numero: na sdde dos termos 3u-
cliciarios tantas quant.os forem as
cscrivães.

Art. 5.° Nas eloiçOes municipacS
Para o futuro triennio a juiz do
direito, trinta dias antes do desi-
gnado Para a eleiçdo, lard a divi-
são do municipio em s000dos del-
tomes a determinard todas as pro-
videncias constantes do art. 2. 1 da
lei n. 708 do 19 do soterniro do
1917 a mais diaposiOes em vigor.

Art. 6.° Quinze dias antes da
eleiçdo Para veradores, rnernbros
do conseiho deliborativo o jiliZes do
paz para a futuro triennio Os jui-
zes do Paz e immodiatos proceclo-
rdo a eieiçdo• do mesarios Para as
secçdes acorescidas, obsorvando-se
o disposto no art. 6.° da id fl.

708. do 19 de setombro do 1917 0

art34 n. 2 do rogulamonto fl.
1.877 do 1917.

Art. 70 Fica substituida pola do
siisponsdo do um .a tres rnezes a
]Dena do multa em quo incorrorem
OS esorivdes por infracqOes previs-
tas no art. 147 do regulamento is.
1.877. do 1917.

Paragrapho unica. Na mesma
pena incorrerã& as escriVdes quo
so recusarem a acceitar a officio
do indicação do mesarios o il infrm-
irem qualquer outra disposscao

desta 101.

Art. 8. 0 A pona do sUspensão
erd imposta polo juiz do direito
mm recurso para 0 presidento do
Uribunal da ReiaqSo.

Paragrapho unico. 0 recurso to-
rd effeito suspensivo o sord inter.
pasta, arrazoado e remettido Para
a instancia superior no praza do
15 dias.

Art. 90 A eleicão do doputados
o senadores, membros do Gongres.
so Logislativo do Estado far-se-a
no se.-undo domingo de marco
prirnoiro anna do cada logis1atur
rovogados as arts. 95 da lei n. 20
do 1891 o 56 do regulamento ap
provado polo deeroto n. 4.877 de
1917.

Art. 10. Esta lei entrard
execuqão na data do sua puhilcatlo
re.vogadas as disposiqdes erri con-
trario.

Sala das sessOos, 23 do agosto de
1918. —Bias Filho —Cicero Lop
—Costa Cruz. —A imprimir.
Apresentatdo do pi'ojectos, reque.

rirncstos, indicaOes, interljc Pc.
çdcsc noçOes.

0 SR, JULIO METRELLES (seni
rovisdo do orador) : --- Venho olfe-
recer ii apreciacdo da Casa a se-
guinte indicacdo (Id)

Sr. Presidento, peco permi'Sill
Para, em ligeiras considoraOes. ills-
tiflcar a inciicacão quo t.enho a hen.
vs do apresentar rIosto momenta.

Son represontanto, srs., do urns
zona inde as campos são povoadts
par finos rehanhos, do uma zoos
quo tern recehido henefio influu
dos Poderes Publicos da Unilo ('
do Estado, quo para sill tern man-
dado reproduCto1eS (10 raç.a, e un-
do, par outro lado, a iniciativa par-
tinular tern contrihuido efficazmell
to, corn a dispendio do avultada
sominaS, pars a progrosso e deseil-
volvimento da industria pecuaril
em Minas Geraes.

IE Si 0 desenvolVimofltO da pornO-
via, em todos as tempos, 1Cm SI

viii dos principadS ohjectiVOs dos
governoS, hoje, mais do quo. nUfl-

es, esse desonVolVirflerito se flW0e

coma um dos mais palpitante,
momentosaSproblemas, nulna epO-

CS em quo a administraqdo do pala
ecommm da, roiteradamente, qué
uidom0S da terra, Intensifiquemos

'1 0ossa producqao e ievantemos as
'6rcas vivas da Naqdo.

' preciso, portanto, srs. doputa-
dos, adoptar, corn urgoncia, medidas
,rotecto s dessos rebanhos quo

i rpresent alll fortunas e que custa-
urn grandes sommas a UniCo, ao
Fstado a aos particulares.

E' uma providencia inteiramen-
. opportuna a quo so impOo nes-

t, momenta, quando a paiz atra-
vr5a uma criso angustiosa, crise
,1110 arneaqa So accenfuar ainda mais

sirtude das geadas (file flagel-
ioaIil 05 liuSSos Estados meridio-
IIJVS C tamherri a zona sul-minel-
,, destruindo as pastagons, anni-
juilando as forragens, desde a can-
as ate Cs forragens do Suppri-
juIitO

pois bern, sr. Presidente, apesar
todos as revozes a contratompos,

,It-vemos confiar no futuro da pe-
rulilS, embora a criador nsinoiro
sita. muitas vezes, arnortecida a
us fC e empanadas as suas espe-

rintas. venido quo a ui-Os da Cci-
i1 l'deral piaclira inrpOr piecos

.i'ii	 jirad ioins, (li'prt'0]aIl tu-o,
oils '9(5 Clii 	 1IC If 	 do sill

:1,lt1l'Ul)1110Ii, 5551111 0)110) ii Ila ('11-
di. a do feiro e a do Ii dos us

(oisiliiis agricolas.
\ada disso, pordin, so lcva CIII
:ita e levanta-se urna verdadoira
ita porgue a came attingin a 45
irroha, quando, entrotanto, fern

.1 '550 0 SOil cuski cammum,
(Sill autras zonas, em crises

i	 5(01:1.

\.li j usti lica' on Togitima ossi
I nium dpoa ermio a achial
jilt' ii cusicin da vita SC aclia

..iijli'iilado uP toil to par iento : a
C a invemnista poden pox'-

1;iIin'iiI e so cunSel-Val 1 tidi ffei'ei u-
a toda essa celeunsa, porquanto
1 ( sum rndos coneentrai' sousIt ut uetc5, retardando a respectiva

r'rnessa am mercados consumido-

Pd enios, pordrn, cruzar as bra-
" f,5f0 di assusfadcra epidem:a

A ni C-15

da fehre apilitosa quo assola agora
a zona sul-minoira.

Urge quo providencias energicas
so tornem no sontido do debollar
essa terrivel molestia, a quo redun-
dard, ndo somente em boneficto do
criador on da industria peduaria.
mas em heneficio gerai do todo a
Estado.

Eis as motivos quo me lovaram
a formulai a indieaqaa quo tenlia
a honra do encaminhar C Mesa pa-
rs os fins regirnentaes e quo jul-
go ter pailidamente justificado...

Vows: - Brilhantemenfe.
() si

'
Julio 1tieirelles... eons,:;

sirigolas palavras qua aeaho do pro.
fort i'. (dlui(o bo)0 MuSfo born!)

inlica coo n. 16

Sendo crescento e altamente ait-
niador a desenvolvirnento da indus
tiia pecuaria em nosso Estado: me-
ei,mando es mais attentos cuidadis.
agora clue ternos pi-ovada a sua
grande coparticipacdo sos interes-
sos do Minas Geraes; cansidorandiu
o graude emperiho quo so executi,
vi: caho em salvaguardal-a de qua-
PSIfliel' niali's ijilo pm-ventura a pos-
s:iii 	 lculliliifi('lii: tuiiisicli'r;uiiili p 111ais,
(iii' 	 'jilt 	 li;j 	 J'liilo 	 ha 	 lieu
an coTisoiluelIcias da tc'rriieI gen-
iEs. ([lii) 11,5141 poiipou as mais vaster

alIas Zutiias uviadas do i'ehaiilius
a (file conslituiein alli a base as-
senoial da scm liqueza: attendendo
a grave ciiciernstancia quo ion ci
nnoinento so espaiha fortemente a
febre aphtosa em divorsas muniei-
pies criadores, o consideca rilo, ii-
nalminte a neeessidade do urna in-
torveuieiio ni'genle Otis podaras os-
fauloae.er iii it ito principal (10 impe-
(lii a puipag'atiio a nsaiui' desetivulvi-
niu'il lii de I Co assusi ailora e pi'eii-.
dkial niulestia

md 10 111105 (JUC Li 1IICSLI da Ca-
mama dos srs. Ji)eprifados represeic
to so elide do poder executivo as-
tadoal, aim do quo esto, concemtc
cam as diversas municipali dades
lucius tendentes a impedim o transi-
to do i'ehanhos contaminados de to
lire aphtosa, pai'a fOra do seus Inn-
nicipios, cuuvenciunando, Si assiw
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entender, multas quo terão a appli-
caçäo segundo e eriterlo mais con
voniente a execuçi.o da medida ado-
ptada; caso, pordm, soja necossa-
110, por qualquer meio urgente,
ultrapassar urn rebanho containina-
da as frontoiras do municip:o in-
do esteja, näo o poderd fazer scm
prdvio aviso ao chote do executive
do municiplo per onde liver do
iransitar.

Sala das sess6es, aos 23 do agos-
to do 191. - Julio dW Silva Mel-
relies. - Garibaldi Mello. - Aid-
dos Gonalves. Franklin do Cas-
io. - Monteiro do Abrea.

Vat ii cOmrniSSaO do Agricultu-
ra e Indastrias.

Passa-se a.

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

- 1. discussdo do pro jccto n. 101
Lido o posto em I. , discussäo, ë

scm debate approvado o proj ecto
ii. 101, subro a navegaçdo dos rios
Piracicaha, Doce o Santo Antonio.
—A l comrnissão do Obras Publicas.

I.. ' discussdo do projecto n. 105

Lido e posto em l . a discussão, 0
approvado sorn debate o projecto
n. 105, dispondo sobre 0 exerdi-
014 Ia i(Ivocacia no Esta'do

U Sit. GETU [10 DE CARVALHO
--Sr. I'icsidente, conio v. exc. sat-
IJO s !iJcctos em 1. 1• turno, do-
vim ser encarados Ha sua ostru-
ciura geral, e paroceria, talvez,
desnecessaria qLlalquer discussão a
respeito dc-lies, uma vei quo näo
pcidem ser offerocidas ornendas.
Entretanfo, nest.e 4. 1 turno 0 enca-
rada a sua utilidade geral, o quo
perfeitamente eselarece o espirito
niio so dos srs. doputados clue
tOrn do votal-o, mas ainda o peVO,
o aquelles quo tern de executor as
leis..

Conhocorn todos os srs. dopu-
lados quanto 0 dlfficil a lei no
sua execuçäo, ora por lacuna no
seu conte-xto, ora per ohscuridade
do redaccOo o cjue constitue verda-
dciii' obice, mititas vezes invci1i-

vel, para a appli-caqão de quaIqqdo seus dispositivos.
E' por isso quo en, como

Os collegas , procuro Sempre da;
mcii voto dopois do urn eonh1
mento completo da materja q
so debate.

-0 illustrado autor do pros01111
projecto creou, entre as suas
po-siçOes, urna contra a CpaaI
ve.nho falar, mas sobro quo Pled.
so ser devidamento osdiareeldo
modo a po-dor bern Cornprehefldei
o espirit.o do mosmo projecto

Sobre o oxoreiclo da advocacia
ternos longo historico nos annap
legislativos do Estado, sendo d
notar-so o que so dcii no quafrj01
nio do geverno João Pinheiro,
cliegou a votar uma lei do Con.
gresso sobro tal assumpto. Al
do tudo, muitos rarnos do sompf
p111)1100 sobre os quaes o poder 1
gislativo annualmcnte dd retoq
ora mOihores, ora pelores, multi
vezes retrogradarn, perdenclo p.
berda-dos o direitos jd conquis.
dos e prejudicando classes quo cofl.
formam pela impotencia do sua r-
sistencia.

Neste caso so aclia, justame p
-o direito do exorciclo da adv-.

cia no Estado.
0 present-c projeeto pareco q

[Ciii -o fun de corrigir aquillo F'
pain Os prejudicados e para o s'-
aijior constitue restricão di lilir-
i[adi' (10 profissiio feita o anno pa;
sado polo legislativo. (Apoiado
sr. Jouo Martmho)

Repara-riclo -esta restn-eçao crea.
pela 1-el do anne passado, estaicli'
ecu ii art. 2.° do projecto 10

Art. 2." Na primeira instant
poderPe audvoigar, alOm dos bach.
mis em dud-to p01' al-guma dt -
culd ad es -cia Republica, of ficia -
reconhoeidas. Os cidadSos provS:'-
nadois polo Tribunal di Ilelaa
Pal'il 0 exerciclo -do advoeccia. r
0 eqocri uienteinreaate doo qualquer
c-u restricSo.

Sr. President-c, na.o pude apg-
bender hem a i-ntençJ.o -do n.
deipul-aide, qua-Mo disse -
peradeiilc dc qualqucr onus
striccdo. Si ass-in 0, o Moo,

01d0 trihuina, não 0 -outr-o sina."
,,dlir a s. Xc urna explicação
131a a reapcitoi, -aifim do quo Ic-

para a boa execupCo di
j quo ideUe resultar, urn esolare-

1ustori-O cia sua dlcusdo.
Quero darihe o mcii voto; per

fac-o urn -aqPe1lo a-o iil-ust.rairj o
iputaidO para quo eXpliquc a. C-u-

1j 1ara o son intuito, a sign.ificaç p o
in do -art. 2.°, isto 0, qua! 0

'sri indepen4onci-a de onus cu ii'-
jriccOo. (iliuzto bern; ma-ito bern!)

o SR. JOAO . MARTI-NHO (ndo
seu discurso).

cingue-m mais p-edindo a pala-
ira. eiicerra-Se a dLscussdo, sen-d-

7 provado 0 Prof ecto. - 'A l com
nO-srdo de Legislaçcio.

I., di.scussão do pro jecto n. 106

2. discussão do vrOjecto n. 96, de
1917

Lido e posto eni dismssili,(
fohata approvado em -seu a rt-igo

0 pros ecto n. 96. do 4917, 111-
0'rzando o regi-stro -doe t-itulo-s ON-
;,, tides pel'a Escola D. Bosco, do
'-ehoeira do Campo. - A''corn--xli) de JnstructOi-i Publi-ca

N--la ma-is ha-vendo a tra-tar, o
- Prosidente desig-na para ama-
ii a soguinte

ORDEM DO NA

Prime ira porte
Ud I ha-ri cia tarldae-: -

o approvaCdo cia a-eta.

.%td 2 horas do tancic:
.t Pr entacao de pare-cores das

"°11511ssOes.

4

r-esenta9äo -do projectors, rO-
q-u-erime-nto,s indj-oaçOes intenp el-
iacOe-s ou mo-coos.

Discuosdo do re-que-rimontos, hi-dicaçbcs inteflpipllaç6e-5 on moçbes.ALplprovaçcio dc reda-epOes finaes.
Segunda parte

Aid 4 -her-as d-a tarcle :
3." -discusisdo do projeclo ri. 99fixan.do o -sulisidjo -dos memahroa

do Congresso e Pres-ideite do Es-ta-do, no futuro -q-uatnjennjo . -
Levanta.se a -sessão.

20," SESSAO ORDIINABJA, AOS 21BE A GUSTO BE 1918
Presjdencja do sr. Emilio Jardim

SU-MMA-RIO. - Ada. - Apre-
sentaido do paroceres. 	 Dis-
eussdo do- pareceres numero
194. - 3.' discussa.o do proje-eto n. 99. —Diseursos dos Si's.
Silva I'o-rtes, Argemiro de Be-
zencle, Jodo Lisboa e Getullo de
Carvajlio —Emendas - Reque-
rirnento do adiamento 	 -Reti-rada do mesmo. - Ordem do
dia.

Dispensa'da a ieitura, a req.uer -
meiito do Sr. ignacioM,ura, ontrt
rn i. -didseu,são e e s-em do-bate
pprovaJdo, o projeeto .n. 106, an-

riarizando 0 goveirno a conceder ao
r4aid5 Alberto Bo-ock-o on a socir'-
h4o que cirgarnzar, Tse-nçao dc i-rn-
---sb s paTa os produ-ctos de- uma
-ric-a destinada a. -distiliaco do

,nadeir-als. 	 A' C OMMissdo de-Or- I Ao rneio dia, feita a chamada,ento 	 a m-ha-so presentes o 	 E-rnifls srs. 	 oaim .Jardirn Paulo Pinhciro, Jodo Mar-
tinho, Modestino Go-npalves, JosO
Maria, Norberto Loge, JoCo Anto-
nio, It on riqite- Portugal, Reitto Ju-0101', Silva hones, Viviano' Caldas,tiactac Neve, Franklin do Castro,
Moreira da Rocha , Mo-nteiro de
Ahren, Jo5 Custodjo Pedro La-
borne, Julio- Meirelles, Bias Fliho,
Gabriel do Andrade, Bernardo Gui-
ma riles, Getuijo. de Carvalho, Cos-
ta Cruz. João Lisboa, Ignacio Mur_
Ia. Pericles de Mendorica, Cicero
Lopes, Antonio Moura e Argemiro
do Flezride, faltando corn ca-usa
participada, os si's. Simedo Styli-
[a e SO-lisa Scares e scm ella, OsInais sc'nhore-s -

-a sesdo.
Lida a acta da antocedente o rOb

havendo quem -sob-re a meSm-a ía-
fPl Obse-rvapOes, 0 dada por appro-
vada. 	 -

NSo ha expodjonte sobre a -me-
sa. 	 ------
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etprcscntacão do	 pareceres clas
commissdes

o sr. Jocio Lisboa, em norno cia
cornmissdo do Orçarncuto, onvia a
mesa 0 seguinto

Pro jecto n. 108

(7. logislatura)

A coinnilssbo do Orçamcnto e
Coutas, tornando conhecirnento da
mensagem (10 sr. Pisidonto do
Estado, do 21 do corronte, envian-
do o balanço financoiro do exerci-
rio do 1917, acompanhado do escia-
recirnetitos soiro a gestão- desse
poriodo e operaçOes nelle realiza-
das tendo exaininado o achado
coniormo o legal o quo consta dc
referido halanço, ci do parecer quo
seja adoptado o soguinte projecto
do id:

0 Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Gorae.s decrota:

Art. 1.0 São approvadas as des-
pesas do ox ercicio do 1917 1 cons-
lantes das contas verificadas na
Secretaria (las Finanças, definitiva-
monte fixadas em 30.202:115$626,
co.miireIicnddndo

a) a rc'stitunao dos coposit.os cia
divida fhictuante, na importancia
do 4. 047 :698t532, assirn discrirni-
nacla:

Do emprestmios oconornicos,
2. 64 :8945432.

Do cofre do orphaos......
299 :291c305.

Do hens do ausentes . . . . . .
29:6655458.

Do fiancas e eanebes......
082 :485$031.

Pa Caixa B. da Fora Puhuica,
dl :9195133.

Da Caixa B. dos Fuiiccionarios
Pulilicos, 210:0385970.

Summit 4. 0475(!98.5532.
Ia) o resgate de lett.ra do Thesou-

ro no valor do 500:000$000:
c) as importancias entregues as

rnunicipalidades, provenientes do
omprestimo tornado pelas Tiesmas,
conforme a lei n. 546, do 27 (10 se-
einhro do. 4910. no valor do

1.466:796$274, incluida 	 a oscilla-

çSo cambial, na importancia d .
181 :3475525, no total de . .
1.648:1435799;

d) as operaçbes do credito re(jrn
lizaclas corn 0 auxilio ii pequena la
voura, na importancia de 200:000$
corn o emprestimo ii Prefeitura di
Capita, no valor do 100:0005
corn as operaçOes bancarias, no va-
lor (10 48.468:798$240, no total de
l8.668:798$240;

o) os supprirnentos feitos as
exorcieio do '1916, do credito e de
numerarlo., para solver os Compro.
mioscis da sua despesa no total 11.
9111(10 do 3.260:494$689;

1) as roposiçOes feitas as murij -
ci)alidades no total do .....
1.977:2805366.

Art. 2. 1 São approvados os ore.
clitos:

a) supplernontares -ahoi'tos e
justificados nos does. ns. 4.954 p
4.957. respectivamente do 3 o d
9 do airil do 1918, no total de.
279:141$773;

Ia) espeeia-. ahorto polo dec. n
4.005, do 13 do de-zernhro do 19I.
no valor do 12:0005030:

rt extraordinario - riharto di
conformidacle corn o all. 0.0 Ii
lei n . 689, do 6 do seLrnIaro de
1917 no valor do 100.3005000.

Paragraplio unico . Ficarn ti'aii-
Leridas Para o excrci'do do 1918 cs
sobras dos creclitos os 1 eci:ies ahei-
tos duranto 0 exorci;do e quo am-
da ndo tiverarn applioacbo aos ser-
viços para quo foram destinadas.

Art. 3. 1 São reconhecidos e eon-
firmadds os recurses o receitas qur
tevo o exercicio do 1917, fixados em
55.264:670,$327 e quo comprehem
(1cm:

a) o "Sill cravi 1" orarnentari'
(file reprosenia o resultado enfre
renda orçarnentaria, arrecadada d
accordo corn us paragraphos da b
U. 682. de Id do seterniaro do 11,
o us dispeudios, ein razbo das Li.
hellas da niesma let e dos ereP
los si.ipplerneitares, oxtraordifli-
rios o espooiaes abertos, nalflI-
port ancia liqnida do 5.238 :683rt

h) cis deiositos em dihneiro 0
coihiclos:

Na Caixa Econornica . .
3.450:9705945. 	 .

No eofre tie orph5o. .......
-c,.3:428$742.

Be liens do ausentes . . . . . .
30:7085228.

Na Caixa B. da Forca Publica,
97:3745143.

Na Gaixa B. dos Funecjonario
publieOS, 225:755$854

Corno fianças e , caricOes.....
S76:764550.

Total do 5.04-1:608.$g
c) As operaçOes do oredito reali-

zadaS corn a emissSo dos fitulos
"funding", letira emittida e Opera-
ties banearias, no total de .
10.292:3315901;

d) as provisies de e'redjto e nu-
merarlo, r000ljjdas do exerejejo do
1918, para oeeorrer ii liquidaçSo cia
despesa do exerojojo do 1917, no
valor liquido do 1 .260 :934.5732;

e) Os saldos tran sportados dexerciclo de 1916
5
 no valor de

22.411 :663$743;
o rnovimeno offeotuado nas

contas do exactores, diversos ros-
ponsaveis, munjoipalidades 0 dlvi-
do activa no total do.......
5.116:3575773.

Art. 4." Os saBles demonstradoc
IO haianço, eon poder de hancos c
a (lebitO de oxaotores e diversoc
responsaveis, são transportados pa-
ra o exereicici do 4918, DaTa o ef-
feito do serern aquelles rnovimen-
fades nois respeetivas contas cor-
rentes e estos, quando liqujdado5 e
recebidos, esoripturados sob a epi-
raphe -Indoninizacoes 	 da ron-da eventual.
Art. 5.° As rendas desfo exercj. Id010 . provenjen 	 do impostos dolantamento que nSo tenham side

arrecadados farSo parte da divida d
ctiva do Estado, e, como tal, so-

rio eseripturadas no exere jejo emline Sc realizar a coihrança. 	 A
Art. 6.° Os serviços nSo pagosleste e x ere jejo Const jfuj.rjjo divida
ssiva do Esfaiclo e taos despesas

orio escriptlaradas no exercicic
fl quo se effeictuar ci pagameno0 titul -oxerciejos fincios

o caso do prescripcso
Art. 7o Flea appros'ado 0 ha- so

Info do aetivo e passjvo do Esta_ 11
quo revela a estimação dos Va- so

comp onent 	 do Patrimonlo 	 ra

Pivjda eonvertida, 2.376:000.5000.
Bancos, 15706:2975836.
Ernprestjrno5 muniojpaes.

207:526$899
Exerciejo do 1948........

1.206:9345732
No toihi do 209.486:138.5719.
Corn a differenca a favor do pa-

trirnonjo, de 109 - 968:799$862; na
:ua1 estd inoluida a quantia do
3.330 :9785436 'do creditos do orça-
lionto, represontando o resultado
conornico do oxereicjo.
Art. 8.° flea ahorto no corren-

e 	 exerejejo urn orodito extraordi-
iarjo do cern conies de rdls .
400:000$000). Para satisfaccão do
espesas do exercicjos encerrados -
Sala das commissOes, 24 do agos-

) do 1918. -Jo,o Lisboa, presi-
ente. -Viviano Caldas. - Silva
ortes. - Her rique Portugal. -

imprimir.
Não ha mais Proj octos, requeri-

ientcts, indieaçbes, interpeflaccies c
ioiiies a serem apresenfados.

Parecep n. 194

Lido e P o
st() em discussão, cim debate,approvado o pareoer n.

34. cia cornnijssão de Orçamento,
lire uma petição do Manoel Mi-
India Rosa e outros.

[do Estado e as responsahjljdades
ao mosni.o Vinculacias, constaiado do
activo as seguintes parcellas:

Proprio,s do Estaclo.......197.396 : 3895553 -
Divida activa 63.8.17:506.5694.
Valores do Estado . . . . . . .

11.690:7005996
Mudieipalidades, 19.381:2365639.

OPerac O es do "funding.......
1.976:850.5000
rSaldos Para 4918........

25.162:254.5701
'No total do 319.454:938.5581

o do passivo:
Pivida externa fundaIa.....

116.121:3405000.
Pivida interim fundada.....

60.141 :200.$000
Divida fluctu ante ........

13.672:8395752.
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Entandou, portanto, a eommi -
sao no estabelecor ossa condieio
iial e assim off erece a seguinte
ernencla:
"Ao art. 2.° supprimam-Se as pa-

lavras —e oxtraordinariaS— C em
E' lido o posto em 3." diScUSSäO voz do —receberäo o mesmu sub-

o pro.jeelo ii. 99, fixando o subsi- sidio... —atd ao tim, diga-so:
dio dos men bros do Congrdsso 0 receljerào 0 subsidio annual d
o do Presidento do Estado 110 1U	 3:720$000 que ihes sord pago men-
turo quatrienmo. 	 sa.lmento durante 0 funeciOflamen-

0 SR. SILVA FORTES (scm re-
risdo do orador) : 1 —Pedi a pala-
vra. Sr. Presidenlo, para onviar a
mesa, em norris da commissä.o do
Or9arnonto, duas omendas ao pro-
jecto n. 99, qua fixa o subsidlo
dos membros do Congrosso e o do
Presidonte do Estado no futuro
quatriennio.

Como v. oxe. stho, ful approva-
da pela easa, em 2." discussão,
urna emenda determinando que o
suhsiclio dos ménthros do Congres-
so passaria a ser do 60$00 0 diarios
na 1ypothose de ficar reduzido c
prazo do funecionamento annual
do pcider legislative.

Ex arninandu mais detidmcnte a
questao. Sr. Presidente, e atten-
clendo mesmo a judiciosas ponde-
rades do illustrados collegas, ye-
rifieou a commissão quo seria jii
eonvenienle estabeleeer-so uma di
peshito do lei. condicional, sabre-
tudo indo essa aspiraco atfoetai
-to Coiigresso na legisla-
tura seguinte.

Effeetivamente, para so reduzil
0 prazo do funceionamento do Con-
gresSO, serd necessaria a raforma
da Constitui95o devendo o proje-
cto quo cogitar dessa medida tran-
sitar em duas sessOes legislativas.

Ora, mesmo quo ease projecte
fesso apresentado na actual sos-
sfio transitando em ambas as Ca,
sas do Congresso, so para o anno
ciTe poderia ser convertido em lei
depoTs do novamente sourer as
respectivas diseussOe, o quo quer
dizer quo seria deavirtuado a as-
pinto do legislador constituinte quo
procurou eyitar quo us membro
do uma legislatura altorassom on
modificassorn do qualquer modo c
prop rio suhsidio.

1."
Ao art. 2." supprimsun-se as pa

laVraS - e extraordinarias, --
 nez do - reeehorão o mosmo

mbsidiO. . . atd o tim, diga-se -
reeehera.o 0 suhsidio annual do tr
contos, setecentos e vinte mu ris
'3:720$000), quo ihes seri pago
inensalmente, durante o funeciona-
mento do Congresso.

paragrapho unico. Duranto a
eSSdOS extraorilinarias recehorno

o suljsidio de sessonta mil nets .
(60$000) dianios.

2."
Altere-so a colloc.açdo entre os

arts. 3." 0 4.°.
Sala das commissOes, 24 do agos-

to do 1918. - Silva Fortes. - Vi-
viano Caldas. - Honrique Portu
ml. - Joäo Lisboa, presidente.

S go pastas em discnssao, eo'-
junctamente.

0 SR. ARGEMIRO DE RESE\-
PE: - Sr. Presidento, aeiiand-
so em discussdo o proj octo n. 99,
que trata do augmento do. venci-
mentos dos Secretarios do Estado
P da eievação da ajuda do custo dos
membros do Congresso, na futun
legislatura, era não procederia. dc
accordo corn a minha conscioncia si
não viesso expor franeamcnf.o a
minha opinião a rospeito do asauni-
pto.

Dovemos sempre emittir corn
franqueza o loaldade a nossa oni-
ablo sobro as questOes aqui agita-
das o nern para outro Tim é quo o
Pogimerito da Casa estabolece a
IISCUSSOeS.

Bern VOiO, Sr. Presidente, quo o
niembros do Congresso são mal ro-
niunerados, pois desdo muitos an
abs 0 o mesmo o sou subsidio,
apesar das di Ificuldades sempre
crescentes da •vida, scm tor havi-
do qualquer alteraqão quo viessa
compensar os esforqos dos le gisla-
lores quo abandonarn seus laros
deixam seus affazeres para virenj
cuidar dos jntorosses do povo, nosta
Capital.

Por outro lado, pordm, não C
[tiOflOs certo quo dianiamente corn
Os mesmos fundamontos do cares

ha e difficuldades do vida reecho-
rnos pedidos do augmonto do yen-
cimontos das difforentes classes
no funccionarios publicos do Esta-
do; pedidos sobre Os quaos nos to.
mos silenciado, ouvindo sempre da
oarnrnisaj dc Orqamenfo quo o
Thesouro enfolizmenfe ndo corn
ponta augmento do quaiquer espe-
dc, scm corren o risen do ficar,
no mornento em graves ernbaraços
na satisfação das despesas publi-
cas, não podendo absolutamente
sen sobrecarregado corn novos on-
cargos.

Nest.as condiçdos, eomo poniero-
mos volar no presento momonto Ti-
nanceino do Estado, quo si não 0
afflictivo, tambem não 0 dos mai
[izongeiros, pesando sob re o Estado
pagamentos importantes, uma me-
dida quo redunda am augmento do
despesas para a Estado, sacritican -
do seus compnornissos financeiros o
cleixando de lado as reciamaçdes e
Os pedidos quo nos são diariamon
to dirigidos poias outras classes
quo porcehem sous vencimontos
dos cofres publicos.

Assim, penso, não nos ficaria
born augmenlo do subsidlo dos
mombnos do Congresso, no quo es-
iou certo terei a approva9ão do
lodes os mais illustrados collegas,
que ndo podem pensar do outra
firma.

Quanto a. eievacão do voncimen-
to dos Secretaries, entendo quo a
niosma C justa, attondendo a quo
o Seenetania do Estado tern de pen-
rnanecer na Capital scm poder an-
rerun oiitra recomponsa pecuni aria
quo. nCo se j a o do cargo, do 1.0 do
janeiro a 31 do dezembro, it quo
ndo aeontoee corn os deputados, quo
dispOern de grande pane do aiim,
em quo poderCo empno.gar sua ac-
tividado, ndo ficando rest ringidos
para satisfaccdo do suas necessida-
des ao subsidio çle deputado.

Não senia justo quo a Estado do
Minas, exigindo desses titulares ' a
penosa responsabilidade dessas fun,
ecCes, si hem quo honrosas, nOn
hlies desse nem sequer rnoios do
representação dignos e compativoi
corn o cargo. 	 -

Passa-so a.

2.' PARTE DA ORDEM DO D1A

3.' discussdo do pro jecto n. 99
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E depois, senhoros, o mandato
do doputado, si bent exigindo a
maioria das vezes sacrifielos, dove
ocr para nós mais urn iosto do
honra em quo pugnamos polos in-
teresses do povo do quo urn melo
de vida; o, estou corto de quo esto
( o entender da Camara, quo adia-
ra para momento mais opportuno a
satisfacçde desse augmonto no quo
porcohe a doputado mineiro, alias,
reconhociclo geralinonto coma in-
sufficionte para oecror a todas
as dosposas a quo é . obrigado go
ralrnente o hornem politico.

Nestas conthqOes, you aproson-
tar urna emonda, corto do quo a
Camara não lovarã a mat o men
gosto, antes ha do consicloral-o
[cal o nobre, filho aponas dos son-
Lirnoritos do justiça quo dictam mou
procodor.

A emonda é a soguinte (ld)
t[uito bern; rnuito bern!)

Emencla

N. 3
Ao art. 4°, supjprirnam-so as pa-

lavras - quaiido a representan-
to... atd 0 tim.

Sala.s das soss6es, 24 do agorsto
do 1918. - Argemiro do Resende
Costa.

E' apolada o entra em discussdo
conj unctamento.

0 SR. SILVA FORTES (scm re-
visio do orador) : - Sr. Presiden-
to, ac so iniciar hojo a 3' discus-
são do projecto n. 99, a commissão
do Orarnento, par rneu intormedio,
enviou a mesa duas emendas per-
foitamerite meditadas e ponderadas,
submettendo-as ac j ulgamento im-
parcial o justo dos srs. deputados.

Ndo era nocessarie salientar quo
so tratava de urna medida pure-
monte adminisi.rativa po.rquanto is-
so estd no espirito de todos as mens
collegas.

Estamos, Sr. Presidente, em uma
dpoca do criso em quo as difficul-
dados da vida são crescentes, e to-
das as classes solicitam a meihoria
do sous prorvontos - dosdo os fun-
ccionarioz publicos ate aquolles quo

represeritam a pro ducção, acluelles
quo conirthuom mais drectameni
para a orçamento do Estado.

A tarefa da coinmissdo am Urn
tal assumpto C, portanto, de1icad
o difficil, mas, corn e intuito
corrospoeiidor a confiança da f.
mara, ella prociirou agir corn pm.
dencia e reflexão, aiim do quo sej
mantida plena barmonia ontro o
Podor Legislativo o a Poder EX&CII,
tivo, cada urn dumprindo corn In.
depondencia a conscienciosarnente
o sou rnandato.

Neslas eondiçOes, or. Prosidente
a co•mms.sdo do Orçaenento rq.
tern quaesejuor consideraçbes a ar-
eroscantar as que jd axpcndeu an-
toriormente, limitan4o-so a decla
rar, corn reiaçãe d. omenda sugge
rida polo illustre rapr050ntanta da
4." circumserlpçdo, quo vota pela
rnesrna, doixanido a Camara plena
liberdado do procedor a raspeifo.

Assirn procedendo, a commisoL)
nada mais faz do quo mantor a Sila
norma do coriducta do sempro, res
peitando a soberania do Poder Le-
gislativo a a mordo do ponsar do Od-
da urn dos srs. deputado.

Qualquer quo sej a a decisdo da
Camara, a commissão a acaiará ee-
mc sende a mais acertada, patrioti-
ca e justa.

Lirnito-me a estas consideraçOe,
Sr. Prosidento, porquo a ass.uniplo
C delicado a oscabroso, pertencen-
do ao numoro daquelle.s quo nos
conveneern da voracidarde a acerb
do veiho .broeardo quo at firma qw'
mais vale ser juiz entre dais in!--
migos quo entro dois amigos, pois.
no primeiro caso adquire-se rnai
uma amizacle, ao passe quo, no se-
gundo, perde-so uma quo iii pos-
sularnos.

(Muito bern; rnwito bern!)

0 SR. JOAO LISBOA: - Sr. Par-
sidonte, venho, ap onas, apresentar
uma ernenda dc r'edac;ao para
meihor osale.recor a disposto no art.
50 do projecto, assirn redigido:
(ld)

"AT. 5.1 Flea, desdo ja. aherto 0
credito da quantia do dezeseis con-
to do rCis para occorrer as despe-

cas da primeira installação dos Sc-
retari o5 do Estado o Chafe do Pa-

licia a scram emponsados em 7 do
etcrn1Jro proximo futuro.
paragrapho unico A medida do

ua cogita esta artigo C extonsiva
as substita0o5 quo so derom den-
Ire do quatrionnio presirdencia],
abrjnd0 e , na occasião opportuna,
a resPec tivOl credito."

Ora, as substituiçbes tempora-
ries, quo SC verificarn constante-
menlO dentro do quatriennio, nile
podem sor aprplieadas as disposi-
çbeS do artiga quo acabei do 1cr.

Para hear hem claro a text(T da
lei, apresento a soguinto emenda:

1d)
Flea, portanto, ham esciarecido

quo ndo sendo flOSS cofldiçOes do Va-
ma nenhurn motive justificaria a
ibertura do croditoc para nova in-
5tallabia do secretarios.

(.lIuitO beam)

Em enda

N. 4
Emenda ao projecto IL 99:

Ao paragrapho unsio do art. 51,
re.dija-5C da seguiita nT1anoira:

"A mothda do quo cogita oslo ar-
tigo C extonsiva as suistitniçOes quo
se derem, par niotivo do vaga, den-
Ire do quatriennio prosidoncial,
abrinclo-se, na occasião opportuna,
o respactivo credito.

Sala das seosCes, 24 do agosto do
1918. - João Lisboa.

E' apoiada o ent.ra cm discussdo
conjunctamento.

0 SR. GETULIO DE CARVALHO:
- Sr. Presidanto, tratando-se do
urn assumpto qua ia foi taxado po-
lo ilustre relator da commissãe do
Orça.rnento, do escabroso, e do fa-
cto é assunT1pto quo melindra fa-
cilmente dquellos que nolle tern do
intervir par força do cargo, apro-
veifo 0 ensojo do torem sido apre-
entadas novas ernendas, quo

1110 são devidamente Colihecidas
pela Casa, mas quo devemn sor
estudadas para quo possarnos, corn
elareza, dar 0 nosso voto, e submet-
icr d consideraQio do aneus colic-

gas urn requorimente do adiamon-
to da discussão do projercto por 24
bores, aiim do quo, nesse interval-
lo, soarn impressas 0 distrihuidas
as emondas.

Eis a rorjuerinionto: (si)
(Muito bern.)

Requerirnenjo

Recjueiro a athanT1ento (Ia dis-
cussda do projecto n. 99, cut

 por 24 lioras.
Sala das sessdes, 24 do agosto do

1918.—Getuiio do Carvaiho.
li apoiado e pasta em discussäa.

0 SR. SILVA FORTES (sc)n re-
oisão do orador) : —Sr. Presidente,
parace-mo quo não dove ser aced-
to pela Casa a requerlflT1oflta apro-
sentado pela nOSSO illust.rado cal-
lega quo corn tanto zolo, dodieaçiia
o patriotismo procura descaTnpenhar
sea mandato,—sr. doputado Getu-
110 do Carvaiho.

Não apparel jamais a. passagem
do requerimontos quo solicitem a
a diamonta do qualquor discussilo,
quando, porCm, osso adiamento to-
iha par urn dar ensojo a quo os
srs. doputados possain . ostU(lar
qualquer assumpta flOVO 9110 tenha
sido trazido ao debate.

Não C esse, entretanto, o cast)
actual.

0 nobre doputado naturalmen to
apresentou sea raquerirnonto sup-
panda quo a cinerida apresontada
polo honrado prosidento da earn-
missão do Orçamento contivosa
materia nova.

Eutretanto, essa emenda trata
apenas do uma questão do rodacção,
visando esciarecer a espirito do Ic-
gisriador o evltando atC qua am
applicacão da lei 0 Eslado possa
ser prejudicado cut intor"s-
sos.

Efioctivarnente, ella torna bern
clara quo a ajuda do custo destiun-
da a. installacãa dos Seeretarios cIa
Estado o Chefe de Palicia sO serd
concodida nas substituicoes, quanda
cssas so derem par motivo de vaga
a não naquellas quo forom deter-
nnnadas por simples designaçOes
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temporarias na ausencia dos Sc-
cretarios of fectivos.

E', pois, ilma emenda do simplos
redacção quo visa apenas esclarectr
o espirito do legislador salvaguar-
dando Os interesses do Estado.

o nobre deputado, intelligencia
lucida, republicano quo me mere-
cc todo 0 ac.atamento...

o sr. Getulio de Garvaiho :—Mui-
to agradecido.

O sr. Silva Fortes. .. lard scm
duvidã justiça ao procc1er do corn-

-missdo, quo ndo tem 0 menor in-
tuito do furtar a questdo no examc
da Camara.

Trata-se, porbm, do materia ur-
genie, que ainda dove ser sanccioua-
da peio actual governo e, em vis-
ta das razoos expostas, parece quo
ndo so justilica o adiamento cia
discussdo proposto polo nobro do-
putado.

E' o quo me cumpria dizer em
nome da comrnissdd do Orçamento,
o estou certo do quo o nobre depu-
tado concordard corn a mesma em
vista cia 0xplica90 quo loalmento
acaho do prestar a Casa.

(Muito bern; muito bern!)
0 SR. GETULTO BE CARYALI-IO

(peta orciem) :—Sr. President-c, cm
vista dos oxpiicaçbes quo acaham
do sof daclas polo illustrado colic-
ga, relator do parocor da commis-
são do OrQamoTltO, pareco quo a Ca-
mara so julgard naturalmonto sa-
tisfoita para o sea pronunciamciito
a rospeito da materia do projecto
o snas ernonclas.

Nestas condi66cS, paroce-me, i
facto, convonientc a retirada do
mcii requcrirnonto, em vista da pro-
moncia do tempo, porquanto, esti
por dias a posse do novo govern,)
o consequente ent.rada do novos sc
crctarios. Peqo, pois, a V. CXC. Sr.
Pres-idonte, quo consulto a Corn s;
consente na retirada do rocruori-
mcnto, quo ora poco. (Muito hew,)
—Consultada a Casa, b concedida
retirada do roquerimento.

Ninguom mais pedindo a palavra
encerra-se a discussão e prbceden
do-so a votaçdo, sdo approvado.s
proj ecto o emondas quo väo a corn
missão de Redaciião.

Nacla mais havondo a tratar o sr
Presiclerite rid para o dia 20 a so
guinto

ORDEM DO DIA

Prirneira porte

Ate I hora da tardo:
Loitura o aisprovaçdo da acta.
Expediento.

AId 2 lioras do tardo:
Apresentaçdo do pareceros das

commissOes.
Apresontaçdo do projectos, reque-

rhientos, indicaiöes, interpellacbes
ou moçOes.

Discussdo do requerimontos, mdi.
caçbes, interpellaçdes on moçbcs.

Aprovaçdo do redaçbes finaes.

Seunda parte

Ate 4 horns da tardo:
Discussho do profo-roncia entre a

prooeto n. 104, modificando
processes eleit.oraes do quo trata
lei n. 708, do 19 do sotembro
1917, e o substitutivo ao mesmo of-
forocido e sogunda discussbo do qiio
fOr prefe-rido.

Levanta-o a sessão.

21 . 0 SESSAO ORDtNARTA, AOS 70
P11 AGOSTO BE Id-ES

Presideiecia do sr. Bias Filho

SUMAMRIO: - Acta.- - Expedice
to. - Aprcsentaçdo do pareceros.
.—Aprescntado do proj ectos o in
clica000. Discursos dos srs. Ge-
tuilo do Carvalho o Argemiro Ce
Rosondo. 	 Rodacçdo final do
projocto n. 99. 	 2.0 discusslo
do projecto n. 104. 	 Ernonits.
—Ordem do dia.
Ao rncio dia, foita a cliamada,

acliam-so proserites os srs. Bias It-
ilao, Leopoldo do Luna, Paulo P1-
nheiro, Modestino Gonçaivos, Joo
Maria, Norberto Lago, Jodo Antonio,
Honriquo Portugal, Retto Junior,
Silva Fortes, Viviano Caldas, Baeti
Neves, Franklin do Castro, Morel"'
do Rocha, Monteiro do Ahreu, José
Custodio, Pedro Laborne, Julio Mel-
relies, Gabriel do Andrade, Berflai

do Guimardos, Jodo LisbOg, Getuijo
do Carvaiho, Costa Cruz, Ignacio
Murta, Pericles do Mondonça, Cice-
ro Lopes, Argemiro do Rosondo o
Tavares (10 Mello, faltando, corn
causa participada, as srs. Simedo
Stylita e Sousa Soares, o, scm ella,
as mais senhoros.

Ahre-se a sessdo.
Lida a acta da antecedente 0 rido

1-iaverido quom sabre a rnesma faça
ohsorvaOes, C dada por appro-
vacla -

0 Sr. 1.° Sccrelario dd conta di
segninto

EXPEPIENTE

Officio
Do Sr. 1.0 Secrotario da Asse-rn-

bida Logisiativa do Estado do Rio
ilo Janeiro, agradecendo a commu-
1!icatao da oloiç-do do Mesa dosta
Camara - —Inteirad a.

Pa Asociaçdo dos Acadernicos Mi-
neiros corn sCrip no Rio do Janeiro,
convidando a Camaro para nina sos-
são civica a realizar-se no cia t9
do corrente, cut a me-
mona do dr. Carlos Peixoto, fiiho.

0 sr. Prosidente manda quo ce
telegrapho ao sr. dr. knttonio Car-
los para repree:iar a Cernar t no
referida uIe'no1i de e 'poo so igi a-
dcça o convito.

Aprrscntacão de pareceres dos corn-
missiles

o Sr. Modest-mo Gonçalves, pela
eommissdo do PetiçOos, onvia C
Mesa o seguibto

Parecer Para 2.0 discussdo sobre o
projecto n. 97, de 191 . 8

(Setima logisiatura)
A cornmissdo do PotiçOes o Re-

prcsentaties, a quo foi prosento o
projocto n. 97, dosta Camara, jEt
approvado em primeira diseussdo, C
do parocor quo cue soja su-bmettido
Et Segundo e approvado, protostando
offorecer-ihe emonda-s em occasido
Opportuna.

Sala das Co-mmissbes, 26 do agos-
to do 1918. - Modesthio Gonçalves.
—Silva Fortes. - Tavares do Mel-
Io.—Baeta Neves. 	 -

Pro jecto a que se ref ere o parece
supra

O Congresso Logislativo do Esta-
rio do Minas Germs deerota:

Art. 1. 1 E' o govorno auctoriza-
do a conceder ao profososr srthstifti-
to do Psychologia, Logica e His-to-
na cia Philoso-phia, do Externato
do Gymnasio Mineiro, dr. Jodo do
Mello Franco, dais annos do licence
para tratar do nogocios, scm von-
cirnentos.

Art. 2.0 Rovogam-so as disposi-
çOes em contrarlo.

Sala (las Commissdes, 9 do agosto
do 1918, - Argomiro do Rosondo
Costa.—Viviano Caidas.—Bias Fl-
iho.—Monteiro do Abreu. - Gari-
baldi do Mello.—A Imprimir-

0 Sr. Cicero Lopes, p ela commis-
são do Redacçao, onvia a Mesa a
seguinto

Beclaccao final do projecto n. 99

A -co-rnirnssdo do Redacdo a quo
foi presonto a projecto n. 99, do
eorrente anna, C do parecer que scm
uippeovada a so-guinto redacçdo fi-
nal, attentas as emendas quo o mes-
1110 soffreu em 30 di-scussdo.

0 Congresso Logisiativo do Esta-
do do Minas Geraos decreta:

Art. 1.° 0 subsidio do Presidente
do Estado e a representaqdo do
vice-Presidonto do Estado, no porio-
do do 1918 a 1922, são os mesu'os
fixados Ida lei n. 619, de 6 do
sotembro do 1914 o outras quo re-
gem o assumpto.

Art. 2.° Purante as sossOes ordi-
narias da segumnto legislatura Os
me-rnhros do Congrosso Legislative
receberdo o subsidio annual do tros
contos e sotecontos o vinto mil rCis
(3:720$000), quo ihos serd paga
mensalme-nte, duranto o funeciona-
mento do Congresso.

Paragrapho unico. Darante as
sessOes extraordinarias rocoherdo a
subsidio de sesserita mil rdis dia-
rios (60$000).

Art. 3.° A ajuda do custo dos
menrhros do Congresso C fixada ern
urn conto do rCis (1:000$000).

Art. 4° Ficam, desde já, elevado
a vinto quatro cantos do rdis an-
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nuaes (24 :000$000) os veneJrnentos
do cada urn dos Scretarios (10 Es-
tado, e a dez contos (10:000$000;
annuaes os do official do gabinete
do Presidente do Estado.

Art. 5. 1 Fica, desde jã, aberlo
O credito da quantia do dozeseis
contos do rdis (16:000$000) pam
occorrer as despesas de primeira
installaçdo das Secretarias de E-
tado e do Chefe do Policia, a so-
rem empossados em 7 do sotembro
proximo futuro.

Paragrapho unico.'A medida de
quo cogita oslo artigo d extensiva
substituiçOes quo so deiern, pOf

motivo do vaga, dontro do quatrien-
nio presidencial, abrindo-se, na oc-
casido opportuna, 0 respectivo crc-
dito.

Art. 6.° Revogarn-se as thsposi-
coos em contrario.

Sala das CommissOes, 26 do agos-
to do 1918.—Cicero Lopes. —Get'iIio
do Carvaiho.

o mesmo senhor roquer e obtein
dispensa das formalidades regimen-
taos para quo soja discutida e vo
Iada na presente sess, a rodacçäo
final quo acaba do apresontar.

Fica sobro a Mesa para sor sub-
mottida a discussiio opportuna-
monte.
4presentacdo de pro jectos, requcri-

mentos, inclicacdes, interpellaçOes
mOcdeS.

o SR. GETULTO DE CARVALHO:
—Sr. Presidonto, p0th a palavra
para submettor a consideraqão da
Camara •o seguinte projecto ql1

fundamentarei em ligeiras pala-
vras. (Ld)

Como vO a Camara dos srs. Do-
putados o assumpto do projeoto ndo
traz originalidade por parte do sou
auctor. Jd outros Estados sobro olle
legislaram. Fui senipro adepto da
militarizaçdo do povo pela instriH
cc do militar, por entender quo elle,
d urn poderoso . factor da sua grail-
c1 e7a e virilidado, cultivando, prin-
cipalmonto, o civismo publico.

o serviço militar obrigatorio, que
foi tontado dosde antigos tempos
da monarchia, sabemos todos, não
poude sor executado, näo love echo

no solo da nação porque tratavas0
do urn povo sorn ospirito do nacj3_
rialidade, do urn povo em sua maio
na anaiphaheto, quo, não podia for
a cornprohonsdo do suas vantageii5
e nocossidade. A Republica, porCrn
clue ha aunos o ensaia, consoguj
dar-ihe inicio corn a let do 1908.

No nosso Estado, o devernos flIp
orgaihar disso, o serviço rni1jt
e.std porfeitainente organizado e
povo identificado corn 0 gover00
quer so encaro esse serviço pelo Ia.-I,"
do sorteio obrigatorio, quo o vej_
trios pela oxpontaneidade da creil
çCo das liuhas do tiro, jd hoje es-
paihadas por todo torritorio ml.
uciro, ellas, sr. Prosidente, si p C)
urn lado fui sempre adepto da ml-
litarização do povo, por outro sin-
to quo os poderes pubilcos não pci
dem deixar de dar ostirnulos, de
dam garantia a osses moços que
abrern, forçadamdnto, uma reticci-
cia no combate da vida do lndjvf-
duo, para poder se entregar a in-
strucqdo, a esso sorviço de appron-
dizagern da defesa da Patria, a co-
mocar da casemna.

Parece-me, dizia on, quo o met
r ro.i ecto não tray originalidade, por-
quo, agora, nostes dias, os rninisL-
rios da Guerra o da Fazenda, nism
iufluxo conjugado do justiça e pa-
triotismo acaham do dam despachos,
concedendo vencimentoS aquelles
funccionarios da União quo forarn
sortoados para o serviqo militar
obrigatorio.

Egualmente, divorsoS Estados ja
tratararn do assumpto, nomeadt-
mente os do Pernambuco e Espirito
Santo, garantindo aos sons funeclo-
narios o diroito de vencimc'nto dIl
rante o tempo do serviço militar.

AlCm 4o sor tal medida urn do-
ver do podor publico, sahernos tarn-
1)(m quo esses justoS favoros em
eada posarn ao thosouro, porque.
os funecionarios publicos tao motes
como os da classe primeiramentc
ehamada são em pequeno numero.

Corn o intuito do Estado efficti-
varnento concomrer para o compni-
inento desse dover civico, o projeelt
estaboleco quo todo cidadão menor
do 30 annos de edade não podera
sor nomeado para qualquer cargo

publico on scm admittido sob qual-
110er caracter em ropartiçOes publi-
eas estadoaos sem ter caderneta do
reSernista on 0 certificado do ails-
tamento do quo trata a lei de sor-

io militam.	 -
Esta disposiçao que tambosri con-

tern a lei do sorteio militam para o
servico ohnigatorio dove ser gone-
ralizada pelos Estados, afirn do que,
romo unidades fodemativas cia na-
çiO, obnigtlern sons filhos a arnan
a patria commurn o preparar-se
iara defe1del-a clllafldo offendida
ms sons brios.

i'cao prociso Sr. Presidento scm
trials extenso na justificação dese
1) rOjCCt0 porque penso quo once
urn dos srs. deputados bern corn-
prehende a conveniencia do estirnu-
larmos os sentimentos patrioticcs
10 )OV0 C 05 nobres idoaes da mo-
-idade mineira quo, corn cmvisot
iigno dos rnelhores applausos, tern-
se entregado, submissa o abnogadi,
no serviço obrigatorio do sua miii-
tsrizacão não sO nas unidades do
exercito, como rias linhas do tiro
tie guerra.

(.l[uito bciu; muito Oem!)
Pio jocto n. 109

(7. lcgislalurmi)

o Congrcsso Legislativo do Esto-
du do Mines Gcraes decreta:

Art. 'l.° Flea gamantido a civai-
quer funecionarlo publicn do Es-
tado sortoado para 0 serviço nil-
lithe obrig'atonio, nos termos tla Id
!cdertd n. 1.860, tic 4 do jalunro
ic 1908 o dec. ii. 12.790, de 2 do
janeiro deste auno, OS respeettvoi
legates do suas funetOls e sons veti-
rinuntos duranto 0 oxercielo do
nesmo servico.

Paragrapho unico. 0 disposto
to antigo precedcntc coimmirelicuile

OS CoiiScli)tos tiliC ja prestaram OSSO
1rviçc por sorteios anteriores, on

quo estejam actualmento inoor po-
tados a qualquer unidade do exer-
eito nacional.

Art. 2.° Para effectividado cia
garantja conced jda nesta lei 0 sor-
teado provard corn docurnento all-
thentico o sell effectivo exerciclo

na unidado militam do sua inoorpo-
ração, on corn a cademnot.a do to-
scrvista, no caso do jO tor presta-
do o servico.

Art. 3.° Depois do dois annos cia
data desta lei nenhurn cidadão, me-
nor do 30 annos de edado, podorA
ser nomeado para o funccionalis-
mo publico do Estado on admittido
em qualqucr caracter em mepart.i-
coos estadoaes, scm quo apresento
a ca'demneta do mesorvista, 011 o oem-
tificado do alistarnento do quo tmata
o 1., do art. 53 do referido dec.
n. 12.790, do 2 do ja.noiro desie
anno.

Art. 4. 0 Revogam-se as disposi-
cOos em contrario.

Sala das sessOes, 26 de agosto de
i918.—Getulio do Carvalho.

E' apoiado e vao a irnpmimir.

o SR. ARGEMIRO DE RESENDE:
- —Yenho submotter a considomaçao
da Camara dos sis. Deputados urne
iridicacão quo, a men nOr, vern loin-
hrar a satisfacçao do uma medida
do, inteira necessidade no mornento
actual. E' no sentido do so sold-
tar dos poderes publicos (Ia União
Fed oral o Seti coitcursu pain a Ii-
gaçoo tiosta Capital ao Trmaitgttct
uiiiito, tlIOiIVlalRlu it loillIllI_lill-
(açao clacpiclla vasta, e rica zoni
corn a cidado (10 Bello Horizonte,
Capital do Estado.

o Congrosso National miestes ul-
times tempos,, procurando ampa-
tar a agricultura, procurando am-
parar a industria pecuaria, tent f( , -
to lois nesso sentido, destacaudo-s:
entro as ultimas a quo prohthc a
inatatiça do vaccas -

Ora, sr. Presidente, o Congress
Federal enidando do assumpto ties-
Ia natureza (cm cilia aprociaca')
näo entro) so esquece do quo o di-
theiro empregado tia cxecuçao des-
sas leis é improductivo, aSSifl con-to
iuoxequiveis, são os mesmos, poles
difficulclades do transporto, quo
tomnam impossivel sna cxocuQão no
vasto territorio da UniOn Brasiloira.

E, corno consequencia dessas leis,
ficarn apenas posando nos cofios
publicos uin quadro enonme do fis-
roes, heirt rernuncmatlos, eoiisrt in-



A zona cjue so ostoncle do Ubo-
rabinha a Villa Platina o ao Prati,

assafld'o por Monte Alegre, o a quo,
psiciativa particular dotou corn

urna estrada do automoveis, sorvin-
Co a osses ricos rnUflieipios mine:_
I-os _attostado vivo do -o-sforço pal-
tioular dos habitantes do Triangu-
o estd a desafiar pela sua for-ti-

jidado, ao emprego do eapitaes, quo
0riam natur-airnento. attrahidos pa-

ra aquebla vasta e importante 10-
P110 do Estado si eontassern 00111
iatras facilidades, corno as do
Iransporte por via-ferrea garanti-
dora do sell exito positivo.

E, tanto isso C ama verdado quo
OS pontos do Tniangubo Mineiro,

tocadoS por estradas do ferro, conso
uiaorabinha, per exemdo, sente-S.,
quo o povo daquella região salse
corresp-onder a quaiquor heneficio -
public-o, corn quo seja dotado.

Ha, Sr. Preside-nte, no municipis
ilO Patrocinio agnas mineraes de
grande valor medicinal, do quo,
(limo as do Araxd, so vCens priva-
dos habitane dc nosso proprio
Estado, pelts difficuldades do corn-
niunlcata-o do grande parte do Es-
tado corn aquella vasta 0 importan-
to regiCo do Minas.

0 Estado corno a Uniijo so teriarn
a lucrar Si attendossorn a necesti-
lado da ligaqdo facil daquebla im-
portant-c região do Minas a Capital
III, Es f-ado

Selia a linha—Goyaz-Ods-te do
Minas urns ci,rnlimreide ha M-ogya-
na, iitfluimido i(a-S tarifas Cavoravol-
monte ao puhlico, cl ue so sentiria
nlais anirnado no deset tvol Vimoil to
las fontes do rlqIIeZa5 do Tnian gu-
to Muieiro, redundando no augmen-
to das fortes do reuda em bone-
fieio do Estado o da União.
E. Sr. Preside-nb, são tao po-sitivos

o tao sensiveis os rnolhorarnentos
quo trazern as facilidades- do trans
porte quo as estradas do- automa-
eels do Araguary a Estrella do Sal
a vein - influindo lisonjeiramenta

naquelics municipios c - ens Moist-c
I:armeilo, como a linha do hondes
P estrada do automovel do Sacra -
menlo tCi'n trans formado aquells
ililportanle lnuilieipio do Esta'do,

como da mosma fórrna acontete
corn o munieipio do Ab-badia, de-
pois do servido pelt hula do auto-
movel do Uberabinha.

E, entrotanto,, C corn imanenso
posar quo devo registrar aqui clue,
omquanto a zona do Triangulo cia-
ma pola urgento n000ssid-ado do
vi-as do coinrnunicaqOos, nit ostrada
quo liga Uberaba ao- Araxá so c-n-
contrarn trllhos e ate machinas em
vordadeira abandona, tudo- isso corn
a major indilfforenqa do's podo-ros
publicos, on polo- mnos corn plena
tgnorancia don monmos.

Assi-m, pois, conso ye a Cain, a
irnli-caqão quo apresonto visa soli-
altar do sr. Pr-esidonte chit Republi-
ca, quo C min-eiro o conheco, or-
tirnto as noce-sni-dad-es do son Es-ta-
do, volver suas vistas p-ara aqueUa
regiOn... 	 -

0 Sr. José Maria: - A indicaqão
ó muito ju-sta (apoiados; muito
bern), e estd nas condiqOes do ser
attendida e approvada por esta Ca-
mara.

o sr. Argemiro de Resende: -
Ella reprosonta a solieitaqão do to-
dos us habitantes di'uquehla zona
quo nOn re-gateiarn os seas capi-
taos, os sous csforqos part o des-
onvoivimon-to duquelle futuroso pe-
d-aqo do Estado do Minas.

E as-sins oslo-u corto- do quo o soil
F assim estou corto do quo os mous
ithist-raclos cello-ga-s nOn negaräo 0
s-eli valioso apoio 1 indicaCo (fliC
nra aprcsellto, viSto corno ads sit-
i(eiuu-S (1 11 0 at t Uella regal-h) oSta sea-
do coinincreislinento oxplorada,
inutto intolligetite-menle, C forqoso
confonsar, p-obos no-ssos vizinhos (las
pracas corn'nsercia-es de S. Paulo,
cons manifes-to prejuizo das rendas
mineiraS-.

F. nern so digs que Is-a diffi-cubda-
den em so dar vida Os estradas do
forro quo corta-m o Triarigulo Mi-
n-oiro a seguem por osta vasta e
rica- so-na do Estado benoficiandoa,
po-r-qu-o o-ut-ras estraclas do fe-rro
em metros poutos do Brash, menos
precisados, e-stão sendo co-nstruidas,
ernquanto que non-se pedaco gran-
dioso chit UniCo Bras-ileira, osm im-
portatn-te ratiiso do ad-nsinistraçCo
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Leirarnonte scm provoito para nOs oxelusivarnonto pela iniciativa pat.
(10 rnteirior do Estado, quando ossa ticular... 
dinheiro poderia estar •ernpregacio 	 o sr. Julio M	 11no desdobramorito do vias-forreas, dos or estradas 	

es.— ao servi.
quo 	 a meihor protecção quo so 	 o erio...

0 sr. Arjemiro depOdo dar a qualquer industria do 	 .Resende:pe
pals.	 facto, mas, o ineu illustrado col-

E, do facto, podemos affirmaf lega nao ignora quo para so che_
quo atO mesino corn a creação do gar a qualquer urn delles, alëm (Ic
Huiistejo da Agricultura as van- rrnos do airavessar o Estado d
lagens quo para o interior da Be- S. Paulo do lado a lado, somo5
pulalica tern advinclo i -i	 são co- oiirigados a passar pelas estraclas

logyana, Ingloza e Paulista.nheeidas; entretanto, o prolonga- 
mento do uma via-fea d clOud- 	 0 sr. Julio Meirelles :—Imagji
to positivo do vida, porquanto, des- 0 men co11cga quo S. Gonqalo
envolve a industria pecuaria, a tern 11cm estradas do ailtornovois,.
agrirola o 0 cornmercio, modificati- 	 0 Sr. Argerniro dc Resenrje:
Co inteiramente para meihor as Como disse, são murucipios ricos..
condiçöes do vida de nina beau- 	 0 Sr. Julio Meirelles :—Estou at-
dade. 	 accordo corn v. exc.

	

Assim, Si esse dinheiro visando 	 C) sr. Argent iro dc Resende
desenvolver as fontes productoras cujos halitantes lançarn mao de c--
do pals, empregado na e-xecudo carsos particalares para, em SOilS
do leis, fosse desviado para orn territorios, construirern estraclas do
pregos daquellas do quo so occupa .autornoveis para melhorar a expol_
a indicaqao, creio quo o povo seria tacão dos seas pro-ductos e incr
mais reconhecido e teria mais qua rneiitar 0 sea desenvolvirnen0
agradecer aos poderes Pu1)licoa tia 1 conuilercial; imaginorn vv. exe
Uaião, maxima, em so tratanclo do Si OSSCS inaule-ipios, scm ligaçao ,d-
vias-ferreas quo vão facilitar a recta, scm incios do 'trans.portc.
cornmunicacão a logares povoados safficientes, tern a imp-ortan-cia qi
o quo tondo vida propria lactam, todos ads saliernos, 0 quo Sons se
entretanto, corn falta do Iranspor- 1 t-ivessern a arnparar-lhes a ostrad
tos. E' o quo aoontcco 110 Tniangulo do forro, Corn dirninuição (10 per-
Mineiro. 	 curso quo luctando corn tot-los a

Nestas condiçOcs, ó quo naquella sacnificios, são obrigados a fazert
regiao, so encontra o DRUHNI)II-I :lo Pepois, sr. Presiclente, ndo C sO
Araxd, quo ë urna estaucia hydro- a industria pastoril quo alli so des-
mineral (10 primeira orcicrn, jã pro- , ccivolve; ha rnusiicipios, corno a
eurada por possoas do differorites de Coiiquista, por exemplu, oink
Estados, coui unia froquoncia. ro- k lt SO O!icOuiraln IS inais uiodcrwu
gubar o wHit oxpoitaqdo do agus iiistallaç6es meelianicas do props-
(em avultada, so-rn quo tenha ainda car o honoficiar arroz e oudo a pltn-
urna estrada do forro facilitando 0 tano (1eSSe prodiieto C 0111 graoih
sea natural desenvolvirnonto. 	 escala, nao so falando no ca CC e

P-or outro lado, vem 0 municipio npi,do, alli corn franco desenvol\ I-
do Uberaba, quo iii so irnpde ola monto.
ma industria peicuaria, cuja faena Urn sr. cleputaclo :—Ha telegram
jd. transpoe Os lirnites do nosso ter- urns title aunanciarn quo 160.OdJ
ritorlo, honrando Minas, complo- saccas do arroz estão depositadas.
tamente affastado da Capital do ES	 0 sr. Argemiro de Resende —En-
tado. 	 tretanto. Sr. Presidente, todo 0 mluJ-

E' assirn quo ternos o rnunicipio do sabs quo esse pro-dueto d soliri-
do Araguary quo, a Casa n-ão igno- tado corn grande empenho, jC n,19
ma, está em franco desenvolvirnen- dig-o para o extrangeiro, em prac:ts
to commercial, praçut do 1. 1 ordom, corn-merciacs do Estado, como nea
quo chit a dia cresco do importanoit ta Capital.
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publica estd dosourado, deixando
em alandono urn dos mais ricos
celeiros do Estado, onde a i!niciati-
Va particular vem tenazrnente se
esfoniando.

Appello, N is, em norne do Tn-
angulo Mineiro, para e exrno. Sr.
Presiden.te da Republica para que
antes de deixar o governo, lance
as vistas para esso lado da admi-
nistraçdo, prestando mais esse re-
levante serviço a Minas, corno urn
dos seus mais dignos filhos.

Nestas co.nidiçOcs, enviando a Me-
sa a indicaçde jue tonho a honra
de apresentar d consideraçdo da
Camara dos srs. Depiitados, esiero
Clue ella soja mceita pelos incus
dignos collegas.

E' a seguiinte: (lê)
(iiiuilo bent; ni,uito bein!)

Inclicaçao n. 17

0 Congresse Legislativo do Es-
[ado do Minas Geracs, considerando
ciuc Sol) o poito do vista adminis-
trativo d dc urgento nocessdado a
prompta ligaçao do Tniangulo Mi-
neiro a Capital (To Estado do Minas,
por via fcrrea mais curia e barata
1)115 tacilidade dos ciinhtiuieaçOes
cisidoraudo nOn iIa\'C j infivi
Zoavet ParaapaioIisaOu (105 UI-
strucçOcs do vms feri'eas jd inicta-
dos no Triauiguli Mineiro ; cunside-
ran do (JUC corn essc facto so tern a
perder o Esiado do Minas e a
Unido, qua lord de, corn grandes
prejuizos de traballios feitos, rem-
cetar Os inesrnos, 0 cjuante malor
demons hoiivcr mats prejudicado
serO. o EStardo do Minas nessa rica o
pros)era rena do Eslado; conside-
ratio ainda, p°r iii ilirnoros moO-
vos quo scila logo e lastidioso
innrnerar do inteira necessidaie do
ebarnar a altenOo dos pocleres pu-
blicos no sentido alludido : indica
no exmo. sr . President(, da Repu-
blica a noccss:idadc das ligaçbes nos
pontos mais conveniontes dos es-
tradas do ferro Odsto do Minas e
Goyaz, facilitando a con rnunicaçao
corn esta Capital, come da execu-
çdo do traqado corn a ultirna no to-
canto aos muniolijios do Triangulo
Mineiro, cOmo do terminaqdo da

con st.rucqdo da liiiha qua Riga  1Jh0.
raba a São Pedro de Aicantara
passando per Araxd on outro
to, do modo a tornar aquella esta
quo do aguas servida por via-ten.,
rca.

Sala dos sessbes, 30 do agosto do
1918. - Argerniro do Resdnde Cos -
ta. - J. Maria. - Garibaldi Mel-
to. - Franklin de Castro. - Ga-
briel de Andrade.

—A, comrnissdo de Obras Pu1lj.
ens o Viaçdo.

Redacçdo final do pro jecto n. 90
Lida e posts en discussão. 0 scm

debate aprprovada a rcdaoqiio flip
do projectoproject n. 99, fixando o suit-
sidio do Presidentc do Estado e o
dos mombros do Congresso no f
turo quatriennio. - Renietta-se ao
Son ado.

Passe-se ii

2.' PARTE PA 01WEM 00 1O

2.' dfsco,ssdo (10 projccto n. 101
(Preferenoia)

13' aninuciada a discussao da pr'-
Foicicia citic o pIjeel 	 ii.	 101
iiijfIj'(IiiiI Is Ir('*5 1Lld1ao
0 cue Onto a leE U. A08. to 1 9 111,

seteinbro do I 017, o o subsilluliv
no niesmno oticre;ido.

Eiicenrada senri debate a discus-
sdo, 0 pnefenido o substitutivo, joe
continda corn o n. 104.

Entra, pIUS. 0111 2.' discussOo, cm
gloho, a ioque rime ito do sr. \Iu-
roira da Bo tha.

0 Sr. José ('usloilio Olivia 0 Ales
a segulu to

Em curia

NI
Flea reduzido do 0 mores para 3

mezes 0 pi'azo pain diiicoaiija.tib1-
lidade eleitoral para os cargos de
vereador c do repre:sentaqdo esta-
doal. - JosO Custodio.

E' apoiada o entra em discussa il
conj unctam cute.
• 0 so. Costa Cruz justifica e mac-
do ii Mesa as seguintcs

En endas

N. 2

Aecrescente-so onde oOflvier:

•brf. A apuraq .do da eleicao do
milnicipio quo ndo for sOde do ter-
ow jadiciario serd feita na sOde
do fermo a quc p ertenoer, fazendo
parte da junta do qua trata 0 art.
12 da lei n. 708, do 19 de sotembro
Ic 1917, o presidente da Camara do
rcferiilo rnlInieipio.

N. 3
Art. Os oleitores do distriefo (10

par quo nOn for no mesmo tempo
iiri'to adrninisfnativo, eoiicorro-
rOo para a eleiq0.o do voraedon os-
pceial do districto administrativo
) qual pentencerem, Votando n as
'ssOes em rjuo tiverern os seis no-

iuc incluidos 11_a lists de cliarnada
paragra;pio 1111100. 	 0 dispoIo

0010 arhgo ford a rpplica cOo 0. cEO-
ic vereadores geracs.

Salt dos sessOes 29 do a(I5() do
Costa Cruz. - Cicero Lo-

- liaefa Nave;.
Sao postas em discussdo coujun-

tanunte.

Nada mais liavendo a tratar, o sr.
Prosidenfe designs pana arnanhd a
soguirnte

ORDEM 100 PTA

Prime ira parte
Ate I hora da tarde:

Leitura e approvaqgo da acta.Expodienfe
Ate 2 horas da tarde:

Apresentaqao de pareceres da
CommissOes.

Apresentaqdo do projoctos, requerirnento, indicaqOes, interpella^
qOes on moqOes.

Discussdo do rerj tlonirnentoS in
dicacOes, in tenie jlaçOes on mocOes.

ApprovaqOo do redacqoes fuses.

Sejunda parte
Ate 4 horns (in tarde

l.a discussao do j)rojecto ii. 108,
appl'ovanio as con tas do oinri'icio
On 1917.
Levanta-se a sessdo.

22,1 SESSAO ORDINARI\ AOS 27
1013 AGOSTO 013 1918

Pies idercja do so. Bias Fitho

SUMIJARIO: - Aeta. - Eaipodien-
te. - Apnascufaqdo do pareceres.
- l.a diseussdo do projecto n.
108. - Discurso do Sr. Silva For-
tes - Orden-1 do dia.

Ao mcio dia, feita a charnada,
aeliam-so presenCes os srs. Bias
Filho, Leopoldo do Luna, Paulo
Pinheiro, .11odei stino, Gonqalves, José
Ilania, Jode Antonio,Henriqiio Por-
tugal, Hello Junior, Silva Fortes,
Viviano, Caldas, Baeta Neves, Fran-
klin de Castro, Moreira da Rocha,
Pomileiro do Abren, Pedro LaJ)orne,
Bernardo Guirnardes, Getulio do
Carvaiho, Costa Cnuz, Norberto
Lage, Ignacio Murta, Pericles do
Mendonqa, Cicero Lo 1pes, Jodo Mar-
tinlio e Tavares de Mello, falfando,
corn causa parfieipmla, os srs. Si-
modo Stylita e Sousa Soares e, scm
Jia. us mais senbores

O SR. BIETA NEVES (edo do-
seu discurso)

o so. Jose' Custocilo, attendondo
ponderaçbes do orador prece-

lente. apresenta a seguinte

Emenda

N. 4
Sib-emenda a elnenda n. 1)

Flea nednirjclo do seis Para tres
ZN 0 prazo pain (lesinoompati.

lilacic eleiforal par.' os cargos dorprcspntacOo estadoal
SPa das SessOes, 20 do agosfo do

I)I - José Cus[odio.
-\Poiada, entia conj ullotanonto

"All disrus0
M'11 ,u elyi majs podjrido a palavra,

a discuss,-to Procoden-
0 Vofaçäo são approvados o

0 [ Iirths as ernendas, OXeNii a dc fl. 1, que 0 rejeitada.
A Da C -
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Aro-se a sesso.
Lida a ada da antocedonte e nIb

havondo quern sabre a masma faça
obsorvaçOes, flea sabre a mesa pa-
ra ser aprovada quando houver
nurnero.

0 sr. 1.° secretarjo dd conta do
seguinte

EXPEDIENTE
Requerimentos

Do €1. Julieta Guirnardes o outra,
professoras publicas em Januaria,
solicitando augrnetto de rencirn'en-
tos. - A' cumrnissdo do PntiçOes.

De d. Maria Ant.onietta Campos,
profescsora adjuncta do grupo esco-
lar do Villa Mercs pedindo urn
anno do lleenqa para tratar do sau-
do. - A' mosma commisslto.

Do d. Maria Regina Mendes, pro-
fessora do grupo escolair "Dr. Cu-
portino", do Rio Casca, fazendo
idenlico peidido. - A' mesma corn-
rnisIbo.

Do d. Christina de Carvaiho Vi-
eira da Costa, professora da 2. 1 Ca-
doira do soxo masculino de Alto Rio
Dccc, fazendo identico podido.
A' meisma connmissIbc.

Requerimentos
0 sr. Bernardo Guirnardés justi-

flea o manda a Mesa dais roqueri-
mentos: urn do reitor da Escola
AgTricola do Lavras, peclindo 11111
auxilic do 30:000$000 para a eon-
strueão do urn pavilhio central na
referida Eseoa, o outro do Sr.
José Ignacio (los San Los, professor
do doserilic do Gymnasia Mineiro,
podindo oqtuparaçIbo do vencirnen-
tos aos dos lenles dense ostaJeleci-
rnento. A' commissIbo do Orqa-
tTlonto.

Aprescntacao de pareceres dos
cornmissdes

0 sr. Henrique Portugal, pela
eomimissIbo de Saudo Publica, apre-
sonta o soguinto

Parecer n. 195
(Sotima logislatura)

A eornmissão do Sande Publica,
a quo tot presente urna ropresenta-

qIbo do Affonso Carlos do Sousa
outros, cirurgiO es dentistas, reside,
Los em Carangola, pedindo a dre,
taqSo do medidas do reprossg0
Lr o oxorcicio da profissIbo sle dell".
tista par individuos loigos,
paroeor e roquor quo a roferida Fe.
presentaqao soj a archivada,
quo as rnodldas solicitadas j
acham consu1stanciadais nos art
291 a 294 do' rogulamento quo I.
xou corn o doe. n .2.733, do 11 dejareeiro do 1910, alérn dais
constantes do Codigo Penal da 11e
pubilca.

Sala dais commis;sdos, em 27 d
agosto do 1918. - Henrique Pü.
tugal. - Joaio Antonio. Fran,
klin do Castro. - A irnprimir.

0 sr. Retto Junior, pola commj
são do Agricultura, aprosonta o se-
gulnto

Parecer n. 196

(Setima logislatura)

Rec'ebcrido a cornminsIbo de Agrj.
cuitura o Industria a indicacan n.
16, d do parecer seja a mosma sub.
mottida a discussão e apprcy
considorando ser & assumpto ne1J
contido do alto interense il ind.
tria a quo so refere, redlarnand,
por isso, a attenqIbo do governo.

Sala dan comrnissdes, 27 do ago.
to de 1918. - José Maria. - Belt
J tnior.

Redacçao do indicaçdo a que se r-
[crc o parcccr supra

IndicaqIbo n. 16

Sendo crescento e altarnenfe ani-
mador o desenvo4vimento da in-
dustria pecuaria em nosso Estadc
roclaman do as mails attenlos cuiL

-3s, agora quo temos prova!a
nsa grande coparticipaqIbo aos in-
toresses oconornicos do Minas Ge-
raes; coiisiderando o grande em-
pcnhe que ao executive cabe em
saJvaguardal-a do qua osquer ma-
les quo porventura a possam da-
mnificar; .considerando mais, Q1J(

tendo ella soffrido ha pence a
consoquencias da tcrrivei goad
quo nIbo poupoti as mais vastas

aitas zo-nad po 1,Toaclas do rehanhos
One constituern alli a base essein-

cia1 da sua riqueza; attenderado a
raVO cireurnstajicia quo nesto mo-

snespalha forternente a f e-Dre
aphtoSa em diversos munici-

jOS criadores o couTisi.dorando, fi-
a1mente , a necesstdado do urna in-

lorren0 urgente dos pederos es-
corn e fito principal do im-

iicdir a propagaqão o rnaior desen-
olvjmento do tIbo assustadora e

prejudicial mole stia:
" Indicamos quo a Mesa da Camara
JoS srs. Deputados represento ao
thefG do Peder Exocujtivo Esta-

o, afim do quo este, concerfe
toni as diversas municipaJidades,
melo's tondentes a impodir o transi-
o do rebanhos contajrninatdos do
lebre aphtosa, Para fOra do anus
munidijj ios, eonVoncionando, si as-
jni enteinder, mul.tas quo terIbo a

;pplicacio, segundo o criteria main
onveflieiflte il oxecuqlio da medida
optada; case, pordm, soda feces-

5ariO, par qualquor mole urgcnte,
ultrapassar urn rebanho eontarnina-
do as fronteiras do municipie ónde
esteja, nile 0 podorá fazes scm pro-
i,io aviso ao chefo do oxecutivo do
municipio per ondo liver do transi-
tar.

Sala das sessen, no's 23 do ages-
do 1918. - Julio da Silva Mei-

relies. - Garibaldi Meile. - Ale!-
den Gonqalres. - Franklin do Cas-
tro. - Monteircj do Almeu. - A
anprirnir.
U sr. Costa Cruz, pola commis-
io do Legislaqão e Justiça, apre-
"nta 0 scuinte

Parecer porn 3. discussao do pro-
jecto n. 104

A commissIbo de Constituiqão,
Lgislaçao e Jusiiqa, a quo foi pro-
dnte o projecto n. 104 e as omen-
Jas a elle offeirecidas, d do parecer
me sri a o mcsrno submettido a 3.
discussão corn a redacqIbo quo se
o'gue:
o Congresso' Legislative do Minas

leraes deereita
Art. 1. Na secqIbo eleitoral em

Vie, em virtude do no compare-

cinaeaito do mosrarios ciii numerO
legal, näo so installer a mesa ate a
hera marcada no art. 10 da lei n.
708, do 19 de setenibro do 1917, po'-derIbe on eleitoros indicar, em of-
ficio dirigido no mosario quo coon-
parecer, ou ao encrivão desig-nado
para servir do socertarie quando
faliem todos es mesarios, on no-
mes don eleitores Para coristituir a
mesa.

§ 1.° Os officios do quo trata o
artigo antecedonte, e quo Serb
traaiscriptors na aetta da oleiqlio, po-
dorIbo ser assignados per qualquer
nurnere do eleitores da seeçbo, do-
vendo ser as firmas reconhecidas.

§ 2.° Sendo aprosentado main do
urn officio prevalecerd o quo con-
tivor maior niurnero do asnignnafu-
ras do eloitoros, nbc so contando as
assignaturas em duphcata.

Art. 2.° Porante a mesa assim
cosistituida procoder-se-d a elelqbo,
obsorvandoe cm todo o procnsso
as formalidades prencriptas no cap.
III, secqbo V do regulamento n.
4.877, do 1917.

Art. 3.° A acta da eioiqbo JolLa
pela mesa constituida na fOrma do
art. 1.° seri escripta no livro dos
tinado a. secqão ou, na nsa falta, no
livro de nolan, remettendo-se, non-
to ultimo cane, cepia authentica a.
junta apuraidora.

Paragrapho unico. Na falta do
Iivro do notas, a acta da eleiiqbe so-
rai lavrada em qualquer livro on
cadorno do papeil alrnaqo, aheirto,
nurnerado, rubricado e encerrado
polo presidente da mesa.

Art. 4.° Em eada districto quo
nbo for séde do termo jadiciarie
haverd duns secçdes e}oitoraes si o
numero do eleitores for superior a
duzontos o inferior a trezentoe, e
tres secqUes quando exeedente den-
to nurnero; na sdde dos tormos ju-
diciaries tantas quantos forem as
escrivbes.

Art. 5.? Nas eleiqdcs municLpae
para o future triennia, e juiz do
direito, trinta dias antes do desi-
gnado Para a eleiqIbo, fa.rd a dlvi-
são do mmnicipio em socqOes eJei-
toraos e determinard todas as pro-
videncia ls constantes do art. 2 da
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251let it. 708, do 10 do sotiomliro do
1917, e mats , dispo.sic6os em vigor.

Art.. 6.° Quinzo .dias antes ida old-
ao para voroadcros, membros do

eori,snlho deliberativo e juizes do
Paz Para 0' fu.turo, triennio os jui-
zes do Paz o immc.diatos procodo-
rdo d eloiçdo do mesarios Para as
socOes aecrescidas, observa.ndo-so 0
disposto no' art. 6.° da lot n. 708,
do 19 do seteuiibro do' 1917, e art.
34, ii. 2, do regulamento n. 4.877,
do 1917.

Art. 70 Flea aubstituida pela do
sus'pensdo do urn a tres mezes, a
pena de multa a quo incorrem os
esrrivdos por infrarcOes previstas
no art. 147 do regulamento n.
4.877, do 1917.

Paragrapho unico .Na mesma
pena incorrerdo Os esrrivdos quo
so reLusarem a acceitar o officio
do indicaçdo do mesarios on in-
tringirem qnalquer - outra disposi-
çdo dosta let.

Art. 8.° A peria do Susponsao so-
rt imposta polo jniz do' direito corn
recurso para o presidelito do Tribu-
nal da Relaçdo.

Paragrapho unico. 0 recurso to-
rd effeito suspeiLsivo •o sord in-
torposto', arrazoado o remottido pa-
ra a instancia superior no prazo
do 15 dias.

Art. 9.° A eleiçdo do dcputados 0
son adores, membros do Congresso
Logislativo do Estado, far-se-a no
seguri;do domingo, do marco do pri-
metro anno de eada legislatura, re-
vogados os arts. 95 da lot n. 20,
do 1801. o 56 do regulainonto aip

-provado polo doereto n. 4.877, de
1917.

Art. 10. A apuratSo da eloi5o
de rnunicipio qu' ndo for s6do do
tormo jirdiciario, serd ieita na s&
de do termo a quo pertencer, ía-
zendo parte da junta do quo trata
o art. 12 •da lei n. 708, do 19 do
setemJro 4o 1917, o presidento da
Camara do roferido munieipio.

Art.. 11. Os oloitores do distrioto
do Paz quo ndo for ao mesmo tem-
po distriuto adrrinistrii 0, coiier-
rerSo Para a oiecao do v: eador
especial do ditreto au1ininisraItvo
.10 qual pertonere'ri. v91 110 pas

sessOes em quo P voeomn os
mos incluidois na listi dip

Paragraplio unico. 0
nesto artigo lord applieacao
çdo do voreadores gerae.s.

Art. 12. Flea roduzido d
para tres, mezes o prazo para
cornpatibilidads oloitoral Para
oargos do ropresentaçdo esta6o

Art. 13. Esta let eiitrard rn c:
oeiicdo na data do sila puhuiaç
revogadas as disposides em
trario.

Sala das cornrnissSes, 27 de aecc
to do 1918. - Costa Gruz.
ta Neves. 	 Cicero Lopes.

0 niesmo senhor requor e
disperisa (10 irnpr p ssao Para
proccto soja dado para a ordp
do dia seguinte. - Flea Sol) 

remesa Para a ordorn do's traha1h
Ndo ha proj octos, roquerjmenl,,

in dicaçOes, inter-gellaçoos C moii
a scram apresentados.

Passa-so ii

2." PARTE PA ORDEM Do lot

1." flisCUSSdO do pro jecto n. jok

Pispensa'da a loitura, a requir.
mento do ar. Moreira da Re'h1.
entra out '1 a discuss-do 0 proji
n. 108, approvando' as contas d"
oxercieto do 1917.

O SR. S.ILVA FORTES (scm r-
visdo do orador) : - Sr. Presidin.
to, corn a partida do nosso illustrj.
do collega quo dosde losigo temp
dingo os trabalhos da commL
do Orçarnerito, couPe-me, immcr
oidarncnto (ndLo apoiados geiaes
honrcua tarofa do acoinpariliar, n
diversos t.urnos regime'ntaes, o pr,
jecto n. 108,, quo approva as 01'
tas do orercicio lb aiiceiro de 19I
fornoce!do ii Camara qnaesquer
clarecirnontosi quo poaveiitura
mo-sma julgaa' nacessarios.

Devo declarar quo nOn- Ni
later desso Proj ecto que, eiifrrtiflt
assignei sent hositaçOo pela r'f
aiiça quo me moreco o nobre pr
dante da co 'rnmissOo do OrtaITh'IIto

Alids, asstrn so precede SeIIIPTf

riesta Casa: distnibuido o feitt a
urn dos rneinbros do qualqner CO!l}

p..eio, este 0 re'lat:a, aprosentando
51 0 4 co-ilogas, quo o assignarn em

t
eon1iad 0 no estirdo do coeiipa-

iieiro o mais airida no patriotisano,
jeablade 0 na honradez prover-

bial dos minoiros, qualidade ossas
ie 	 brilhantemcjife synthetisa-

em cada urn dos srs. doputa-
it's.

primoiro turno, do aceo-rdo
0 nosso Hogimento, a discus-

lo dove vea'sar ape-nas 	 aidado
0 a CoOlStjfuejolulijdade

i , prOjeCtOS a assirn, poucas pala-
ris terei a dizor srobro 0 prolecto

108, porquanto a ma coristitu-
na1idade 6 maiiifosta o ninguom

'jderd contestar a sua utili'da'do,

"
' 'na veZ quo ello tern por fim per-
1 jUir ac> Poder Logislativo o exa-
r'e iinp'arcial, eTtoTiOs!o, e jList-o

s actos da a'dministracao do Es-
¶ do.

Bern sei, sr. Presidonte, quo, to-
dilneamente, nOn 6 oste, tail.vez, o
:iethor proicesso Para fisualizar Os

loS administrativos. Tcidosi a ciuel-
quo conhecom escripturaçdo;

Lwreantil; todos aquollas que, como
hirni1d10 cu'ador, tern noçOes, em-

ira rudirrientaros, da soioncia das
iiancas, bent sabom quo, Para so-

cli tomaidas rigorosamente as con-
do tima administri seria no-
ario o confronito minucioso do

das as parcellas entro si e ainda
mis o exame da boa on ma applh-
cçlo das rendas publicas.

Entre nOs, pordm, sir. Preslden-
ndo so faz mister esso rigor; o
ilguns affiriniam quo 6 deficieii-
o proceo quo adoptarnos em

d assumpto, esisa o rbjcccdo cahe
pr terra deante da Ilonira'dez da
t'!nhinistratdo pithlica em Minas
j ,"aes o tendo-o ainda out vista a

!Iumonja quo existo entre o Peeler
horntivo e o Poder Lcgislativo,
1 Lif1011ia quo muitos co'nsiderarn.(1l d f jto mm flue cii conisiclero
'irtade 0 uma das condiçOes queins eoncorrcm Para a Paz 0 Para

Progrosso do nosso povo.
Eel011 certo, portanto, do quo to-

os collegas eOnvencidos da boa
'l'Plieaçao dos dinhoiros publitos
0tre ads; Conyencjdos da honraclez

Piinmeira parte

Ate 1 hora da lard-c:
Leitura o approvaçdo da aeta.
Expodiente.

Atd 2 horas da tardo:
Apresontaçijo do pareceres das

cominisses. 	 -

corn quo sompro tern agido o Exo-
outivo do Estado, auxiliado por mo-
co-s comp efe-ntiSsjrnos e do earacter
immaculado 0 puro, nOn duvidardo
de quo as medidas consubstanciadas
110 projeeto n. 108 r epresent am uma
verdadeira litilidade, nada so p0-
dendo allegar quanto ii sua consti-
tncionaljdade.

A Camaro po-dord approvar fran-
quillarnonte o projecto cm I.a ills-
cussijo, o en. no dosompenho do men
niandato, desejando agir semi
corn a major loaichade e procuranclo
acertar nos mous passos, farei ui
estudo mais meticuloso do assum-
plo e, 51 senOes houver, Si cmos de
irnpress5o oxistirern, procurarci
apontal-os e corrigil-os, ern 2.' d1-
Cussdo, do rnodo a salur dosfa Casi
urna lei isenta do defoitos, coinci-
dindo coin os dados olficiaes e do
accordo coin as nossas tradiçOos le-
gislativas.

Sin ostas, sr. Prosidento, as eon-
sideraçOos clue tinha a fazer sobre at
projecto. Ndo tivo, confosso a Ca-
mara, tempo sufficient,, Para ostii-
dal-o em todos Os detaihes, mm
procurarej fazel-o no intervailo do
primoira Para a segunda discussdo
o si ainda nOn so achar prosento o
nobro relator do pnojccto, en, op-
portunamente, prostarei quaesquea-
osclarecimenfo saos collegas, sit
Deus ainda me julgar digno do ía-
zol-o, cumpnindo assiin traliquilla-
n'ionte men dover no desempenho do
mandato quo me foi confiado p01)
povo. (Mnito bern; mnuito bern!)

Niriguem mais pedindo a paha-
vra, encerra-se a discussdo, ficando
a votaçdo adiada, por falta do nat-
nnero.

Nada mats havondo a tratar, 0 sr.
Prostdonte designa Para arnanhd a
soguinto

ORDEM DO DIA
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Apresentaçao do projeetos, roque-

rimentos, indicaçOes, interpcllaçOes
ou moqöes.

Bisoussão do re querimnfo, in-
dicaçOes, interpellacoes ott inoçOes

Approvação do redacçOes finaes.
lrotação, em 1.1 discnssão, do pro-

jecto n. 108, approvando as eonta
do exercicio do 1017.

Segundo parte
AM 4 horas d4 tarde:

2. thscussão 4161 projoeto n. 97,
concodendo liconça ao dr. Jodo do
Mello Franco, lente rubstituto do
Externate do Gymnasto Mineiro.

3. disrussão. do proje reto n. 104,
sobre refofrrna oleitoral.

'Leuanta-se a sessão.

23." SESSAO ORDINARIA, AOS 28
DE AGOSTO DE 1918

Presidencja do sr. Bias Filho

SUMMARIO: - Acta. - Expodien-
to. --Apresentaçdo do parecores.
- Indicação. - Discurso do Sr.
Julio Meirelles. Parecor n
19 .- Volação em 1." discussOo
do projecto n. 108. - 2 . a discus-
são do prolecto n. 97. - Dis-
curso e emenda do Sr. Vivian)
Caldas. - Adiarnento. 3." dis-
cussão do projecto n. 104. -
Emendas. - Urgencia. - Apre-
sentação do pareceros. - Reda-
ccão final do projecto n. 104. --
Ordem do dia.

Ao rneio dia, feita a chamada,
acharn-se presentes os senhoros
Bias Fortes, Leopoldo do Luna, Pau-
10 Pinheiro, Fraklin do Castro, João
Antonio, Monteiro do Abrou, JosO
Maria, Henriquo Portugal, Vivian)
Callas, Retto Junior, Tavares do

Mello, Moroira da Rocha, Costa Cruz,
Pinto do Moura, Jose Affonso, Igna-
cio Murta, Julio Meirelles, Demos-
thenes Cesar, Bernardo Guimarães,
Silva Fortes, Getulio do Carvaiho,
Modostino Gona1vos. Pericles do
Mendonça, Norberto Lage, Gabriel
do Andrade, Argerniro do Resonde,
Baeta Neves, Joao Martinho o Pedro
Laborno, faltado, corn causa parti-
cipada, os senhores Sirneão Stylita

o Sousa Soaros e, scm ella, Os
sonhores.

Abre-so a sossão.
Lida a ada da antecedent0 e

havendo quom sobro ella faca 01.
sorvaçães, é a mosma approvada
hem assirn, a do dia 26, quo
achava sobro a mesa, pendont0 de
sa tormalidade.

0 sr. 1.° secretario dd conta
guinto

EXPEDIENTE

flepresentaç'io

l)a Associação dos Acadornjcos
rieiros, desta Capital, pedindo ul,
auxilio do 2:400$000 annuaos pa
ahiguol do casa. -- A' cosnmjs5
do 0ramento.

Requerimento

Do d. Maria Rita Burnier Pessu
do Mello Coelho, professora do
grupo escolar do Juiz do FOra, P.
dindo urn anno do licença, cm pru.
rogaçSo. - A' comrniSsão do
c.Ses.

Officio
Do Secretario Geral do Estado d

Pard, agradecendo a cornrnunieaç
da eleiqdo da Mesa desta Camar
- Intoirada.

0 se. Getulio de Carvaiho, fazes-
do ver achar-se dosfalcada a corn-
missão do Redacção, requor a n
moa9ão de dois membros interin(J

São nomeados as srs. Frankir
do Castro o Gabriel de Andrade.

Apresentaçdo dc pareceres dos coin.
missies

0 sr. Viviano Caldas, em nome t.
conrmissão do Orçamento, apresen
o segttinte

Petrecer para 2." discussdo sobre
pro jecto n. 106

(Setirna Legislatura)
A coniiniSsão do Orqamento, a U

fol presonte o projecto n. 100, i-
comrnissão do Agricultura e Ind
tria, jO approvado em primoira d:-
cussão, ó do parocer quo seja eL
submettido a 2." discussijo e appru
vado corn a mesma redacção.

Sala das commissOes, 28 do agos.)
1 1918- - Viviano Caldas, relator.

p0nriquo Portugal. - Pinto do
joura. - Silva Fortes.

i,iecto a Clue se ref ere 0 parecer
supra

0 CongresSo Legislativo do Esta-
o do Minas Geraes decrefa:
,\rt. 1.0 Flea o Presidonte do Es-
io auctorizado a conceder ao ci-

dadSO Alberto Booke on a Socie-
dade quo organizar, para a insta-

çAo na cidadc do Palmyra, desie
Etado, do urna usia do fabrico dos
product0S derivados da distill açdo
de madeiras, tacs comb:

acido acetico, alcool rntthylico, al-
dehydO fortnico, acetona o sub-pro-
dObbs do alcatrão de madoira -
ereosObO 10 outros, os Seguintcs Ia-
vores

J0 lsonçSo do imposto do cxpor-
no prirnoiro qtlinqueflnjo, e

no seguinte não sorá cobrado alOrn
de Ineio por conto (i/%) ad vaic-
rein, c nos quinze anno g subsoquon.
tes, aldm do urn por cento, caso o
congresso venha a decretar imposto
major desta natureza.

2." ReducçSo do 50 % no impost)
de transmissSo do propriodado o ao
do Novos o Velhos Direitos Para os
mmovcis nocossarbos as primcjras
installaçOes, no quo periencer ao
Estado, dentro dos primeiros cinco
innoo.

3.° lsançao duranto o prazo do 25
amos do imposto do industria e
profissão Para a usina o suas do
pendencias, exekiidos as sobro a
eimmercbo o profissão quo recahe;n
-ibre possOa propriarnente dita, ca-
sos estes quo ficam sob a regimen
roinmum.

4." Concosso gratuita, a juizo do
'vemo, do terrenos devolutos, pa-

ra a plantbo do oucalyptos a outras
Taadeiras destinadas ao fabrico des-
,,,q productos, c sea rspectivo acrni-
thelonamento

5."Preforoncia em ogualdado do
11ndi 0os, Para a fornocjmento dosIroductos da usina, a scrvieos di-
r'efos do Estaclo.
." Darano o primoiro quinqucrn-

NO, do funccionamen.to da usina,
15 serão concedjdos a outros maio-

res favores do quo os provistos nos-
[a let; linda, porCm, estc prazo, no-
vos favores por ventura concodidos
a outras empresas, aproveitarão
taicibem aos concossionarios da pro-
sento, dentro do prazo contractual.

Art. 2.° Findo 0 1. o quinquonnjo
da concessão, não estando a usina
montacla ,ficardo scm offeito as con-
cessOos feitas par esta id.

Art. 3.° No contracto quo for cc-
lebrado, serão ostipuladas multas
do 1 :000.000 a 10 : 000 .$000, aidni das
clausulas cornmtins dos contractos
do Estado.

Art. 4•0 Bevogarnse as disposi-
ClOes cm contrarbo.

Sala das comrnissdes, 20 do agos-
to do 1918. - Rotto Junior. - Jos,-,
Maria. - JosO Custodjo. - A inn-
primir.

0 sr. Bernardo Guirnarães, pela
cornmissão do Instrucçao Publica,
apresenfa o seguinte

Parecer para 3." djscussdo sob p oprojecto n . 96, do 1917

(Setima lcgislatura)

A cornrnjssão do Instrucqão Pu-
bliea, a quo foi preserito a projecto
a. 96, ja approvado em 2." discus-
são o detorminando o registro do
titulos do agronomos oxpedidos pe-
las Escolas "P. Bosco', de Cachooj-
ra do Campo, nas reparticdos osta-
deaes compctentes, 0 do parecor quo
a moSmo soja submettido i 3." dii-
cussSo o approrudo.

Sala das CommissOos, 27 do agos-
to do 1918.-Pedro Bernardo Gui-
marães, relator.-Viviano Caldas.---
Argerniro do Rcsende Costa.-Julio
Meirelles.

Pro jecto a que se ref ere o parecer
supra

0 Congrcssa Legislativo do Esta-
do do Minas Goraes decrota:

Artigo unico. Flea a govorno an-
etorizado a mandar registrar nas
RepartjcOes Estadoacs compotentes
as titulos do agronomos expedidos
polas escolas "D. Bosco", do Cacho-
oira do Campo.



Sala das eessdes, 8 do setombro
do 4917.—Ignaicio Murta.— Morei
ra da Bocha . —Alcides Gon9alvos.—.
Baeta Neves.—Pinto do Moura.
A imprirnir.

0 sr. Ignacio Murta, pola commis-são do Obras Publicas e Viação,
apresenta o seguinte

Parecer n. 197

(Setima legisiatura)

A eomrnissão de 1thras Publicas e
Viação, a quo toi presonte uma re-
presentação dos habitantes do dis
tricto do São Roque, municipio de
Ai'assuahy, pedindo a reconstru-
cção cia ponto solre o rtheirdo S.
Roque, quo desagua no rio Jequi-
tinhonha o corta a povoaçdo o sdde
do roferido districto, soparando-o
em duas partos:

Considorando quo so trata do urna
modida necessaria o do grando con-
vonioncia, não sO para a dita beau-
dade, coma para a facilidado do
transito do viaj autos, tropas, bola-
das etc., 6 a cornrnissdo do parmer
o requor quo soja a roterida repro-
sontação remetticla ao governo, aiim
do, tomando-a na devida conside-
raçdo, ser •attendida.

Sala das cummissOos, 28 do agos-
to do 1918.—dgnacio Murta.—JtiIio
Meirelles.—M. Gonçalves.—A im
prirnir.

Apresentaçdo do pro jectos, requie-
rimentos, inciicaçJcs, interpelia-
çdes e mocdes.

O SR. JULIO MEIRELLES: --
Pedi a palavra, Sr. Prosidento, pam
tor a lionra do aprosentar ci Cama-
ra a seguinte .indicaçOo: (16)

"Jndieo quo a Camara dos srs.
Deputados, por intermodio cia Mesa,
represento ao Poder Execativo SO--
bre a urgente nocossidade do so
estaheloeci uni accordo corn a Redo
Sul Miieira no sentido do sor mu
dificada a nov egaçcio da mesma
ROde no rio Sapitcahy entre Os por-
tos do Sapucahy e Pouca Massa".

Sr. Presidonto, ha seis annos, ap-
proximadamonto, quo so estdhele-
ecu naquelal zona a navegaçcio en-

ire esses dois porIos (10 rio Sap'1_
cahy, navegaçOo quo 6 actualin011
to foita por duas grandes lanci1
quo alli trahalha.rn sob as
do "Wenceslau Braz" o "Julio hdIno Branddo".

Acontece, pordm, quo nos
em quo as chuvas são escassas,
bretudo no poriodo que decorre ,
junho a novombro, o Sapucahy baj.
va sonsivelmonfo pola escas51,
d'agua de sous affluentes, do mo
quo a navogaqcio fica alli intor00,
pida o paralysada.

Entrotanto, ia Opoca das chuvas
emquanto 0 volume das aguas d.
Sapucahy o pormitto, a navogaç
tern alli urn movimento ospantosi

I porquanto servo a urna zona .
quissirna, bastando citar o munj.
plo do Machado, ondo so achan ex.
traordinariarnente dosenvobvidas
cultura do cafO e dos coroaes, assirIj
coma a industria do lacticinjos
aincla urna industria nova, quo v,
tomando grande incremento no stq
do Minas: a exportaqcio cia casca d
barbatimgo.

Si os meus illustrados co1Iega,
porcorrossorn a zona do Sapucahy
na Opoca das chuvas, ficariam alp-u-
niados vendo o movirnento i.
tonsissimo quo loin alli a a-
vegaqão. 	 Effectivamonto, não
as lanchas 	 do darreira, ma
tambern as quo nOo o são, fazern
travossia inteirarnente repletas, sell-
do do notar as constantes o roitera-
dos podidos no sontido dc so obi'-
rem lanchas oxt paordinarias cm diu
tambem oxtraordinarios, para
transporte do cargas.

iNOs sabernos, Sr. Presidonfe, eic
virtudo do urn exarne feito pu.
uma illustrada comnisscio do It-
ohnicos cia ROde Sub Mineira, que
ilo Sapucahy 6 perfeitamento navc-
gavel por lanchas do fundo do pu-
to. Coin banehas dessa natnreza,
navogaqcio sord viavel mesmo a
mozos mais seccos (10 anno, coil'
par oxemplo, sctombro o outubr.

Pois hem: agora quo a ROde Si!
Mineira so aeha sob a auspicios
dirocqOo do urn distincto patilci
nosso quo tanto lustre dcii a
Casa quando delta fez pane 0
tanto ha do fazor em prob daqudll-
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Cornpanhia (apozados (ieraes), p0- tefldondoso assirn aos justos recia.
acriamos, scm ditvida, medjante urn inos e cis logitirnas aspiracoes cia-ccordo feito entro 0 Estado e a re_ quebla zona prospora, laboriosa e
fonda Companina conseguir quo ordeira do Sul do Minas.
esta modificasse on substituisse as 	

Cornestas palavras, penso ter jus-iias lanchas por outras, do fundo lificado 
ligeirainente.de prato, sondo a1gumas doslinadas

Vozes: - Corn muito brilhantjs-ireS VOZOS por somana, ostaljobocei 	 MO.
do assirn, urn commcrcio facil ii 0 sr. Julio Meirelles... a indica-jronlpto onfre as praqas consumi- Cao quo eavio a Mesa o que estoci
doras o Os ricos rnunieipios do São cento flerecora a apoio cia Camara,Gonçabo do Sapucahy, Silvianopolis, dos srs. Deputados. (Mujto bent;Iachado 0 Paraguass q .	 anmto bent!)

Corn isso aponas so despcndei'ja 	
-urna pequena quanfia, attondendo- 	 flc uacao n 18.

so, entrotanto, as flocossidadds e aos 	
Iridico quo a Carnara dos sin.rcclarnos do nina importante 0 ri-ijuissima zona. 	 DepuUidos, pun intomnodju cia Mesa,

reprenio ao poder oxocutivo so-Jci ncio pedintos, sr. Presidonte, bre a urgonte nocessadade do so es -o prolongainonto dos trilhos cia HO- I fLil?ejeccr urn aecordo corn a ROcie
do Sal Mineira, pals ostarnos eon- Sul-Mineira, no sentido ide sor mo-,encidos do quo isso ncio so realaza- d:l!{da a navegacão da niesma
ra tao coda, nJa porque baja ma ROdu, no rio Sapunaby, entro osyontade cia parte dos dirigontos cia portois do Sapucahy o Pomrn Mama.IniJo, do Estado, on da rnosma 	

Sala das sossOes, 28 do agosto doL ompanhia, mas parcfue conhocomos 1918. 	 Julio Moirofl cs. - P.as finanqas desta e saboinos quo 0 Bcnnaido Guimarcios. 	 A. do Re-inipossivel bevar a offoito urn em- sende Costa.
	 Gabriel do Andra-prehendirnento do tab natureza, nos- do. - Franklin do Castro. - A'

to moinento do criso angustiosa por 	
d Oiras Publi gas oquo afravessa todo o paiz, todo 	 Viaçcio.mando.	

.Assini, podimos, aponas, aquillo 	 ai ccci n. 195
quo é viavol; pedirnos, apenas a no-
i	 - Scm debate 6 approvado o pare-nedio a quo tornos dire,to 0 

quo c ii. 195, cia eomrnjs ão do Saudipódo attenuar as effeitos cia cniscon
quo nos assoberba. 	 uplica, sb'bne nina repre5onfaçãu

E, convoncida do quo dove ir 0111 	 Affoiiso Carlos do Sousa e on-
auxilio das classes productoras, , 	 tros
Poden Legislativo jci eonsignou, em 	 dhcics,imla lei sabia e patriotica, auxiliu 	 a do projC	 n. 108
is estradas do rodagorn, medida quo 	 Votaão
val sendo posta em Pratica corn Os 

5ulebtido a voto, 6 approvactirnelhores u rnais animadores resul- cm ]a discujssäo o prajecto n. 108,tado pola honrada adininistraqao
do nosso Estado. 	 ippruvando as Lontas do exevctcio

do 1917. - A' coimnisso do OrqaPois bern, Sr. Prosidente; mais do
ama ostrada do rodageni val ten
iquelics portos do Sapucahy, ondo 	 Passa-se a
ossa navogaqaa jO foi experimenta_ 	 P \ETE DA ORDEM DO DIda corn os Inais admiraveis e bri- 	 -
Ihantes resultados. E', portanto, - 2.a diSCU6O dSSo pra)ecto n. 97necossarlo quo o Exocufivo do Es- 	 -
[ado entro em accordo, ur genternen_ E' annunciada a 2. discussaa do
to. d prompto, corn a diroctoria do projeci ii - 97, cOic&dond& locene iROde, no sentido do son modificada ic d. Julio do Mello Franco, lute
a navogaqao actual entro os portos sul:'siifulo do Exlprnato do Gym!) .a-do Sapucahy e Pouca Massa, at- - •io M'neiro.
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Em 'disousso o art. L°

0 SR. VIVIANO CALDAS: - Sr.
Presidente, ao projeeto n. 97, era
sujeito d 2.1 diseussao, venho apre-
sontar a seguitne emenda (Ui)

"Aooreseerite-se onde convier:
Artigo. 0 nurnero do aulas do

euso ide logica, psyahologia e his-
toria da phiiosophia, nos Gymna-
5105 mineirois, cord •o mesmo do
Co.11cgio Pedro II, rovogandose,
nests parte, o paragpho linico do
art. 9•0 ida lei n. 657, de Fl de se-
temibro do 1915."

Per run devor dc lealdade pare
corn a Casa, antes de fazer ligeiras
eonsideraçOes sohre a eirnenda quo
tenho a honra do aipresentar, devo
clizer aos meus illustres collegas
quo não trago taff moclida por par-
to do coinimissdo do Instruicçdo Pu-
blica e ,sim, unhcamdnte, em meu
come particular.

Sr. Prosidente, basta ler-se at-
tentarnente os ten-nos da mesma
emonida paa so floor conveneido
da neces'sida4e quo ha do so equi-
parar, nesso particular, o seiwiqo
dos Iprcvfessores da cadeira do quo
ella coigita, a anesima situaçdo em
quo so aeharn ols professores do
Collegio Pedro II, porquanto, per
esto rncxlelar e stab eic'dhimento do-
yam car regidots os diver gas estahe-
leoimentots do ensino no Estado.

Neetas conidiçbes, nfto d justo quo
os profassores daquedle etaheloci-
mento tenharn eer.to numero 'do all-
las, ernqivanto, entre rids, o!s rues-
tubs professores tern major nume-
ro dellas.

Per outro lado, sr. Presidente, o
exeesiso do aulas durante a coma-
na, tern a desivantagern dc. nto so
eanar o professor, co'mo, tamhern,
fatigar as alumiricis.

Assirn sendo, envio a Mesa a mi-
n-ha ernencla, esperando quo a Cesq
so pronunete favoravelmente sob cc
ella, po.rquanto, con or cith za urns
modiula do equidado e iustiça.

Ten.ho Alto. (Mu10 bern; rnvito
born!)

Emenda n. 1

Aecresconte-se onde convior:
Artigo. 0 mimero do aulas do

curse do logica, psyohoiogia e his-

toria do philosophia, nos Gymna
silos mineiros, tnrit o masimo do
Coliegio Pedro II, rovogando_50
neta iparte, o paragrapho •°
art. 9. 1 da lei ri. 597, do 'H do s-
tembro do 49151

Sala das sessbes, 28 do agositi d
018. - Viviano Calclas.
E' apoiada e entra conjunct,5.

menlo em dtseuso.
0 sr. MOdestino Goncalves, vind0

a tribuna, aprosenta o seguinte

Requerimento

,Par parto da eo'mimissão -de Pc-
tiqOec e Ropresentaqdos, requdiro
diamonto 'do proie'eto In. 97, per

24 horas.
Sala das sesOes, 28 do agocto d

i9'18. - Modesitino Gonqalvos.
Em discussOo o roquerimento, d

o mesmo approvado scm debate.
3.a discussdo do pro jecto n. 104

IDieponeada a leitura, a requeri-
mento do sr. Ignacio Murta, antra
em 3.a disoujssdo o projeoto n. 104,
sohre ref orrna eieitoral.

0 sr. Costa Cruz justifies e moo-
ds d Mesa as seguintes

Emendas

N. I
Ac art. 12 - Supprima-se.

N. 2
Ac art. 10 - Depoisi Ida padavra

"Camara" - acereseente-se - ou
do Conselho do ref erido municipia.

Sala das sessOes, 28 ide agosto de
1918: - Costa Cruz.

So apoladas e entram conjun.
etamonte em discussdo.

Ninguern mails pdindo a pala-
vra, encerra-se a discussdo, sendo
approvados o projecto e as omen-
das. - A' cornanissSo do Redacçio.

Urgencia -

o sr. Silva Fortes, pela ordeni,
obtendo urgoncia, envia a Mesa,
por parte da commi'sséo do Orça-
menlo, o ceguinte

parecer paira 2. 1 discussdo sobre o
projecto n. 408

(Setirna legislatura)

A cornanhssdo do Orçamonto o
coriHs, a qual foi precento o pro-
jecto 408, approvado 0111 I. of-
froee-o pars 2.' disicussdo, nom re-
saiva do ernondas.

Sala das commissbes, 28 do ages-
o do 1948. - Silva Fortas. - Vi-
iano Caldas. - Honrique Portu-

gal. - Pinto do Moura. - A him
i.rlmir.

0 inesmo senhor, em name da
comsnissdo do PetiqOes, aprosonta
c seguinto

Parecer n. 198

(Seitima legislatura)

A commissdo de Representaçbos.
Roqiterimentos e PetiqOes, a qual
foi presente o do dr. CamilloMa-
ria Ferreira da Fonseca, podh-ido
isencdo ide direitos do oxpdrtaçdo
duranto 8 amos, para os produotos
a fabrics de Soda caustics e ghio-

ruroto de ca]icio, quo pretende
inontar em Barbacena, polo proces-
so do oleotrochimic:

Constderando quo so trata do in
dustria quo demanda grande capi-
tal;

Considerando quo a pretonqéo do
dr. Camille Fonseca constitue urn,
faOto digno dc protectdo, qual o
da tried ativa particular, pro ouran-
do desenvolver nova fonte do ron-
Ia para o future, 0 do parecer e
reqirer quo a petiqdo seja remet-
tida it eoon'rnissdo do Agricuitura e
industria, pars resolver o quo fOr
do justiqa.

Sala das commissOos. 28 do agrs-
t0 do 4948. - Silva Fortes. - M.
Gonçalves. - Baota Novas. - Ta--
vares die Mello. - José Affonso.-

huprirnir.
0 Sr. Getullo de Carvaiho, polo

ordem, obtendo egualmente urger-
cia, aprescuta a seguinte

fledacçao final do projecto n. 404
A comrnisse (i Bodacqdo dos

It-is a quo fol presonte o proj ecto
0. 404, jd approvado em 3. 1 discus-

sdo, 6 do parocor quo seja adoptaH
oomo final a seguinte redacqdo:

0 Congrosso Legislative do Esta-
do do Minas Geraes deerota:

Art. l.° Na socqäo eledtoral em
quo, em virtudc do née comparcet-
monte do mosarios em numere I.,_
gal, nito so installar a mesa aId a
hera rnarcada no art. 40 da lei II.
708, do 19 do setembro die 1917, p0-
dordo Os oleitores indicar, em offi-
cio dirigido ao mesario quo corn-
parceer, on ao escrivdo designado
pa:ra servir de seerotarlo quando
faltern todos os mesarios, os nornes
dos eloitores pars coustituir a mesa.

1.1 Os of ficios do quo trata o
artigo antecodonto, e quo serdo tran-
scriptos na acts da oleiçdo, pode-
cOn sor assignados por qualquer nu-
mere do eleitoros da secqão, devon-
do ser as firrnas re'conhecidas.

§ 2. 1 Sendo apresentado mais do
urn officio provalecord o quo con-
tiver major nurnero do assignatu-
c-as do cleitores, nOn so contanclo
as assignaturas em duplicata.

Art. 2. 1 Perante a mesa asshn
constituida proceder-se-d a oloiqd-),
observando-so em lode o processo
as formalidados presoriptas no cap.
Ill, secqOo V do rogulantento it.

.877 do 1917.
Art. 30 A acts da eloiqOn I oita

pela mesa constituida no fOrnia do
art. E.° sord escripta no livros des-
tinado d secqãa on, na sua f.alta,
no lirro do notas, refuettondo-so,
nesto ultimo case, copia authentica
a junta apuradora.

Paragrapho unico. Na falta do
livro do notas, a acta da eloituio
sord lavrada em qualquer livro on
cadorno do papel almaqo, aherto,
riumorado, rubricado o encerraulo
polo prosidente da mesa.

Art. 4.° Em cads districto quo
cOo fOr sddo do tormo judiciarlo
havord duas seoçOos oloitoraes si o
numoro do oloitores for superior a
duizentos c inferior a trezentos, e tres
secqOos quando excadento dosto nu-
mero; na sddo dos tormos judicht-
dos, tantas quantos forom os as-
crivães.

Art. 5.1 Nas eloiqOos municipaes
tiara o future trionnio, o juiz do
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direito, trinta dias antes do design 
'
a-

dopara a oleiqdo, fard a divisSo do
municiplo em see cdes elcitora ps e
determjnaM todas as providoncias
constantes do art. 2 da let n.0S
do 19 do setombro do 1917 e mais
disp.osiqOes urn vigor.

Art. 6.° Quinze dias antes h
eleiçdo para vereadores, membro
do conseiho doltheratjvo e juizs
do paz para 0 future triennio Os
juizes do Paz o immediatos proco-
derao ii eleiqdo do r1esarios para
as secçdes aecrescidas, observando-
so o disposto no art. 6. 0 da lei n.
08, do 19 do setembro do 1917 o

art. 34 n. 2 do Hegulamento n.
4.877 do 1917.

Art. 7. 1 Flea substituida pela
do suspensdo do urn a tres me-
zes, a pena do multa a quo incor-
rerorn os escrivdos per infracçOes
previstas no art. 147 do Regula.
mento D. 4.877, do 1917.

Paragrapho Unico. Na mesma
pona incorrerdo Os escrivdos qu.
se recusarern a acceitar o officio
do indicaqiIo do mosarios on infrin-
girern qualquer outra disposiçdo
desta lei.

Art. 8. 1 A pona do susponsdo
sord imp.osta polo juiz do direito
corn reourso para o prosidonte do
Tribunal da Helaçdo.

Paragrapho unico. 0 reourso
tord effeito susponsivo a serd inter-
posto, arirazoado o rernettido para
a instancia superior no prazo de 15
dias.

Art. 9. 0 A eloiqão de deputados
o senadores, membros do Congrosso
[egis1ativo do Est.ado, far-se-a no
segundo domingo de marco do pri
moiro anno do cada legislatura re-
vogados os arts. 95, da lei n. 29,
do 1891 e 56 do Regularnonto ap-
provado polo dec. ii. 4.877 do 1917.

Art. 40. A apurado da eloiqdo
(10 rnunioipio quo nSo for séde do
termo judiciario, serd foita na séde
do termo a quo pertencer fazeno
narte da junta do que trata o art.
12 da lei n. 708, de 19 do seternbro
do 4917, o Presidente da Camara
on o Prefeito do ref'erido muniel-
plo.

Art. 41. Os eloitores do districto
do paz quo ndo fOr ao mesmo tern-
1)0 districto administrative, concor-
rerdo para a eleiçdo do vereador es-
p ecial do districto ao qual perten.
ecrein, votando nas seccOes em quo
liverern os sons nornes incluidos na
lista do chamada.

Paragrapho unico. 0 dispos•f0
neste artigo ford appilcaqdo it elci-
qdo (10 voreadores geraes.

Art. 12. Esta lei entrant em
oxeeuqdo na data do sua publioaçt0,
rovogadas as disposiqOes em cot-i-
tranio.

Sala das commissOes, 28 do agosto
do 1918.—Getuijo do •Carvalho. -
Franklin do Castro.—Gabriel An-
drade.

0 orador roquer o obtem dispei-
Sn 'das formalidades rogiment
para. quo soja immodiatamente dis-
cutida o votada a redacqdo quo ace-
ha do apresentar.

Posta, pois, cm discussilo, 0 scm
debate approvada a referida ic-
daccdo. - Hernotta-se ao Senado.

Nada mais havendo a tratar, o
sr. Presidente designa para ama-
nhd a soguinto

ORDEM DO PTA

Prim eira porte

Ate 1 hora da tardo:
Loitura e approvaqdo da acta.
Expedionte.

Ate 2 hones da tarde:
Apresentaqtto de paroeeres das

commissOes.
Apresentaqito de proj ectos, reque-

rirnentos, indicacOes, interpellaçOcs
on moçOes.

Discussão do reciuerirnentos, mdi-
cacoes, int.erpellaqdes on mocoes.

Approvaqdo do redaccoos finacs.

Seguncia parte

Ate 4 horas da tarde:
Discussto unica do parecer n.

196, da commissão de Agricultura
o Industria, opinando pela approve-
çdo da Tndicaqto n. 16.

Levanta-se a sessäo.

24.' SESSAO ORDINAHIA, AOS 29
DE AGOSTO DE 1918

Presidejieja do Sr. Bias Fortes

SUMMARIO: - Acta. - Expedien-
to. - Apres'entacao do pareccres
o de projectos. Discussto dos
par000res ns. 197, 498 e 196. -
Ordern do dia.

Ao meio dia, feita a charnada,
acham-se presentes os senhores:
Bias Fortes, Leopoldo de Luna, Pau-
lo Pinheiro, Franklin do Castro,
Jodo Antonio, Monteiro do Abreu,
José Maria, Hennique Portugal, Vi-
viano Caldas, Retto Junior, Tavares
dc Mello, Moroira. da Rocha, Costa
Cruz, Pinto do Moura, José Alfonso'
Ignacio Murta, Julio Meirelles, Bor-
nardo Guirnardes, Silva Fortes. Go-
tub do Carvalho, Modestino Gon-
calves, Pericles do Mendonça, Nor-
berto Lage, Gabriel do Andrade,
Baota -Neves, Jodo Martinito, Pedro
Laborno, o Cicero Lopes, faltando,
corn cause participada, os senhore
Simedo Stylita o Sousa Soaros, o,
scm ella, os mais sonhores.

Abro-se a sessdo.
Lida a acta da antecedente e ndo

liavondo quem sobre ella faqa oJjor-
vaçOos, 6 dada per approvada.

0 Sr. 1.0 secretarjo di conta do
seguinta

EXPEDIENTE

Officios
Do sr. Socretario da Agriculture,

eiiviando ropresentacOes em quo
Francisco Soares Alvim Machado,
pede favoros para o fabrico (10 urn
combustivel do grando vantagem
- A' commissito do Industria.

Do Presidente da Camara Muni
cipal do Jacuhy, protestando contra
a passagam das fazondas "Agua
Quento" e "Chapadto", desso ma-
nicipio para a de São Sebastito do
Paraiso. - A' commissilo do Carno-
ras Municipacs.

Apresentacao de pareceres das corn-
missOes

0 Sr. Bacta Naves, em nome da
tommissilo do PetiqOes, aprosenti a
Seguinto

Pro jecto n. 440

(Setirna Legislafura)

A comrnissto de PetiqOes, a quo
foi distribujda urna representaçao
da Camara Municipal do São Do-
mingos do Pnata, C do parocer quo
seja Convertido em lei o seguinto
pnojecto:

0 Congresso Legislatjvo do Estado
do Minas Geraes decreta:

Art. 4.° Flea o Presidente do Es-
tado auctorizado a doar ii Camara
Municipal do São Dorningos do Pra-
Ia, assignando a respectiva escniptu-
ra, a parte quo o Estado possue na
casa em que. funcciona, actualmen-
Ic, a Camara Municipal, a cadela o
o tribunal do jury, sita it Praça
"Manoel Martins", esqtuna da ma
Padre Pedro, da mesma cidade, in .,
cluindo-se na doaqto urn terneno (10
vinte palmos do frente, dividinctt
corn o dr. Alonso Starling, Antonio
Coura, rtheirto Prata o rua Padre
Pedro, por cujo terreno passa o es..
goto da cadeia, ficando, egualinen-
to, codidas todas as servidOes no
dito terreno, avaliado out urn con-
to do rCis.

Art. 2.0 Revogam-se as disposi-
çöes em contrario.

Sala das corntmissOes, 29 do agos-
to do 4918. - Baeta Neves. - Ta-
vares do Mello. - M. Goriqalvos.
- José Affonso. - A imprimir.

0 a esmo scnlaor, pc-la cornrnissto
do Constituiq5to, Legislação o Justi-
cc, apresente, 0 seguinte
Pcucccr a redaccao para 3." discu,c-

são .sohre o projecto n. 91, dc 1.917,
do conform idadc corn o vencido
(011 2.".

(Setiiria Legislature)

A comrnissto do Constituiçdo, Le-
gislaçto o Justiça, a quo foi presen.
to o proj ecto a. 91, approvado em
2." discussto, corn a ernenda quo
ihe foi offeracida, 0 de parecer quo
soja o mesmo submettido ii 3." dis-
cussto, assirn redigido:

0 Congrosso Legislative do Esta-
do de Mines Geraes decrota:

Art. 1.0 Ficarn considorados comO
instittuqOes do utilidade publica a
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Bibliotheca Caldonse e o Club do
Leitura Arassuahyonse, mantjdos,
respeetivarnento, nas cidades de Cal-
das e Arassuahy.

Art. 2.° Revogarn-se as disposi-
cOos em contrarlo.

Sala das coimmissOes, 29 do agos-
to do 1918. - Baeta Neves. Cos-
ta Cruz. - Pinto do Moura. - A
imprjmir.

Ap resentacao do pro jectos, requeri-
mentor, inclica cOos, interpellaçOcs
C rnocOes.

O SR. COSTA CRUZ (nao devol-
YOU sou discurso).

Projecto n. 111
(Setirna Legislatura)

O Congresso Legislafjvo do Esta-
do do Minas Gerees doereta:

Art. 1.° Flea substifujdo o art.
11 da Constituiqao pelo seguinte:

O Congresso so reunirá no dia Fl
do juiho do cada anno, si a let não
designar outro dia, independenite-
ITlonte dc eonvoeaeão fancci'onará
durante dois mezes, a d.atar do sua
abertura, po dondo ser convocado
extraordinariamente e as' suas sea-
sOes prorogadas ou adiaclas.

Art. 2.° Aecresconte-se ao art.
20, em scguida ds palavras - favo-
ras UniOo 'on do Estado, o Se-
guinte: fern figurar pera.nte it ad-
mmistracdo,eorno advogados dos re-
feridou baneos, comparthjas on rn-
presas.

Art. 3.° Ficain Sub gtjfujdo Os ns.
IV e V do art. 66 polo seguinte:

SOmento os doutores a bacharois
em direito poderão ser nomeados
promotores do j ust.iqa e juizes to-
gados, precedjdas sempre de novi-
ciado as nomeaçOes destes.

Art. 40 E' SUbStltujdo o n. Xl V
do art. 66 polo seguinte: E' prohi
bido conceder on rehovar provisOos
de advogado e cartas do Soilcitaclor.

Art. 5.° Aecresconte_se ao art. 66
O seguinte n...: - E' prohth jdo ao
advogado requeror porante juiz do
quo soja Parente ate o segundo gr-iu

ao escrivSo funccjonar em causas
em quo seja advogado son Parente
ate 0 mesmo grau.

Art. 6.° Aeercsoento_e ao n.
do art. 74 "in fine" o seguinto: fl enicrear emprogos vitalicios a
conceder aposontadorias

Art. 70 Ficarn Supprimidas do
art. 109 as palavras: - on pro0.
mida.

Art. 8.° Fica supprimjdo o § 2.°do art. 109.
Art. 9.° A ailnea do § 6.° do art.

109 flea Substituida pela segujnt.
Os vencimentos dos funcCfonarjo5

para os effeitos da. aposentadorid
sereo divididos em tres partes,
Stituindo duas o ordenado e a ter.
coira a gratifieaqao pro-labors

Art. 10. Flea Subtjtuido o § 7
do art. 109 polo seguinte: Ent
algurn a aposentadoria sord 00000dida corn a gratificaqão pro-labor(,,.

Art. 14. Flea SuhStitujdo o § 9
do art. 109 polo seguinte: A accej
laqSo do commissS.o on do cargo re-
munerado municipal, estadoal 00federal, on o exorcicio das func6ö0
do procurador do partes imporlará
a ronnnej,a dar vantagens da apo-
soritadoria.

Art. 12. Flea substjfuj,Io o § I)
do art. 109 polo seguinto: 0 funccjo-
iiario publico quo so Invalidar cia
eonseqaellcja do exorciejo do sell
cargo, do modo .a nito poder exereci
O mesmo on outro, poderd 5cr apo-
sentado corn it mofade do ordenado.
aitidit (1110 Ili-to con to dez (19) amos
do exol-cielo.

Art. 13. Flea aceresoentado a'a't. 109 0 segumto paragrapho:
govorno eass'arA a aposortadorla
dosdo quo vorificjue n5to sor inva!i
(10 o fuuccioiiario on nao ter e1I
sido coneodjda rogularinenfo.

Art. 14. Flea substjtujcbo o n.
do art. 120 polo Segujnfe: A exigen
cia do diploma do escola normal pa-
ra investiciura do magisterjo.

Art. 15. Flea sUhstjtujdo o art
122 polo seguinte: As liccnqas re-
munoradas SO dardo diroito a perce
pdo de metado dos vencimentos c
sO serdo concedidas medianto prova
do molestia, pr000dendo-se it inspe-
cqão medica, sompre quo for julga-
do convoniente.

Nenhum funeojonarlo podord go-
sar de mais do urn anno de licença
rernunerada.

Art. 46. Pica accrescontado as
dlSpoSlqOOS geraes 0 soguinte:

Artigo. Não ha outros fLineciona-
rios vitalielos alOrn dos dosom.barga-
dores, juizes do direito, rnonibros
dos trthunaes suporiores ereados
pela Constituiqão 0 aquelles sorvon..
tuarios do iistiqa quo forem deela-
rados em lea.

paragrapho. Os professores do
casino normal, socundarlo a Supe-
rior, norneado's por concurso, embo-
ra não vitalicios, sib porderdo us
seas cargos no easo do incapacidade
physica on moral, rogularmenfe
apurada, ou na hyp othese do ox-
fincção do instituto em quo profos-
arom. Poderão ser removidos de

cadeira on do estabelocimento som-
pro quo fOr eonvonionte ao onsino.

Paragrapho. A' let ordinaria cunt-
pre estabelocor as condiçOes do es-
tabilidade dos juizos inferiores o do
ministerlo publico.

Paragrapho - Os denials funcelo-
narios são livromonte dernissiveis
polo govorno, indopendonfe do qua1 7quer proeesso.

Art. 17. Accreseonte-se as dispo-
siçOes transitorias 0 soguinte:

0 Congrosso Legislative do Estado
do Minas Geraos, publicada esta id,
podorA rover a divisSo administrati-
Va, politica o judiciaria, ghardando
o disposto no alt. 115 a sou para-
grapho quanto ao decennio.

Art. 18. Revogam-se as disposi.
Oes em cot trarto.
Sala das sossOes, 29 do agosto Oc

1018. - Costa Cruz. - Pinto do
Moura. - Julio Meirelles. - Bias
Fliho. - Tavares do Mello. - Sil-
va Fortes. - Rotto Junior. - Vi-
viano Caidas. - Franklin do Cas-
tro. - Monteiro do Abren. - Pe-
ricles do Mendonça. - Gabriel do
Andrade. - Jose Affonso. - Join
Antonio. - iIcnriciie Portugal. -
Bacta Neves. - Cicero Lopes. -
A imprimir.

Parecer n. 197

Scm debate, 0 approvado o pa-
recor n. 197, da comrnissSo do
Ohras Publicas o Viaqão, sobre urn
requerimento dos hahitantes do dis-
tricto do São Roqtie, muritciplo do
Arassuahy,

Parecer n. 49
Sam debate, C approvado o pa-

rocor n. 198, da cornmissão do Pe-
tiqOes, sobre urn roquorimonto do
dr. Carnfflo Maria Ferreira da Fon-
seca.

Passa-so a

2.1 PARTE PA ORDEM DO NA
Parecer n. 196

Dispensada a leitura, a roqueri-
monto do sr. Moroira da Rocha, en-
Ira em discussão a C, scm debate,
approvado, o parocor ci. 196, da
commissão do Agricultura e Indus-
trias, opinando pela approvaqgo da
indicaqão n. 16.

INada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente designa Para amanhit a
Soguinto

ORDEM DO DIA

Prime ira parte
AM 1 hora da tarde:

Loitura e approvaqäo da ada.
Expodionte.

AM 2 horas da tarde:
Apresontaqao do parocores das

commissOos.
Apresentaqao do Proj ectos, reque-

rimontos, indieaçOes, intorpollaqoes
on m'oçOes.

Discussão do ro q uerirnentos, in-
dicaçOos, interpellaçOes on moçOes.

ApprovacSo do rodacqOes finaes.
Segundo parte

AtO 4 lioras da tardo:
3.' discussibo (10 proJ edo 11. 96, do

1917, auetorizando o registro dos
titulos do agronornos expedidos pa-
la Escola P. Bosco, do Caehoeira
do Campo.

Continuação da 2. 1 disctissão do
projocto n. 97, sobre eoncessiio do
liconqas.

2. discussão do projocto n. 106,
concodendo favoros a Alberto Boeko
on 0 Si0Ldi@dd& quo erganizar, Para
installaçSo em Palmyra do uma usi-
na do fabrico dos productos deriva-
dos da dtstillaqão do madeiras.

2. 1 discussão do projecto n. 108,
approvando as contas do oxercicio
do 1917.

Levanta-se a sessão.
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SUMMARIO: - Acta. - Expodien-
to. - Iliscurso do Sr. Julio Mci-
relies. - Apresentacgo do pare-
cores. - 3a discussãodo projo-
cto n. 96, do 1917. — 2.0 do do n.
97. - Discurso do Sr. Modestirio
Gonçalves. Emendas. - 2.0
diseussSo do projecto n. 106. --
Emendas. - 2.' discussão do pro-
jecto n. 108. - Discurso do sr.
Silva Fortes. - Emendas. — Or-
dern do dia.

Ao mcio dia, feita a chamada,
acharn-se presentes Os srs. Bhs
Fortes, Leopoldo do Luna, Paulo P1-
nheiro, Josd Maria, Jodo Antonio,
Julio Mcirelles, Viviano Caldas, Josd
Affonso, Silva Fortes, Monteiro do
Ahreu, Hetto Joiner, Henrique Per-
lugal. Baeta Neves, Norberto Lage,
i\Ioreira da Ilorlia, Franklin do Cas-
Ire, II en i ardo (I Ii tifl a rex's, Pinto 'Ic
Moura, Demosthenes Cesar, Gabriel
dc Andrade, Modestino Gonçalves.
,\rgoiniro do Resende, Ignacio Mur-
Ia. Gotulio de Carvalho, Pericles do
i\iendonça e Pedro Laijorne, faltan-
do, corn causa participada, os Sm.
Sirnedo St3'lita e ilousa Soares, e,
scm ella, OS mais aenhores.

Aljre-se a sessilo.
Lida a aeta da antecedente e ndo

liavendo qtiem sohro ella faqa oh-
servaçOes, é a mesa dada per tip-
provada.

0 sr. 1°' Secrelario dii conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Officio

Do sr. 1.0 Secretanlo do Senado,
eomrnuuicando ten sido approvad-o
itaquolla Casa do Congresso urn p a-
recor da comrnissdo de Sande Pu-
blica, mandando areMvar o proje-
do n. 78, enviado desta Camara, au-
ctorizando o governo a prestar an-
xilios para o tratamento ilo mdi-
viduos offendidos per aniniaes liv-
iiro'phobos, visto haven jd disijost-

Bequerirnengos
Do dr. Antonio Joad da Cunlia

pedindo uma lei que auctorize o
verno a aposental-o no cargo
rnitor do Internato do Gynrnasjo
Barbacena. —A' cornmissdo do Lc,,
gislaçdo.

Dc Norberto Rodrigues Month
advogado provisionado, p edjndo ri
vogaçdo da parte final do n. 2,
art. 4. 1 da lei n. 695, de
mesma commissão.

Do Antonio Magalhdes, collpc't
dc Calo Verde, pedindo 2 aw l-
d( licença para tratar de negoei,
—A' cornmissSo do PeticOes.

Compareec o Sr. Cicero Lopes.
0. SR. JULIO MEIIIELLES

rev iS(1O (1(1 oi'ad'n' :—Pedi a pa
vra, sr. Presidente, para eflvjar
Mesa tirna represeiitaçdo eni qu
h0bifafl tes tie Poços de Callas
dc-rn ao Cougresso Mineiro a de'r.
taçdo de urn auxilio orc.arneflI..•
destinado a reconstrucçSo do it,
H os'pital do Misericordia naqu'
frospera e florescente cidado.

Não 6 nemssario, Sr. Prcsiilp't
que on veiiha salicntar a justia
pedido que, per men intermodi
euderecado ii Camara dos srs. J ' -
put.ados, urna vez quo essa jusI

patentc e flagrante.
Nem so diga (file 0 auxilio qu

pretende ndo poderd ser cone'-'
p crane em idonticas 000diçljro
acham todos os estabelecimpiiI
cai-idade existentes nas deniai 	 -
(lades do Estado, e mireeclor"
mesma protecao e amparo do s 1

dores Pnblicos, porquanto aell
do rnesmo rnodo, os doentes
desfavorecidos da fortuna.

NSo collie essa ohjec . ç. So, pd P -
qos de Caldas se acha em CCIII"
inteiramentes diversas daipi'--
ciii quo so encontrain as denui
dades mineiras.

Poos do Caldas, senho-res.
estan cia hydro—mineral, '0.1'
nlios gosarn dc urn notary1
thenapeutico e para alli colil cr0

,pnfeS do Lodos as ponitos do' Es-I 

do e do Brasil.
ifuitos dessos doenfes, atacaijos de

0-phlli-S e, as vezes, atd de moles-
is repugnantes, são intoirarn.nte05va1idos, nSa dispdem do ncnhu,m
ciu1's o c, all ehegando. são carl-
j 1 ,sanncnte rccoihjdos ao hospital,
tile- dncoj.itrarn trat.arn ento apro-
riadoll aos seus males.
Issini, o hospital de loços dc Cal-

so acha em conditOcs intoira-
tile exce-p'ciona,es o 6 digno do

,reher o auxillo quo para 0 mos-pede nSo imp orfando 1550, pe-
razdes que acaho do expOr ii-

iramente, na abort ura do urn p-re-
lente, (1 11 0 lena dome resultado a
'rosSao (10 egual favor a todris Os
mais hospitaes exis-teutes no Es-
1.
iIiutando esta ci'cuflistaucia

is mSOS do v. sr Pre
nf p . a ropresentapSyi e espero 	 A eonmniissSj (IC Pe-titOes e Re-
a ccii rnissSo do Ort.amento a p resenfacOes a quo fe-ram presen-

-3iera coin benevojen,cia prati- tes as peças p rotocolladas sob flu-
do assim urn ado do intefra jus- mores 299. 307 310, 323, 334, 337,

iIjtO bent; ?liuito bent!)	 338, 345 e 358, 6 do parecer e no-
Vii a representaçSo j COfl1iS50 (Iuer que sejam ipedidas informa-
Orçamcnto. 	 çoes tie governo do Estado, per in

1) cr. .lfocjestjno Gonpalves man- terincdio d 1j Secretaria do Interior,
Mesa u-rn requerin-leiito tie Pc- uma vez (be lhe faltain os esdlare-

- F'erreira Pal-hares. arnanuenise cirnentos indispensa yels pana, Se ma-'i'rpfaria da A grictilturo pe- nifestai, co-rn justica e segurana,
on almo do liceiiea, em pro- 	 si re a iretentSo dos siguatanjos

' 1 0-all. para Irate r dV saude. - this no fin as p eç'as
'nuuissiio de 1 etiçOi5. 	 Se La das culniiiissdes 10 do ag S-I 	 dv II)I. - .\[oi1el iii . Goipcal'ps

utah'. -- Silva Furlis. presidenle.Ji •\ I'fonso. p aeta Neves.
Parecet' Ti-. 201

(70 legislatura)
A c-nil] inisSSo (le PethipSi's e He-

P105011 taçdes, a ( b il e frani prcsen-
Ii's as pet as pi'ntoill silas sob nti-
moms 3??, :124 p i-I, ( do pa recty
o 10910- (1 1 10- Sejan pedidas infor-
macdes ao govorno do Estado, pon
inierrnedjo da Secretania das Finai -i-
tas, uina rca qLle The faltaun os es-
clarecimenfos indispei saveis para Se
manifectar, corn justiça e equidade,
sobre a pretenqao dos signatarios
das mesmas pocas.

Sala das commissOes, 30 do ages-
to do 1918. - SIiclestino Gontalve,

25. SESSAO ORDINARIA, AOS 30 çdo em vigor so]Jre o assumpto,
DE AGOSTO BE 1918

	

	 Regularncnto Sanitario do EstacItt
—A Carnara flea inthircin

Presidencja do sr. Bias Fortes

preseniatSo dos srs. Nogueir Gui-.
marSe-s & COMP., do CanIpe BeHo,
podindo soja reduzido o impos'to do
ex-portacao para os productos das
Xarqueadas existentes no Estado,
Considerando quo a reducçSo podi-
da inportarS, talvez, em 'dirninuiçAo
co-ns jderrnoei da receita do Erstado,
6 do p'arecer o requer, quo, a res-
peito, Se peqarn illformaqbes ao sr.
Sccrctanio das Finautas.

Sala das eommissOes 30 do agos-..
to de 1918. - Henrique Portugal.
- Silva Fortes. - Viviano Ca-Idas.
- Pinto de Moura. - A iniprirnir.

0 sî'. Modestjno Goncalves, pela
ctrnmissSo de Representatbes e Pc..
tiçOec. apresenta o seguinte

Pareccr )i. 200

(7a lcgislafnra)

I	 iL\ ETA N I;VES (150 ilc-
icii disco 'sd
.Vi'b'rt Lij' iiit t 11(1 a a 110-

la re preson talSu (Itt iris)- ten It'
liamas do S. S. CoraçSo do Je-

- 1' Sant'An,ia de Ferros, tie -- an mxiii. --- A' cuinmjssfjo
101111 ti.

u/n-Il d jun'c)'c,C c/aC ccli-
iii (Sac

IJ ' l ii'i IIue 	 Poilu ial,	 pela
--'o de Ortarnento, aprosen-

Pai'ece0 a. 199
ehna Legislatura)

Li'11jsall do Orcarnento e
1110 fol pi'esente ama re-'1. 	 17
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relator'. - Silva Fortes, presidente. nos pontos mais convenien.fes
- Josd Affonso. - Bacta Neves. 	 estradgs de ferro Odste e Goyaa, 

1o orador pede e obtem dispensa cilifanda a communicação corn esi
de impressan desses pareceres, quo Capital, como da exocucäo do tr.
ficam sobro a mesa Para a ordem çado corn a ultima no tocante a
dos trabaihos. nrnnicipios do Triangulo Mineir

o Sr. Julio Meirelleg pela corn- conio de termi•naçào da construc
rnisso do Obras Publicas e Viaçäo, da linha quo liga Uberaba a S. p.
apresenta a seguinfo 	 dro do Alcantara, passando p,

Araxá on outro ponto, do mod11
Papecer ii. 202	 tornar aquella ostaçao do ag01

servida por via_ferrea.(-i". legislatura) 	 Sala das sesses, 30 do agoge
A comrnissão de Yiação e Ohra

lildicas, a quo foi presonle a in
dicação n. 17, feita Para so repro
sentar ao -exmo. Sr. Presidonte di
Republica no sontido do se p desen.
volvido a traçado do estraclas d
terra no Triangulo Mineiro, apesai
do roconhecer as grandes difficul-
dados oriundas da falta do material,
d dc parecor (file seja a mesma ap-
prQvada.

Sala das sessOes, 30 do agosto de
1018. - Julio Meirefles. - M.
Gonçalves,

Tnd.icaçao a ciue so refere o pare-
cer supra

() Collgresso fgilfi'11 do Esta-
do Ic AlillaS (wra ps, C0ilSidein10
(r io sob o Polito do vista admiiijsfra-
ljv,j é do urgente liecessidade a
prompta 1igaao do Triangulo . Mi-
noiro a Capital do Estado do Minas,
P O " via forrea mais curta e barata
Para facilidade das communicacdps.
eonSidep(Ii(l( 11510 haver rnotivo ra-zcjavel Para a paralyaaçao dos
construccdes do vias ferreas já mi-
ciadas no Triangulo M.ineiro; con-
siderando quo coin facto so
fern a perder o Estado do Minas
o a Uniäo, quo terib de, corn grandes
projuizos de frahaihos feitos, rem-.
eetar Os mesmos, 0 quanto rnaior
demora Ilouver mais projudicado
sord a Estado do Minas nessa rica
o prospera zona do Est.ado; consi-
derando ainda, par innumeros mo-
tivos quo soria lougo ci fastidioso
onumerar, do inteira necessidade
chamar a attençijo 'dos poderes
jublicios no Senhclo aUudido : mdi-
ca an exrno. Sr. Iresic1enfe da Re-
publica a necessidade das ligacOes

1918. - Argemiro do Resonde
- ía. - J. Maria. - Garibaldi
- 10. - Franklin do Castro. -

briel do Andrade. - A imprimir
ijn-	 0 sr. Iacio A[urta, em ]]oil

tainbem da comrnissão do Ob
Publicas e Viação, envia a mesa

 seguinte
Parecer n. 203

(7." logislatura)

A cornrnissibo do Obras Public,
o Viaçao, aque foi presente a ind-
cação n. 18, no sentido da Camar:
dos srs. Deputados, por internied'
da Mesa, 'repiesontar ao poder n-
ctivo sabre a necessidado do si'
tabelocer urn accoido corn a R'
Sul-Mineira papa sor modificada
navogaçao da mesma Rib.de, no R:
Sapucahy, ontre as portos do Sapc
cahy o Pouca Mama, d do pareo
o requer que seja ella approvada.

Solo las conunissOes, 30 do agns-
to do '19 18.8. - Ignacio Murti.
M. Goncialves. - Moireules.

liedaeção do indicacao a citie I
refere a parecer supra:

idim quo a Camara dos srs
Deputados, par itermedio da M
sa, repiesente ao potier •exeduhii
sabre a urgente necessidacle de
estabelecor uiu accoido corn a
Sul-Minoira no sent.iclo do ser m
d.ificada a navegaçäo do rnesrna JU
dci, no rio Sapucahy, ontro os pO

tos do Sapucahy ci Pouca Mass
Sala das sessOes, 28 de agoste

1918. - Julio Meireujes. - P. B
iiardu Giirnarfbcs. - A. do Rest"-
do Costa. - Gabriel (To Andrade. -
Franklin do Castro. - A inipri-
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2." PAFITE 1)A ORDEM DO DIA

3." discussdo do projecto n. 96, de
1917

Lido e posto em 3." discusso, d
scm debatoapprovado a projecto ii.
96, do 1917, auctorizando a rogistro
dos litulos dci agronornos cxpcdidos
pela Es-cola D. Bosco, do Ca 1iooira
do Campo. - A' cornmissão do Re-
dacciba.

2." discussão do pro jecto n. 97
E' arinunciada a continuaão da

2." discussão do prajecto n. 97, so-
Pro concessão do licenças, corn a
emenda n. 1, jd offerecida ao
art. l.°

0 Sr. Leopoldo de Luria iprosenta
a segilhTitO

Emenda

Ao art. 10, acerescente-se onde
convicir:

E ao collector do nuniciplo do
Cabo Verde, Antonio Magalhães, 2
annos do licencia pãsa tratar de no-
gocios.

Sala clas sessOes, 30 - 8 - 1918.
Leopoldo do Luna.

E' apoiada e antra em discussäo
conj unctarnente.

0 SR. MODESTINO GONCALVES.
- Sr. Presidente, par pane da
commiSSão dc Rapresentàçdes o Pc-
tiçdes, onvio ci Mesa as seguintos
einendas (lé)
Aprovoltando-me do onsojo de es-

tar na trthuna, declaro quo acoito
as quo foram apresenf.adas pelos
illustres deputados Sm. Viviano
Caldas o Leopoldo do Luna (Muito
bein)

Einendcts

N.3
Acerescente-se undc couvier:
Art... Flea a governo do Estado

auctorizado a conceder urn anna
de licença, Para iratamonto do no-
gacios, aos seguintes senhores:

a) Beirniro Braga, oscrivão do
Segundo officio judicial e notas
cia comarca dci Juiz do Fdra.

Ii) Antonio do Caralho Bhering,
collector ostadoal do nrunicipio de
Viçosa.

c) Anoiieli Bliering, escrivcio cia
collecoria esadoal do municiplo do
Santa Rita do Cassia.

d) Alipio de Mattos, collector es-
tadoal do municipio do Paracatu'.

ci) Dr. Wladèiuir do Nascimento
Matta, juiz do direito da cornarca
do Rio Novo.

f) ci. Maria Rita Burnier Possoa
do Mello Coelho, professora do se-
gundo grupo escolar cia cl-dade do
Juiz do FOra. 	 -

Art. .. Flea a govorno do Esta-
do, egual.rnento auctorizado a con-
ceder urn anno do licença, Para
tratarnento do saudc, aos seguin-
tos funccionarioib:

a) d. Maria Regina Mendes, pro-
fessora do grupo escolar "dr. Cu-
pertino da villa Rio Casca.

b) ci. Alzira Gomes Vergueiro,
professora do grupo eseolar "Fran-
cisco Braz" do Villa Braz.

ci) d. Christina do Carvalho Vi-
eira do Costa, professora do sexo
masculino da cidade de Alto Fda
Porn. 	 -

Art ...Fica do mesmo modo,
auctorizado a govet-na do Estado a
conceder ibis amos do licença,
Para tratamento dc negocios, aus
seguinfos funccionarios:

a) dr. Antonio do Andrade Bo-
telho, ongenheiro do Estado.

b Joibo Pedro do Amaral. cs-
erivdo do Paz ciffectivo do disiricto
de Carmo do Parnahyba.

e Annihal Dias cia Silva. escri-
\TaO do Paz effectivo do districto
de Livramenlo, do comarca deBar-
hacena.

d Olympia Augusta do Maga-
Ihibes, escrivcio do judicial e notas
da comarca do Pomba.

o) llerculano Olegario de Ha-
m-OS. oscrmvao do orphfios do termo
(1ci Poitso Alegre.

fl Tlieotonia Antonio do Sousa
('scn'ivao ('ffeCtiVO de Paz do dis-
Irieto do Sereno, comarea do Gala-

'guazes.
g) dr. Francisco dci Barros Lima

Monte Raso juiz do direito da ca-
marco do Rio Clara.

Sala das cornrnissöes, 30 do agos-
- to de 1918. —Modestino Gonalves. .



—Silva Fortes. —Josd Affonso. -
Bacta Neves.

N. 4
Accrescente-se onde convier:
Ao amanuense da Secretaria da

Agricultura Pedro Ferreira Pa-
I1iare , um anno do licença, em
prorogação, para tratamento do
saude, scm vencimentos.

Sala das sessOes, 30-8-918. -
Modestino Gonçalves. —Silva For-
tes. —JosO Affonso. —Baeta No-
yes.

São postas em discussão conjun-
ct.arnente.

Ninguern mais pedindo a pala-
era, encorra..se a discussão

Procedendo-se a votação•, São
approvados o artS. 10 e todas as
em endas.

Scm debate approva-se a art.

Tao a projecto e as emendas a
cOmflhiSsao do Redacção.

2. cliscussdo do projecto n. 106

IDispe.nsada a ldllura, a roqueri-
monto do Sr. Moreira da Hoeha,
entra em 2.0 discussão em g1o]o,
a requerimeno do mesmo seiThor,
o proj edo ii. 106, concedendo Ia-
vares a Alberto Boeke on a Socie-
dade que organizar para installa-
'äo em Palmyra. de uma usina de
fabrico dos p roductos derivados da
distillaçito do madeiras.

() S1. 11(11(1 Junior, em name da
CI)IllIfliSSaIi de IlidListria, apresenta
a segiunte

Emencla
Ac-crescentar Art ... Fica a pre_

sident.o do Estado auctorizado a
conceder ao cidadiio Camillo Ma-
ria Ferreira cia Fonseca, iseucäo do
inpostos dc' exporfaao do produ-
dos para sm fabrica di' soda caiis-
iea c' clilorureto do ealcio a instal-

iaiso em Barbaeena, pelo prazo de
8 aiinos (oito annos

Sala das commissOes, 30 do nos-
to do 1918. —Retto Junior. —JosO
Maria.

Ern diseussão eonju•nctarnente d
a omencla approvada scm debate,
assini como o projecto. —A' com-

de Orcamnento.

2.0 discussdo do projecto n. 108
Eutra em 2 . 0 discussão, em gi

ho, a requerimlento do Sr. Ignacio
Murta, a projecto n. 108, appro
vando as contas do exorcicio dc1917.

0 SR. SILVA FORTES (scm r,.
visão do oraclor) : — Sr. President
nao d scm uma certa timidez uu
toma nesto momerito a palavra,
tindo sob re meus hom'hros a reapon_
sahiidade do relatar urn proect1
tao importarite corno a do n. los
quo approva as contas do exerejci
fin anceiro do 1917.

Entretanto, reconhecida corno A a
honestidade do illustre ddaddo que
ora preside os destinos do Minas..

o sr. Julio Meireltes :—Apoiado
Muito hem!

o Sr. Silva Fortes. . . e quo em
hrcivos dias deixard a adrninistr:_
ção, corn saudades do todos 1105:
sahido, por outro lado, quo, ii test
da repartiçdo das Fiiianças, s. exs
colloeou inn rnoço a quem o futu-
ro dostina pirpel brilhantissirno.
não so pela pureza do sea caract,
coma pela sua elevada competencia;
tendo ainda em vista quo o nossa
fincoionalisrno dl digno do admira-
cao e so recommenda ii estima pu-
lihea poJa suit honradez tradicional,
constituindo coma quo urn grão de
aroia na vastiddo do Oceano o des-
via do algum do setis menThros mc-.
ios solicito no ctimprimento do dc-
ver, a minha responsabilidade, nes-
to momento, coma quo se attenua
diminue, uma yea quo podemos ler
inteira con fiai ica no trahaiho me
ticulosarnente feito pela respectiva
Secretaria e sobro a qual a coni-
missOo do Oreamento baseon seas
eslndos, cl aba 100 10 a proj edo ii
108, ora snbmettido dl 2. diseussia

Par foilas estils razOes e tend)
ainda en recebido a prajccto
elaborado polo illustrado Presiden-
to da referida eomrnissão, cuja pra-
flea e competencia t.odos reconhe-
comas, en poderia perfeitarnente
louvancIo-me nas suas palavras e
con fiado na axaetidãa o rigor corn
pue a parte financeira do Estal')
turn sido administrada, entregD a

dainara a matoria scm maioros es-
nd05 o sera mais detido exame.
Entretanto , coma sou discipulo do
. Thorn0, gosto do ver para crer, e

0jopto scm hesitação a maxima do
_confiar, desconfiando sen pro".

Assim dl quo desconfia muitas ye-
zes ate da minha propria persona-
pdade, do sorte quo não me era ii-
jto deixar do fazer sobro a proje-

ito n. 108 um est.udo detaihado e
minuctoso

pelo estudo a quo procedi, sr.
prcsidenfo, verifiquci corn prazer
qIle o systeiria do eseripturado ado-
ptado hojo no Thosouro do Estado
racilita do modo extraordinario a
jjispecãa o a fiscali'zaqão do nossi
0 0vimento financeiro, 0 0550 systo-
na hem poderia servir do modelo
a outras reparticoos eong000ros.

Tanto dl assim qtio vamos tor, peLt
primeira yea em nosso Estado, a
perfeita exeducão do fundo do ga-
rantia, estabelecido em lei cujo mi-
nero nãO me occorre no momenta.

0 trabalho da Secretaria das FE-
nanfas dl digno do encomios e bern
inerece ser conheciclo poles demOs
EtadO5 da Federaçdo, tanto mais
i1uanto esse trabaiho traduz a vex-
(ladle administrativa, patenteanda a
cmpenho do governo die Minas em
egir torn lisura 0 honestidado.

Entretanto, Si a minha satisfaçito
foi grande, examinando meticulo-
stmente a projecta quo foi distri-
linido pela Casa, voritiquei quo a
mesmo continha erros não peque-
nos de irnpressão quo a desvirtuarn
completarnonte.

Assim 0, par exempla, quo, no
art. 7°, ondo so diz "Mianicipalida-
des - 49.381:236$639", dove-se di-
z'r: "Municipalidades— ...........
ll'.38f:236$637".

F' urna peijuona differenqa quo,
'rn rigor, não precisava sor corn-
gida. porquanto, em escripturaão
ficreantil as unidades são sempre
i spresadas pam moihor halanço
'litre a receita o a dospesa, entre a
Oeve o a haver.

urna differença nulla, accorri-
Ia na easa Us unidades, mas quo,
fltretanto, poderia ter so dada nas

dezenas, na,s centenas, nos mllha-

i'es on na g cintenas dc mithares,
iiocasioiianclo, ontOo, urna granite
alteraçãa.

Si on torn nes-se port-to c friso esse
peqtieflo orro, dl justarnente para
salvar a noesa responsa.b'ilidade e
para quo não so diga quo agimos
deseuldadamente, scm urn exarne
aprofundado dos quos-fOes quo to-
mos do julgar.

linda no mesmo art. 7,o, ondo
se diz - "Exercicio do 1918 -
1.206:934732" dove-se dizei.......
1 .260:9,34$732- "

Trafa-se aqui do urna quesfOo
mais importante, porque 0 engano
ia não se dti rias unidades e sirn
entre as dezenas e centenas dc mi-
ihardls, redudando, portanto, nurn
oqtiiv-o.o muito graride.

A commissão offerece ernenda,
fazendo a correccãa necessaria.

linda, no final do ne-smo art. 7,0,
ultima linha, rnrtnda a comsnissäo
quo so substitLLa a palavra "credi-
toe" pola palavra "reditos".

Sabe v. em., sr. Presidento, o
sabern todos aqrrelles quo cm hecern
algu-mas noqOc's do finançne, que a
differenila entro rodito-s o creditos
não dl pequena.

Faqo estas rectificaçOes para quo
iião pose sobre a oommnissão a con-
sura do deixar do e-xaminar devida-
rnenfe as quostoos submottidas ao
son estudo, nio saliontando a-u uão
poi'cebendo as irregul and aides par-
ventura oxietentos.

linda, sr. Prosidente, c-rn urn on-
tro ponto existo Limit differenila- en-
Ire a traioalh-o da eornrnissão do
0rçarnento o o da Secretaria das
Finanças, não so tratando mats do
urn erro do insprossão, mas do urn
engano m-esrno nit prqposta do to-
mada Se contas, conformo concor-
don a proprio ompregado daqu:ella
Seeretaria.

Assiin dl quo a art. 1., lettra d)
approva as operaPos do credito
roalizadas corn a aux-ilia Ec pequena
layoura, nit importancia de .......
200 :00OiP00 ; corn a oniprestirna a
Profeitura da Capital, no valor do
j00:000$000 e cam as operacOos
bancarias, no valor do ..........
18.468:798$240, no total do ........
8.668:798240.
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E' facil, Sr. Pre.sidento, verifi-
car-so o ongano existonie.

Effectivarnente, sornimadas ossas
pareellas, eneontramos urn "defi-
cit" do 100:000$000, dando em re-
snitado nan ser incluida na toma.-
da do contas do exarcicio do 1917,
essa importancia, quo constitue 0

emprestimo feito polo Estado a
Prefoitura da Capital.

Nastas condiçöes, a cornmissao
offerece a seguint.o emenda (lê)

"Ao art. 1., loltra d), em vcz
de 18.668:79824O, diga-se.......
18.768:798$210."

Flea, assim, corrigido o engano
verifieado na propoista.

Sr. Presidonte, desejando adean-
tar o transito on aprossar a traje-
etoria do proj onto, quo encerra ma-
teria importantissima, do orciem
govornamental, no alongarol as
minhas c onsiderates, limitando-me
a pedir a Camara quo 0 approve
nesta 2 . 0 discusstio, aiim do quo a
cornmissao, no intervallo desta pa-
ra a 3•0, po .ssa vorificar urn outro
ongano existente e quo sO agora, a
ultima hora, fol por mirn notado.

Quern exaiminar o proj ecto von-
ficard. desde logo quo o son artigo
1.° 0 uma summula dais desposas
feitas no exarcieio do 1917.

As lnttras a) aId 1) consignam o
detaihe dais differentes parnellas
que, sommando, coincidom corn a
cifra do artigo 1. 1, quo fixa a des-
posa do exerciclo cnn 1917, em
30.202:415$626.

Assim é quo alottra a) approva
as seguintes despesas, provonientes
da restituicdo dos depositos da di-
vida iluetuante, na importancia de
4.047:698$532, assirn di.seriminada:

Do emprestimos ecoriomicos.....
2.5611:894$432.

Do cofro do orphãos, 299:205$5015.
Tie hens do ausentes, 29:065$458.
Do uianças o cauçOes...........

882:485.5034.
Pa Caixa B. da Fora Publica,

61:919.5133.
Pa Caixa B. dos Funcelonarios

Publicos, 210:038$970.
Somma, 4.047:6985532.
Fda comma foi Monferida pei

ocmmissao o eetd poriettarnent(
exacta.

A lettra b) consigna o reegaoi ol
ama leltra do 500:000$030, qij j.
ura ion ceedito e tamibern figur
Iola sula arnnortizaçao, colilo
M paga.

As tettoas c), r/), e) e 1) appru_
am as seguintec cantos:
e) as impnntancia enfregues

ra uni clip alidad os, proveniente's
amprestimo tornado p dais rnesrna
rnnbomrne a lei n. 546, do 27 do .s
errthro do 1910, no valor de .....
[.4.66 :7965274, incluida a osciila
ainhial, na importancia ide .......

[8t:3477$,525, no total dc .........
1.618:143.$799;

0) as oiperaçdes do credito rea
zadas corn o auxilio 4 pequena i.
voura.fla irniportanicta do ........
200:0005000 corn O. empresthno a
Prefeitura da Capital, no valor 0
400:000 .5000 o corn as opelled
hanearias, no valor do ...........
i8. 468:798$21Q. no total do ......
18.668:7985240;

e) Grs supprimentos feitos ao ox-
erciclo ide 1916, do credito e do no-
rn'erario, 1para solver OS coinpro-
nhissos da sua deOpesa, no total 3.
qulido do 3.260:4945689;

1) as reiposiçOes folios 4s mun
cipaliciades, no total do ..........
1 .977:28083(1°.

SummacIas to dos eosas p arcella,
vernos cue Ia somrna coincide coal
a. quaint Ia do 30.202:4155626, fixa-
cIa polo art.

Entretanto. (a ultirno Dora, eon-
fijntanido ontro Si os document';
citiciacs, veniiiquei que o projeeP)
fixa a despesa do exerc:cio do 191
cm 30.202:4155626, isso do accord
corn a proposta presento (a coca
rniss[io. qnando peta niensagen; d
cxrno. Sr. PresdeThte do Estado.
essa mesma desp esa 0 computhda
cm 32.506:692$389, havendo, as-
still. urna differona do ..........
2304:276.5763.

Acredito quo tanto a proposti
coino a mensagom estej am exact'.
o ensa dii horenca talvez te.nha a
sua origorn nium movirnento de
fl1fl[1OS do exereic:o.

Sendo aissirn, ella nSo lrnlPchlr
por nerto, quo a Camaro approve 0

projeoto o as emendas da cofl1fl

são aaeste segundo turn p.

, CO3111,missio 1 ol verificar cuirla-
.uracfltO a CO Lisa do tai di ffei'en_

uc eerta,rneido so preiide, como
movmeth do fu.nlos.a In

quorenkl O rotaaidar a pass:)-
410 jrojP0t0, termino as ni-

aS 0O s1de raçoe 5, cl edo canOn i
zlliOr0 juO acornipanharci a mar'
ba dec50 mesmo projecto, curn-
rind0 a rninha missdo snão corn

o imNIOS corn escrupulo
(ijuito bean;	 floW!')

Enienda

o art. 1 . 0 	letfra (1 - em ye::
Ic - 18.668:7985240 - diga-se -
j68:798$240.

In art. 7,0, no titulo - nrninic-
13iidades - uibstitua-so a euro ii-
pat por 7.

.o mesmo art. 7,0 suibstitnam-se
s alganidmos - 1.206:93 45732 -

por 1.260:934.5732.
final do aiitigo, na raltima 1i-

iia. substitua-So a palaicra - ore-
- por - reicllditos.

Sala dos sessOes. 30 do agosto ic
Silva Fortes. - Viviano

c0ldas. Hesorique Portugal. -
punto do Mourn:

Verificando o Sr. Presidente iiã
layer no rechato numero legal 0'
rs. doputados paris a contulu000
[a discuesão do projeeto corn a
nao ucla quo acaha do sec apresen-
ala, levonta a sessão, designaido

arnanbã a seguinle

ORDEal DO PIt

Prim era porte

M6 I hora do tardc:
Leitura e approvacdo cia onto.
Expdieite.

ltd 2 bras (la tarde:
.tpreseotatbo do parecerds (las

cnirnissdes.
tpresentaSo do proj eetns, cc'

lurirnen,tos, indieaçdec, interpel-
oihcs ou moçOes.

1)iicsão do requerimentos, i lln
:caehes. inier'pellaçOes oil
.\pprovacão do red acçbes iinaes

Sequn4a pane
ItO 4 horas cia facile:

([oatmrnnatão do 2.' discussSo do
uoject'o ri. 168, approvando as
untas do exereicio de 1917.

3. 11 discussão do proj edo n 91.
Ic 1917, considerando corno inst-
cuçbes ale utihc1ae pioldica a
aliotircc'a Caldense" e o "Club Ic
Leltura trassualense".

U' diseussão do projocto n. 110.
cuctorizand& o goverllo a doar (a
flarnara Municipal de S. T)oiningcs
do Praia a porte de urn proiuio ctue
o Estado possuo naquella otdade

1. 1 dimuscão do projecto Ti. 103,
garantiu4o os veaicimontcs dc qual-
nuer funccionario estadoal quo fda
sorteaclo para serviço militar oia'
gatorio, o nontendo outrac dispos-
cods.

26 . 0 SESSlO ORDINARIA, A IDS 31
TiE AGOSTO DE 1918

Presiclencia do sr. Bias Fortes
SUMMARIO: - Ada. - Expedi-

ente. —Discursos dos si's. Ju-
lio Meinelles e Silva Fortes. -
Apresanta6ão do pareceres. -
Disoussão dos par000ros ns. 199,
200 e 201. - Redacção final do
projecto n. 96 , de 1917. - 2.'
discussão do proj ecto n. 108. -
Diseurso do sr. Silva Fortes.
Emendas 30 discussão do pro-
jecto ii. 91. do 1917. __.4,0 dos
do ns. 110 e 109. —Urgonola. -
Apresentacilo do paroner. —Or-
Oem do dia.
10 rneio din, feita a oharnada,

acha Ill -se presentes as srs. Bias
Fortes. Leopoldo do Luna. Joao
\lartin1io. José Mania, Julio Mel-
relIes, Viviano Caldas, José Afion-
so, Silva Fortes, Monteiro do Abneu,
Iloilo Junior. lienriquc Portugal,
Ba eta Neves 

'
Norberto Lage, Mo-

reira da Rooha. Franklin do Cas-
tro, Hennardo Guimar4es, Pinto do
Mojira. Demosthenes Cesar. Gabriel
do Andrade, Modestino Gonçalves,
Argemiro do Rezende, Ignacio Mur-
to, Getulio de Carvaiho, Pericles
de Mendonça, Pedro Lahorne, Ci-
cero Lopes e Costello Branco, fal-
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tondo, (mn causa participada, os
sis. Sinijelo Stylita a Sousa Soa-
res a, scm ella, os miais senhores.

Abro-se a scsso.
Lida a acta da antecedente e ndo

haveudo quem sobre ella faça oh-
servaçOe.s, d a mesma dadl p01
approvada.

0 Sr. I • secretario dd conta do
seguintn

EX PEDJENTE

Representacao
Da Camara Municipal do Boin-

urn, solicitando urn auxilio para
rnamitençdo do Externato d. Bone-
vides naquella cidacle, para occor-
rer as despesas do son expediente.
—A' commissão do Orqamento.

Requerirnentos

Do director da Penitenciaria do
Uberaba, pedindo seja. esta equl-
parada a de Ouro Preto. —A' corn-
rnissäo de PetiqOes.

Be d. Maria da Paz . Pinheiro,
professora do districto do Matto-
sinhos, municipio de Santa Luzia
do Rio das Veihas, pedindo urn an-
no de licença para tratar do sau-
do. —A' mosma commissão.

o sr. Modestino Goncaives envia
d mesa urn reciucrirnento em quo
Acacio Marques de Sousa Mala

o outros habitantes de Jaholicatu-
has pedem seja suhstitwda a quan-
Ca paga ior Pedro Sabina dos
Santos corno jurado. laltoso da
Camara do Rio das Veihas.— A'
conmissdo de Legislação.

o Sr. Henrique Portugal comrrni-
nica e a Camara lica inteirada
quo o Sr. João Antonio faltará ai-
gumas sessOes pc 1Pv -) impe-
rioso.

O SR. JULIO MEIRF.LLES (cern
I eemo do orodor) : —'Sou portador,
sr. Presidonlo, do dnas roprosfil-
taiios quo von on vial,I, moss e
cio, a men vor, ioiisuhsta 101am
modidas j iisfas o necossarias , me-
rocedoras, por isso ff1051110. (10 he-
novido acoihimento por pae do
Camara dos srs. Deputados.

A primeira dallas vem acompa-
nhada do urna acta pela qual SO

veriflea a organizaqão da Santa C1,
sa do Misericordia da freguezia
S. Sebastião da Eneruzllhada,
tern por oh] ectivo solicitar
Cugressu a c.onsignaqão do 111
pet nena verba no orçarnento,
maneira a ci iia tambem aquello
tahele611ientO do caridado 1l0SS
recehet o ohulo quo d Concedia1
aniuiialinente pelos •represontanto5
do povo as dornais instituiOes 0011_
generes existontes no Estado.

A outra representaqão, quo
acha dovidarnente sellada, d do col_
lector da cidade do Machado, soii,
citando meihoria do vantagens.'

Sr. Prosidente, quando do tod
as partes do Minas colfleqavam
ehegar a osta Casa numerosas r,
presentaqties firmadas pelos coll.
etores, solicitando lavores para ess
classe, quo atd então não oht.ivera
rnelhoria ajgu.rna nas .porcentagens
quo lhe são concedidas, urn dos nos-
sos mais dist.inetos coi rlegas, reprp
sentante da 4.a circurnscripqão elei-
toral, apresentou urn projecto quo
si n5to attendia por completo, a!)
menos attendia, em parte, aos jusio
o legitirnos reclarnos dos collect!-
res.

Remettido essc projecto a corn-
rnissbo rcspectiva, esta requercui
quo o governo sohr3 0 mosmo s
pronunciasse.

Ate hoje, pordm, não vierani
qnaesquer informaçties a respeito, e
essa honrada classe do nosso fun-
ecloanlismo continua a hraqos corn
as enormes difficuldados decorren-
tes da pavorosa crise quo a todos
avassala, sentindo-se, aldin dissd,
verdadeiramonte apavorada pe1a
reformas quo jã foram iniciadas e
quo serdo debatidas nesta Casa.

Esses funceionarios, sr. Presiden-
to, ciue são, por assim dizer, o am
paro das rondas do Estado, são, scm
duvida alguma, dignos da proteciãa
do Congresso.

F. seiu1uoro. 51 algunu constran-
g ilIloIlto podenios ter o. o di' nh)
liavernuos aiiuda votado nina lid (JIti
melhore soils vencitnentos, aSSOI
corno os dos dornais funecionarioS
(10 Estado, cr110, nosta dpoca 0111 quo
o ciistI'iO (la vida augiiucutou iii'
cento por cento, continua n adstri-
etos aos rnesnlos vencimentos -

1i0S quo ullo podom urn so 1110-
menlo (lesviar a attençao iara OLi-
tros mistores, limitando-so a cuin-
prir son dover corn Ilonestidade,
zelo e honradez.

Assim, pois, sr. Presideuito, en-
viando a Mesa a ropresontação do
collector estadoal da cidade' do Ma-
chado, solidito a intervenqibo do v.
exc. no sentido do voltar esse pro-
jecto a discussao, afim do quo a
Camara sohrc 0 rnesnlo possa so
pronunciar. moderada e pondera-
clarnciito. (Muito hem; muuto bent!)

Vão as representaçoes as respecti-
vas conlmissooS.

O SR. SILVA FORTES (sent re-
5isão do orador) - Sr. Presiden.-
to, v. exc. o a Casa aca rbam do on-
vii' as palavras veheanerites do no-
inc doputa.do residento em S. Gnu-
cab do Saipucahy, deixando tram-
parecer quo houvo ma vontade da
perle da eornmissao de Orçarnen-
to...

o sr. Julio Meirelles: 	 Nã
apoiacio.

O sr. SiFva Fortes. .. quarudo so-
hcbtou quo fosso ou.vido o governo
a respeito do projecto que coricec'e
augiiueii.to de porcentagern ans 001-
lecitores cstardoaos.

Quanto a d.erfes.a de flIilIlla p05-
boa.

o sr. Julio Me'elles: - Não tivo
intenção 1de, atacar possoa al!gum

o sr. Silva Fortes... is6 tenho
dizer quo, agintdo na eomrinissao do
Orqan onto, pro cu 10 senspro ecuid-
liar Os interessos do Estado corn as
ieeessida de p do sons funcriona vies.
cstarbelecen'do modidas oquitativas.
quo aicanc.ern a toidos, para iqu ,e Os
poterutados não rooeharn favores e
os perjueruns sejam despreza!dos.

Assim tenho senlprc proce did u
hiio so na 001 missao do Orqamen-
to, corno na do ReprescTliaçOcs e
Requevimeimios, e nile tonluo a 105(10
'onu questers 115 ma is eccPmns
1! r)tantes...

() .5?. Julio	 iJeire/h'.c :	 \
1(111 sahido dar cabal (Ie5I1IJ

(I ,c,'. R j lu,a Fortes... .10)1 chIt 1)
mu otaiato, affirniar 00111 prazec
'I ll !' 1110 siiito heni Corn a con-scion-
d a 	 quo no ilecurso do iildUs 58
iliflOS do oxisfencia, járnais pratt-

quot . in] ustiças on liz mal a queni
purer quo fosse; e miutas vexes, 0111
bpocas do oriso, quarido os hori-
zolites do Estajdo so turvavarn, tivo
lie travar verdaideira luicta intin: a
pal's sobropOr o interesse puhlico
a magniiurlo o ii. bonn ado do men
eoraulao.

Cuniipm'ia_nio dai' esta explieaqau
eo noJure collega...

o sr. Julio Meirelles:	 E "ii
muito aigradeqo a V. exc.

o sr. Silva Fortes... declana!i-
do-ãho ainrda quo a eomrnhssao ui
Orçarnenjto procurou ouvir o go-
verno a resipeito do projecto, p0-
quo iso trata file assunipto quo lISt)
pOdo ser rosolviclo sinão ide moot-
do corn a a:dIllinistração; o s. exc.,
como juristra 'corirpetenie quo
hem saiuo quo C da hai'rnonia, ils
uconcordaucia dos padem'es constitu-
cboinaes entre si quo resultam a
grandoza do Estaido e a Paz qUO to-
inos gosado dedo a tr'ansforrnacao
do nOSSO regimen politico.

P ensal id& assirn, sr. Presidento,
Iuroolirarei sempro cuniprir o men
dover, sendo leal e rsinceruo a aicirni-
iistração do Estado, coin a qua;
desejo coilahoram' em henofieio tIc.
nteresso publico.

Estou hem certo de quo ersse
tamhem o desojo 'do rneu illustra-
do collega, assim corno do todos os
sr's. deiputiados.

Nlostas condiqCes, devermos sirn-
jlesirienrio dizer ao povo quo, nOn
so quanto a rerforma censttucional,
corno qcanto are augmento do von-
cnnclltcs dos fiuiccionanios, o Con-
grosso s'arherã cumrpnir o son devec
o agir deitro dos reoursos orqa-
rnentarios. frazendo jimstica a quem
mormon. (Muito hem; muito hem')

tpresentaçao dc pareerres	 lg
corn nrussoes

0 cr. Franklin' de Castro, pelu
eonurnissiio ile Roilacliio, spiosen
a s('guiuto

fieditcçrio fo'uol do 1)1'OjeelO 11. 9)),
tie 191:

A eomnii:.ssao do Redactão, a (tile
fob presomilo o projeoto 11. 90, do
1917, jã cvpprovaido nos tres turnos
regi:mneintaes, C do p ,areoex que so
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idopte corno final a seguinte i'crla.
ccao:

o Cungresoo Legislativo do Esta-
do do Minas Geraes decreta

Artigo nnico. Flea o governo au-
etorizado a mandar registrar ns
r.epantiO as esta d oa Cs ooT1peteLnrte s.
Os tituloc do agroiomos conferidos
pelas Eucolas "D. Bosco", de Ca-
ahoeira do Campo, revogadas as.
disposiçOes em contrario

Sala das commissOe31 de agos-
to do 1918. - Getullo do Carvaljia.
-- Franklin de Castro. - Gabriel
do Andrade.

O oraalor requer a ohtrn dispen_
sa das formalidades regiments 's.
para quo seja discutida na prescu-
tesessgo a redacção final que aca-
ba do apreseritar. - Fica sabre a
mesa para a ordorn dos trabaihos.

o sr Aloclestino Gonçalves, em
nome da comrnissdo do PetiçOe,
apresenta 0 soguinte

Parecer e redaccdo para 3. discus-
são do pro jecto n. 97

A cornmissäo do Petides e Re-
prosontacOes, a cjue foi presento o
proocto n. 97, jd approvado em
2 . 0 discussdo, conjunctarnente corn
as omendas quel the foram offora-
cidas, d do parorer que estu se.ja
submettido d 31 e approvado corn a
seguinte redacção:

o Congrosso Legislativo do Esti-
do do Minas Goraes deereta:

Art. 1 . 0 Flea o govorno do Esta-
do auctorizado a conceder urn anno
do liconqa, para tratamento do no-
gocios, aos seguintes funccionarios

a) Bacharol Jodo do Mello France,
professor subst.ituto do psychologia,
lcgica o historia da philosophia do
Externato do Gyninaslo Minoiro.

h) Belmiro Braga, escrivdo do 2.°
officio do judicial- o notas da co-
marca do Juiz do Fdra.

e) Antonio do Carvaiho Bhoring,
collector ostadoal do municipio de
Viçosa.

d) Antonelli Bhoring, esctiv.o di
colleetoria estadoal do municipio dc
Santa Rita do Cassia.

o) Alysio do Mattos, collector es-
tadoal do ipunicipio do Paracati's.

1) Bacharel Wladimir do Nasci-
aieiito Malta, juiz (10 diroito da co-
mama do Rio Novo.
g, D. Maria Rita Bi.irnior Pessoa

Ic Mello Conte, professora do so-
,,-undo grupo oseolar da cidade de
I uiz do F'Ora.

li) lodro Ferreira Paiharos, ama-
manse da Secretaria da Agricul -
ura.
Art. 2.° Flea o govorno do Es.

Eado, egualmonte, auctorizado a con-
ceder urn anno do licenqa, para tra-
tarnonto do saude, aos seguinte
funccionarios:

a) P. Maria Regina Mendes, pro-
fessora do grupo oscolar "Dr. (
pertino", da Villa Rio Casca.

1) P. Alzira Gomes Vergueiro,
prolessora do grupo escolar "Fran-
cisco Braz", da Villa Braz.

c) P. Christina do Carvaiho Viej-
ra da Costa, professora do sexo
masculino da cidade do Alto Wa
Doco.

Art. 3.° Fica, do mesmo modo,
auctorizado o govorno do Estado
conceder dois arinos do lieonqa, par:l
tratamento de negocios, aos soguin-
los funccionarios:

a) Antonio do Andrade Boteiha,
engenheiro do Estado.

h) Joan Pedro do Amaral, eseri-
vdo do paz effoctivo do districto
di' Carmo do Parnahyba.

c) Annihal Dias da Silva, escrivãn
do paz offectivo do districto Ic
Livramdnto, comarca do Barbacena.

d) Olyrnpio Augusto do Maga-
lhães, escriwdo do judicial o notis
da comarca do Pomba.

o) lierculano Olcgario do Barros
Cobra, escrivSo de orphilos do ter-
mo do Pouso Alogro.

f) Theotonio Antonio do Soum
escriviio otfoctivo do paz do distri-
do do Sorono, comarea do CaI-
guazos -

g) Pacharel Francisco do Barris
Lirna Monte Raso, juiz do dircit)
di comarca do Rio Claro.

h) Antonio Magallides, collector
estadoal do municipio do Call,'
Verde.

0 numero do aulas do
curso do logica, psychologia e 11i5

toria da philosophia, nos Gymn

Mineiros, serd 0 mosmo do Col-
jp o io Pedro 11, revogando-so, nesta

1 irte, o § I.° do art. 9. 1 da lei n.
co 11 do sotombro do 1915.

trt. 5.' Revogaini-se as disposi-
5PS em contrario.
Sala ilas commissOes. 31 do agos-

u de 1918.—Modestino Gonçalvos.
_Baeta Neves -—Josd Affonso.—A
imprirnir

,\ão ha proj ectos, requorimontos,
t 1idicac6es, interjiollaçOes o moçdcs
•i serem apresentados.

Parecer n. 199

Sefli debate ë approvado o pare-
cer n. 199, da comrnissão do Orc-
menlo, sobre uma potiçiio do No -
guciFi, Guimardes & Comp.

Parecer n. 200

Scm debate ë approvado 0 pare-
cer ii. 200, da cummissSo do Rapt-c-
5pntaçOes o Roquerimentos. sohro
1 tversas peqas protocolladas.

Parecer n. 201

Scm debate d approvado o pare-
cer n. 201, cIa mesma commissdo,
tambern sobro diversas protocolla-
das.
Jh'dacção final do projecto n. Pd,

de 4917

Scm debate ë aprovada a re-
dacão final do p.rojecto ii. 96, de
1917, sobro registro do titulos do
agronornos expedidos pela Escola
D. Bosco". do Cachoeira do Campo.

—Remetta-so aq Senado.

2' PARTE PA ORI)EM DO PTA

2." cliscussão do pro jecto n. 408

F' annunciada a continuaqão Ia
2." discusslo, em globo, do proje-
rIo n. 108, approvando as contas
do exereicio de 4947, corn a oman-
la n. 1, ja offerecida pela commis-
sio ito Orqarnento.

0 SR. SILVA FORTES (scm cc-
?'isito do oi'aclor) :—Sr. Presideute,
affirmava en hontorn, quando so in-
terlompen a discussfjo do projecto
0. 108, em virtuda do qual so Con-

gresso Logislativo• incurn.be a hon-
rosa e olevada tarefa do, cumprin-
do urn precoito constitucional, exa-
minar o balanço do exorciclo finan-
ceiro do 1917, quo essa tarefa per-
do muito do sua aridez e difficul-
dade por isso quo it frente do go .

-verno do Estado so acha urn cida-
dito honesto o probo, rodeado do
auxiliares n10 monos honrados a
dignos, exprimindo as contas apre-
senladas a verdade e a lisura da
administraqito.

Nito pretendo roeditar as minhas
consideraçOes para nito abusar dii
henevolencia da Casa; tendo, p'-
rem, de offerecer ainda algumas
emendas por parte da cornmissão do
Orqamento, devo prestar os neces-
sarios esclarecirnentos it Camara
para quo esta possa votar o pro-
jecto corn pleno conhecimento di
mat.oria.

Sr. Presidente, a tomada do eon-
tas do exercicio do 4917, obedecen
a tres especies do balanqos: o ha-
hnqo oconomico, o balanqo orça-
mentario o 0 balanco financeiro.

Polo balanço economico, verifi-
con-so que no regimen administra-
tivo do nosso Estado existo o maxi-
mo rospeito is deliheraqOes do Con-
gresso.

Assim C quo o Poder Executivj
nito excedeu jamais its auctoriza-
cites do Logislativo o nom absorveu
a rubricas da receita, lirnitando a
despesa ao quantum fixado em N,
salvo em um on outro caso em quo
o proprio Legislativo procurando
supprir a deficienoia do verbas or-
çamentarias, concede it. administra-
cito a faeuldade do abrir credit-as
supplement arcs on extraordinarios.

Podemos affirmar, srs. .depiita-
dos, quo a todos os actos do actual
governo presidiu sempre o espirito
da maior econornia, scm, ontretanto,
s-er jámais descurados Os mIcros-
ses do Estado.

Tanto isto C certo quo verificou-
se urn "superavit" do 5.238:683248
era nosso halanqo economico, an-
gmentando nosso patrimonio, haven-
do urn grande excesso na receita
de 37.745:375$635 ntis e uma ceo-
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nornia na despesao orçarnentarha
quo attingiu a cifra
32. 506 :692$389 ris.

Eritretanto, como a administra-
qdo do Estado, para não alterar a3
rubricas orçamentarias, teve, aigLi-
nias vezes, conforme auctorização
legislativa, de recorrer a credito,
esse "superavit" de facto desappa-
rece na prestação do contas.

A comrnissão do Orçarnento, Sr.
President.e, agiu corn a major pm-
dencia e nSa quiz ser optirnista, pals
entende que nSa devemos nunca
saccar sobre o futuro, a que poderia
ter ccxrno consequencia sacrificarmos
o credito do Estado e perturharmo
o sou movimento econornico e II-
nanceiro.

Sabe v. exc. que a terrivel guer-
ra que assola a hurnanidade pódo
nos trazer consequencias funestas e
imprevistas, do sorte quo devernas
d.esconfiar do futuro e precisarnos
agir corn a malor prirdencia e elm-
cuniSpecqSo, conlo, alids, ate aqui
teniios feito.

Si o balanço econornico deu-nos
urn "superavit", a balanço orçamen_
tario acduSou tamlmm urna diffe-
rença quo o demonstra; cunpre no-
tar-se quo algurnas rubricas deere-
scerain,quando outras exceclerarn a
pervisSa do legislador, do sorte
quo houve uma differonça na dimi-
nuiçSo patrimonial, de 6 mil tresen-
tos e trinta contos novecentos e so-
tonta e oito mil 436 rCis, no halano
iropriarnente orQarnentario, a quo
correspondom os - RecidStos.

Chego, agora, Sr. Presidoute, pro-
priamento ao ponto quo me trouxo
a trthuna e clue procurarei elucidar,
nAo pela velleidade do pateutear
quo sei pronunciar duas palavras
sobre contahilidade; mas tao so-
monte animado do são desejo e de
louvavel empenho do bern cumprir
o rneu dever, correspondeudo, na
medida do minhas forças, a confiai-

a da Camara, quo immerecidameri-
to (r,ão aporadOs qeraes) elegou-me
para urna do sues mais importantes
commissOes - a cornmissSo do Or-
qarnento.

1e facto, srs. de p utados, 0 pro-
jecta n. 108, approvando as eon-
tas do exorcicio do 1917, posto em
confronto corn a monsagem prosi-

dencial, accusava urna dift'ore1p
do 2.304:276763.
U proj ecto f 01 ealcado na proposla

enviada pole Secrelaria das
gas, do sorte quo havia uma diver.,
gencia entre as duas palavras OfiL
ciaes, ambas competentes e aucj,
rizadissirnas.

iJe nenhuma dollas podiamos du-
vidar on suspeitar, Lull instante j,

uer, e, por isso, born avisado an-
dci en quando attribui essa diff.
rença a irma operacbo do contal,,_
lidade on ao modo da repartiçSo '
Finanças pracessar as suas contas
servindo-se do quo nOs, curnmerci.
monte, charnarnos halanço liquid0.

Convencido disso, Sr. Presidenir
o eonhecendo a criteria, a hanraclez
a handstidado do illustre Sr. dr. Se-
eret.ario des Finanqas, on, ao Sus-
pender-se a sessSo do hontern, dirt-
gi-me as. exc., oxpondo-Ilie, frac.
ca e lealmente, as duvidas quo mi.
ravam em meu espirito.

S. exc. acolliou-me corn a sua
proverbial gentileza o disse, con-
corciando coma!lgo, quo a pmoicc
do tamada do eontas, taT coma p
ache elahorado . embori eprimis'
a verdade dava effectivamente
margem a taos duvidas quo, en-
tret.anto, precisavam ser len'nre-
cidas, patenteando_se aa povo o
actos da administraqSo e fazes-
dose-lhe ver quanta esta gasiu
o quanta arrecaau.

Esrnerilhei, sr. prosidento, per-
feita e detaihadamento o project
e, posso, portanta, dizer corn si-
guranca ao pavo mineiro: confia
na administraqSa do vosso Estad
porque ella estã anirnada dos sun-
tirnentos mais sinceros do fazel-o
progredir e do manter a sell err-
dito, sendo, par isso mesmo, dign
dos L1OSSOS applauSOS.

Passo agora , Sr. Presidente, a
icr as efriendas quo, par pane d
commissSo do Orqarnento, forms-
lei e quo you enviar a mesa, Cer
do que, urna vez approvadas, 0

beta transitard victorioso nSo S:

nesta Carnara, coma no Sena
sum necessidado de sciffrcr qua
quer outras modificaqOeS.

0 art. 1. 1 diz (IC):
"São approvadas as despesas d

eiercicio do .1917, constanteS das

verificadas na Seeretaria
las finanqas, definitivamente fi-

18 rIas em 30-202:415$626."
.t cofflTfl15SO apresenta a seguan-

te emenda (le)
Substituia . se 30-202:415$626 por

..)709108$015."
sr. Presidente coma em es-

rriPttIl'aCao morcantil, em boa con-
1ahilid 0 nSo pride existir devedor
rni credor e vice-versa, a art.

em suas differentes lettras, as-
rn cornn as demais artigos do pro-
cr10 fazem a cliscriminaçSa dota-
Ihada do tadas as parcriulas. As-

por exemplo, a lettra a) do
, rt. 1 . 0 1eferese a restituiqSo dos
drpiiSlIO S da divida fluctuante, na
mpOrIan0 do 4.047 :698$532, as-
n' cliscrim.iiiada

emPreshmos

	

eeJllomiCOs .. 	 2.564:894$432
tn rofrc do or-

plirioS	 299:295$505
6. liens	 Ce an-

entcs 	 29:065$458
fiancaS c earl-
SuS ......$82 :485$034

ii ('.aixa B . 	 do
Força Pu]diea. 	 61 :919.$133

Caixa B dos
Funecionarios

Piihlicos . . . 	 210:038$970

4.047 :698$532
rmi sahe a Casa, essas vorhas

.'lo erijoitac a repasaqoes; entre-
Iii. i'llas r'iitiaiido para as

lii Estado, silo oscripturaclai
mu receita para depois serem do..
alas S proporçSo de sua sahida.
\ Icttra h) cogita de uma lettra

-- ,( X) : 000$000. emittida polo Es-
e iS 1-esgata cia, quo vai fugue-

Ia in urn ri a p a ito oem pete nfe
luttras c) e (I) rel'ereiui-se
as iliipnrtancias entrognes is

ui ' i palidaibes, pu-ovenientes (in
.pnstinia tornado pelas mesmas,
A irille a lei n. 546 1 do 27 do so-
.iJ)ro de 1910. no valor do

:706$274, incluida 	 a oseilla-
eamhial, na importancia do

Ui-,R525. no total do ......
f:li3$99.

Cs operacOes do credito real!-
On' 0 auxilio ii. peciuena Ta-
Ca irnportancj do -

200:000$; corn a omprestirno S Pro-
-feitura da Capital, no valor do
100:000$ o corn as operaqOes ban-
caries, no valor do 18.468:798$-940,
no total do 18.668:798$240.

Aqni, Sr. Presidente, houvo urn
engano na proposta quo serviu do
base para a elaboraqão do proje-
eto, engano attribuido a urn erro
do sommna e quo a cornmissSo jd
lratou do carrigir par uma emen-
da quo hontern aprecntei. Assim,
em vez do 18.668:798$240, dove-se
dizen 18.768:798$240, havendo uma
differenqa do 100:000$, quo d a
quantia correspondente ao em-
prestima a Prefeitura da Capital e
quo nao so achava computada.

As lettras e) o f) approvam:
e as supprimentos folios ao

exereieio do 1916. de credito o do
numerario, para solver as compre-
missos da sua despesa no total ii-
qtudo do 3.260:494$689;

fl as reposiçOes feitas 55 muni-
cipalidades, no total do .....
4 .977:280$366.

Pare nSa fatugar, Sr. Presiden-
to. a aftenqSo dos collegas..

o Pinto do Maui-ct: - V. cxc. e
orviclo corn muito prazer.

o Sr. Silva Fortes... deixa do
proceder a analyse de tods as par-
cellas constantes do proj ecto 0 que,
sommadas, dSo, justarnente . -
i0.202:1I5$626. quantia quo ri ago-
re rlc'vada pela commissa) a.....
92.09:108.$015.

Piec'so tlizer i Camara a cacasa
dessa differenqa, que C, aliSs, avid-
fadi ssima.

Essa diffc'r p nra. sr. Presidente. C
coitst1 cii thu pelts dispen dies otto-
ctivailes ( , in des taliollas di
Ioi ii. 682, iii' 16 do setoiiii'ro (10
1916, no fetal do 32.506:692$380.

Assim, a COIilIfliSSio offerece a
seguiiite ernonda:

"Ao art. 1•° aceroscento-se:
Os dispendiros em virtude das ta-

bellas da lei 682, do 16 dc setem-
bra do 1916, no total de..........
31.506:692$389. "

Fica, d:cfe nod 0, perfeitamente
explicada a alteraSo proposta pela
coilamissSo.
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0 art. 3. 0 deelara quo "sao reco
ahecidos 0 confirmados os recur-
SOS 0 receitas quo tovo o eereieiO
de 1917, fixados em..............
55.364:670$327".

A commissSn substitue, por uma
emenda quo tanbem offereoe.....
55 .364:6770$327 par 87.873:362$716, e
nianda supprimir a lettra a) do
memo art.. "0 superavit orçamenta

-rio cino i'e-presenta etc." at 0 tim
do paragrapho.

Em compensacdo, manda mores-
centar: 	 -

"A renda ordinaria e extraordi-
naria arrocadada do accOrdo corn
a lei n. 682, do 46 do seiernhro do
1916, na importaiicia do...........
M.715:375$635."

Assim, a cornrnissdo, tazondo des
apparecnr a superavit, ostabeloce
o valor real do •todas as cifras,
tori ando a prestaçdo do contas cia-
rissirna, aëcessivel mesmo ao es-
p1rito mats rudimentar, coma a do
bumilde oradoi (ndo apoiados go-
racs).

Sii,o estas as emendas quo envio
I, mesa e quo doixu (10 fundamen-
Ia r Illais lungainoute puixjuarito a
asstirnptu 0 arildu, e daquelles (1110
nos provocam a sainno 0 cii no
quero servir do hypnotico aos moos
il1usrados coilegas.

Sento_me, pots, e a Camara, at)-
provando as emendas que offereço
terd animacta os esforcos cia corn-
fl'lissao parc bem cumprir a sea
dover. (Micito 6cm.; inioto bemn!)

Em endas

N. 2
Au art. '1° Suhstitua-se
30.202:415$626 par 62.709:1108$015.

N.3
Ao art. 1.0 acci'ese.eute-so:
Os dispendios em virtude das

tabellas da lei 682, do 46 de setem-
bro do 1916, no total do..........
32.506:6921$389.

N. 4
Act art. 30 suljstitua-se:
55.361:670$3277 1)0' 87.873:362$7,16,

F

N. 5
Supprima-se:
Lettra a) : 0 superavit ortame,

taria que representa etc. aId o
do parcigrapho.

N. 6
Accrosoento-se:
A renda ordinaria e extraorij;

na arrecadada do accdrdo
lei n. 682, do 16 do Sotem1(r,
1916, na iniportancia de......
37.745:375$635.

S. S. 31 do agosto rio l918._,
Fortes—Viviano Ca1das—Hen
Portugal—Castello Branco.

Postas conjunctamen-to em
cussão, enoerra-so esta scm dl
senda approvados o project
ernendas quo voitam ii eorn g ,.-
do Orçamento.
3. a discussaa (10 prOjecto a.

1917
Lido e pasta em 3. a discui

SO1T1 debate appravacla o pi-
n. 91, do 1917, constderanclo
iflStitUl9Oe5 do utilidade pub];
"Bibliotheca Caldense", e a -
do Loitura Arassua1iyous
cuinlnissao do Redacçcio.

1. 11 discussSa do projecto Ii

Lida e. pasta ciii 10 discu
scm debate approvado o pr
ii 110, aithtorizando o gave':
doar ci Camara Municipal
Domim gas do Prata a parte &
predio quo a Estado p055110 113:1

la cidade. - A' commissão 1
tiçcies.

1.0 diseussdo cia project,)
Disponsada a leitura. a

1ento do Sr. Mnri4ra Ia Riih
Ira em V discussb, e i
to approvado a piTh.30t a. 100. -

rantindo OS voncimnent os d
cuter fnnccionario est.a Iloal (p1
sciteada Para serviço 131i1it
trecj to e contenda ouias Ii']'
('es—A' cornmisscia cii Lip-1
e ,Ltstiqa.

Urgeoiurt
() Sr. Silva ForI.(, poll

ol 1 endo urrencid, _, n v i i	 ll1

segn1iite

p5rccet e redaccdo para 3.' discus-
S ao sobre 0 projecto n. 108. (10-
i)iada do contas do exercieio do
1917) . 	-

(Setima iogisiatura)

cornmisscio do Or9amento 0
lontas, a quai fat presente a pro-

n. 408, approvado em 2.0 dis-
ctlSSao, o-fforoce-o Para 3.' discus-

co10 in a segiminte rodacçcio o api-
a peia sua approvaçdo.
0 Congre-sso Legislativo do Esta-

do do Minas Geraes docreta:
Art. 1.0 São apiprovadas as despo-

as do exercicio do 1917. constantes
js contas verificadas na Secretaria
cia-s Finanças, definitivawneute fixa-
das em 62.709108$015, cornprehen_
dendo:

Os di:spendios em virtude das
tabellas da lei ii. 682, do 16 do so-
iinbro do 1916, no total do.......
32.506:602.$389;
It a restituiiio dos dopOsitos cia

(hlvida fluctuante, na iniportancia
do 4.047:6988553, assim discrirni-
nada:
do eulpTeSlilfluS CeO-

IlomliCas .....2. 9i- :494$432

	

do caIro do arphaus 	 31)) :205$505

	

(Ii liens do iiiiS011t.O5: 	 -)!):0(35$458

	

410 fianças e cauçbes 	 882:185$034
(Ia Caixa B. cia Força

Publica......61 :919$133
da Caixa B. dos Fun-

	

ecionarios Publicos 	 210:038$9-10

Somma.....4.047 :6988532

c' a resgate cia Iettra do thesou-
ru no valor de 500 :0008000;
(I as operaOos. (10 crechito, rca-

lizadas corn a auxiiio ci poquena la-
viura na importancia do 200:000.$:
am a omprestimo ci Prefeitura da

Capital no valor do 400:000$000 0
e,m as operaçOes hancarias no Va-
ir do 18.468:798$240 - imprirtan-
do no total do 18.768:798.$240;

as importancias eniregues cis
null) let paliciacles, provcnientes do
flipreStilna tornado pelas mesmas,

r ilfi p riup a lii n. 510, do 23, (IC 
so-

do 1910. 110 valori tIc......
0 9110 icluida a as-

cillação cambial do 181 :3't7$525,
perfazom a- total de 4.648:1438799;

f) as supprimentoo feitos an ox-
orcicio do 1916, do credito o flume-
raria Para salver as cornlftonusSos
do sua desposa no total lirluido do
3.260:4948689;

g) as roquisiçOes foitas its muni-
cipalidados no- total do............
1.977 :280$366.

Art. 2.° Scia approvados Os crc-
ditos:

a) scipplonmontarcs abertas e
justificados nos does. ns. 4.251 e
4.957, respotivanenlo do 3 e 2 do
abril do 4918 no total do ........
279:11H$773;

b) especial, aherto pelo de .,;. ii.
4.905, do 13 do devembro do 1917,
110 valor do 12:000$000;

e) extraardinario:s - aberto do
cam formidade earn o art. 8. 1 cia let
n. 689, do 6 do setembro do 1917,
no valor do 100:000$000.

Paragra'pho unico. Ftc-am trans-
feridas Para a exoreicto do 1918 as
sabras dos creditas espociae, aher-
los duraito a oxerci'io e quo am-
da ndo tivoram app1icacrio ais ser-
viços parc quo forarn desliiadas.

Art.. Silo roco'uheedus e can-
firinaclos as rodursos e reecitas quo-
teve a oxorcicia do 1917, fixados out
87.873:362$716, quo coniprehon-
dom:

a) a ronda ordinaria o oxtraardi-
naria arre-cadacla, do aceordo ca-m
a let ii. (182. cli 16 do sotembro do
1016. ua importancia do..........
37.745:375-$(135;

ci as dlapositos cm dinheira e ro-
colhblos:
na Caixa Economica- 3.450:970.$945
no caIro do orphans 363:128$742
do betas de ansentes 30:708$228
do fianças e oauçbes 876:761$550
na Caixa B. cia Força

Publica.......97 :374$443
na Caixa B. dos Fun-

colon arias Publicos 225:755$354

No total do. . . .044 :698.$962
c) as aperaccics -do crodito, rca-

lizaclas corn a. erniseSo dos titulos
funding - lottra 0111ittida L,

 no total do 16.292:331$901;



278

(1) as pro'vis'ôes do credito, reali-
zadas o nurnerario rocehido (10 OX-
orcicio de 1918, Para occorrer a ii-
quFdação da despesa do exercicio
do 4917, no valor liquido do.....
1.260 :934$7732;

c) os saldos transportados do cx-
orcicio do 4916, no valor do.......
22.411:663$743;

[) 0 novimenfo effeotuado nas
contas de exaotores, diversos res-
pon saveis, lilurtiolpalidades o dlvi-
da activa, no total do 5.416:357$773.

Art. 4•0 Os saldos demonstrados
no lalanço, em poder de Bancos,
o a dobito do oxactores o diversos
re.sponsavois, são transportados pa-
ra o exercicio do 4918. Para o ef -
feito do sorem aquellos movimen-
tados nas respectivas contas cor-
rentes e estes, cjuando liquidados C
rocebidos, escrijturados sQl) a o1d-
graphe indemnização .- da ron-
tia eventual.

Art. 3.° As rendas deste exerci-
do. proveniontes do im;postos do
lançaniento, quo não ten1iain sido
arrocadados, fardo parto da divida
activa do Estaido, o como tal. seräo
escripturadas no exercicio em quo
se roalizar a cobrança.

Art. 6.° Flea approvado o halan-
) (10 ac .two e passiVo (10 LSLtOdU,

quo revolt a estimação dos valores
cuiliponentes do Palrimoiiio (10 Es-
tado e as resi)onsahilidades ao flies-
0(0 viiiculadas.. cuustaitdo do autivo
as seguintes paicellas

Proprios do Estado 197. 39C :389553
Divida activa....1.847:300$694
\al(Iies do Estado II . () :730$996
%1IiIIi(i'palidades. 1 0 .8 1 :?39)f(ii7
OporaOes a 
fnnilitni.....I 976:850$000

Sahicis porn 1918 - 23.16? :231.f/701

no total de. . . 319.434:938$381
o do passivo:

Divida 	 exter n a
fundada.....116:121 :340000

Divida interna fun- 	 -
,dada ......60.141 :200$000

Divida fluctuante 43.672:839$75_9
Divida convertida 2.376:0008000
Baticos........13.706 :297336

Em prostimos mu-
nicipaos.....207 :326$399

Exorcicia do 1918 	 1.260:934$-1.'32

no total de. . . . 209.846:138.$749

coin a difforeua a iavor do Pa-
triiio'uio de 	 109-968:799$862, ))//
qtiai est.d incluida a quantia dc.
6.330:978$436, do redditos do O'rta_
mento, representando o resultad0
economico do exercicio.

Art. 8.° Fica aberto no Correlite
oxerdiclo, um credito oxtraordjna
rio do 106:000$000 (corn cantos)
ra satisfacção do despesas do exe-
cicios encerrados.

Sala das commissOes. 31 do agos-
to do 1918. - Silva Fortes, relator.
- Viviano Caldas. - ]Ienrique
Poi'tu.gal. - Castello Branco.
iInpIimir.

Nada mais- liaveudo a tratar.
Sr. Presiclento designa Para a pro-
xima scssão a seguinte

OODEM DO D1

Priniewa pa/to

AId 1 hora da tarde:
Loitura e approvaçdo da rota.
Expedionte.

AId 2 horas da tarde:
Apreseulaçao do parereres ta

00 11tH ilSi 0 05
Apreseutaeao do. prujeclos, reqili-

i'iriieiitco., itidicaçOUS. ii)toi'pei1/IçO
0/ lnoçoes.

Discussão do requerinienlos, in-
dicaçdos, intorpellacOes ou moçOes.

.\pirovacãu do. iLIOl000S hone'

SYU// flu/f /1(011

Ate i horas da. tarde:
Discussño unica do pare/el I

202, da oommissho do Viaçw I
Obras Publicas, opinando pela al)-
prova9ao da indicac.ão n. 17.

DisFussão unica do parecor ii
203, da mesnia comrnissãO, 0pifl
do oela approvaçdo da indieacao
n. 18.

Levanta-se a sesodo.

r

.to melo dia, feita a ebamada
arbam-se presenfes us srs. Bias
Fortes, Moreiia da Rocha, Cicero
Lopes, Jose Maria , Julio Meirel-lt,s, Viviano Caldas, José Affonso,
lnnteiro do Abreu, Retto Junior,

Ilenrique Portugal, Baeta Neves,
orberto Lago, Franklin de Castro,

Gabriel do An di ado, Modestino
(;iiçalves, Pericles de M4ndonça

Castello Branco, Ialtarido corn
rnlsa partidipada as srs. Simego
Sivilla, Sousa Soares e Jodo An-
11b, e, sern ella,- as mais senho-

a() estando presentes Os	 srs.e 2.° seeretarios e Sous sup-
plrntes, são cG)nvidados Para esses
gares, respeotivarnente Os srs.Mreira da Rocha e Cicero Lopes.

hre-se a Sessão.
Lida a acta da ant ecedente o não

quern Soire ella faça oh-rvatOes, flea a mesma sabre a
m,a para ser approvada oppor-Imamente

0 cr. 1.° &'C)etapjo dii conta do"gainte
EXPEDIENTE

Off icios

1Jmi do sr. 1° secretarlo do Se-
fld11, enviando urn projecto sob n.
°. 11111dmj 0 a sdde do districto deaHt\nna da Pedra B onita, do

muntcipbo de Abre Campo Para 0Poruado de Jequiti 	 do mesmo
e devolvendo acompanhado de emendas, o de n. 66, iniela-

do sfa Camara o anno passado,
r;agam000 de custas aos

A DA C-13

9.

funeej onarios do fOro da comarcade Santa Barbara —Vmit. 	 o a impri-

Projecto n. 28, do Senado
(Sefima legislatura)

0 Congresso Logis1aiy0 do Es-
tado do Minas Geraes docreta:

Art. 1° Flea transfdrida Parat&dos os effeitos, a s6de do dis-
trjcto do Sant'Anna da Pedra Bo-
nita, do munleiplo de AIim Cam-
P0, Para o Povoado de Jequitthá,do 'flesmo munleiplo

Art.. 2° RevOgam -se as disposi-cOos em eofltrario
Paço do Sonado do Esfado do

Minas Geraes em Bello Horizon-
te, 31 do agosto de '1918. —0 pro-
sidente Levinclo Ferreira Lopes._0 1.0 s eeretaria, José Pedro Drum-
mond —0 2° secretarlo, Camillodo Brito.

Emendas Offerecidas e approvadas
pelo Senado 00 projecto n. 66,
eta Camaro dos srs. Deputados.

(Setima legislatura)
N. 1

Ao art. 1.0: Supprjmamse do:
pals do importancia —as palayras
—do 1:5468701

SESSAO OBDINARIA, AOS I
DE SETEMBRO DE 4918

presiciencia do sr. Bias Fortes
UMifARIO: - Acta. —Expedi_
fe —Proiecto e emendas do So-
nado. - Apresentacão do pare-
ceres. —Red. final do projecto
11. 91, do 4917. —Parecer n.202. —Discusso do sr. Jos' Af
fonso. —Parecer fl 203. —Or-Oem do dia.

N. 2
Ao mesmo artigo —aecreseenfe

so in Iino —0 aos funcejonarios
do fôro da coniarca do Barbaeewta imp ortaneja das custas quo te-
nham deixado de roecher relativa-
monte ao exorciejo
1945. 	 Linanceiro do

Paço do Sonad 0 do Estado de Mi-
nas Geraos, em Bello Horizonte, 31
do agosto do 1918. —O presitiente
do Senado, LOvindo Ferreira Lo-
p es- 1.° seeretario, José Pe-
riro Drumjnon —O 2.° secrafarjo
Camillo do Brito.

Redacção do projecto a quo so
'eferern as emendas supras:

0 Congresso Legislativo do Es-
tailo de Minas Geraus deereta:



-
.loS em mais de 40 kulornetros, requ

, indicaccies interpe1Iaq5Ustindo, alem. th	 rimentossso, depositados 	 moccies.in Cberaba, materiaes suffucuenfes 	 -
ira a terminaçSo não sO desse ra- 	 Discussao de requerimentos, mcjm-como Para o proseguimonft cacoes, intorpellatoes a moCoes.

Ii estrada do Patrocinjo ao ponfo 	 Approvaçllo do redacçOos finacs.- rrninai. 	
Vofaçao cia redacçao final do pa-

Julgo, e commigo estão todas as mccci- n. 91, do 1917.
-soas de born senso, qua serd tie 	 Votaçdo do parecer n. 202, da- ila convenienaja, não so Para 0 dimrnjssdo do Viaçao e Obras Pu-l 'iado do Minas, eomo pare a Micas, opinando pela 

approvaqãortio, o reencetamento desses tn- do lndieação ci. 17.-.1hos, porquanto yarn benefielar
zone importantissima• 	 (Aoua- 	 Votaqão do parecar n. 203, daci 	

pmesnii co- 	-, -
POSSO asseverar a Casa quo o Tel-
-'1110 iflnejro ci uma das regiOo
Estado qua possue elementos no-
arios 'para o sen progrosso, has--.:itlo apenas, qua. os poderes publi-

- Volvarn Para aili as silas visia.
11i10 bent)

 pensando, voto polo. mdi-,:do apresentada pelos meusilbn--

-----, upiiiuu 	 Pc-ti
approvaqao da Indicacao n. 18.

Segundo panic

AtO 4 horns da tar do:
3' disaussAo do projecto n.

ipprovando as contas do exercicio
cia 1917.

Levarita-se a sessSo.
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Art. 1.' Flea o poder oxecutivo
auctorizado a pagar aos funeciona-
rhs do fOro da cornarca do Santa
Larhara a importancia d .
1:51c)$701, do eustas vencidas no
anno do 1914.

Art. 2.0 Revogam-se as disposi-
cOe.s em contrarlo.

Sale das sossOas. 21 do agosto
do 1917.— 0 presidonte Edgardo
da Cunha Pereira —o 1° seam-
Iario, Leopoldo do 1na. —o 2°
SeclCtario, Panic Piriheiro da Sil-.
Va.---- Vão a imprirnir.

Officio
Do dr. Fernando de Mello Viari-

ra, etmnIll;i(aldo sue posse no ox-
(,rtcio no cargi. de sub-Procurador
Coral do F.stado. —I'nteirada, agea-
dccc- so

O Sr. Moclestino Goncalves traz
no coihecimonto cia Camera o flea
esta inteirada quo o sr. i'. ado
Murta faltou hoje a faltard a mais
algumas sessOes por motivo j1sto

0 sr. kernarclo (mar u_
viaa mesa urn reqiaerimen'to do
Pedro Carlos do Amorim, official
do registro especial ic titulos, da
comarca de Santo Antonio do Mon-
te. pedindo uma lei que vede aos
officiaes do registro geial a ra1!s-
cripCão do's titulos on ennfturas
'oartieulares. —A' cornini usio de
LegislaçSo a Justiqa.

Apresentaçdo dc parecetes- c/as
cOmmissdes

O sr. Racta Neves, pole commis-
são do RepresontaqOes e PetiqOos,
envia a mesa os seguintes parade-
res:

Parecer n. 204

A eommissOo do Petiçcies, a quo
fol prosento o roquerirnento do pro-
fbssor João Perpetno Soares cia Son-
na, em vista das nossas disposiçd.'s
constitucionaes nao permittirom a
computo do exorciclo intirino cia
fnncçdo, exorcida polo mesmo pro-
fessor, para sue aposentadoria, ci

de paracer a requer clue soja o mncs-
mo Iequerimento incleferido.

Sala das sessdes, 2 de sete
ro do 1918. —Bacta Neves.j05

; Vfonso . - Modestino GOncalves

Parecer n. 205

A commissilo do Pe.tiçOes, a
lot presente 0 requerimento Cie
Ignacio Rodrigues Paiva, ci do pam.
car e requer cjue seja 0 mesmo re,
querirnento indoferido, porquanto
requ.erente, ndo sendo fun'ccionarj0
do quadro, ndo pOde gosar dos Ia-
vores da lei, do aposentadorja.

Sala das sesscies, 2 de setem,
hro de 1918. —Baota Neves.—j05,,,
Affonso.— Modestino Gonqalves

o orador requer 0 obtem dispen.
sa do irnpressSo dos pareceres quo
acada de apresentar.

Ficam sobre a mesa para a ordern
dos trabaihos.

O sr. Franklin de Castro, em no.
me da co'mmissdo de Redac)
apresenta a seguinte

lic'daccao final do projecto n.
de 1917

A commisscio do RedaqSo, a q
mi presente o projecto n. 91,
1917, ci do parecer que so adopt
como final a redaeçSo corn qua fat
approvado em 3 1 discussão.

Sale das commissOos, 2 do setern-
bro do '1918. —Cicero Lopes.—Fran.
kiln do Castro.

Projecto n. 91, de 1917
o Congresso Legislativo do Esta-

do do Minas Geraes decreta:
Art. 1.° Ficam considerados cc-

mo instituiqdos do utilidado pubit-
cc a Bibliotheca Caldense a o Clot
do Leitcira Arassuahyense, mantidi.
rospectivamente, na cidades de Cat-
das a Arassuahy.

Art. 2. 1 Rovogam-se as dispost-
cOos em contrario.

o orador roquer o obtern dispo'-
sa das formalidades regimeflth-
Pare 9fl0 . sej'a discut.ida a voted
immediafameruto a redacçOo cc
ccaba do apresentar. -

Lida, pois, 0 posta em discus
ci asIa encerrada scm debate,
cando a votaçSo adiada por fal
do numero.

passe-SO a

PARTE DA ORDEM DO DL
Paiecei- n. 202

E lido a posto em discussSo oare(!er. n. 202, da eommissão do
€ Obras Publicas, opinand)

pela approvacSo cia Indiicacao n. 17.
0 SR. JOSE' AFFONSO:_Sr . Pro-

5ticnte, solicitei a Palavrg pat-a
derlarar a v. oxc. e a Camaro. dos
rs. peputados quo so ostivess0 pro-
dc a sessdo em quo fol apresen-

tnla teria assignado, do muito horn
tnsfO, corn os meus dignos compa-
11 heirOS do districto, a Andicaqcio
que se refere o parecor n. 202, ora

ujclt0 an esclare,cido e patriotic,)
espirito da Casa.

Sr. Presidente, por mais clue pro-
cure me conformar do contrario,
nãu acho just'ificatjva na paralysa-
Cao trabaihos cia eonstrucCia)
las estradas do ferro iniciadas no
TriangUlo Mineiro, Iflaximci, do tro--
ho quo, partindo tie S. Pedro do
ieantara, passando pela cidlacle d-i
raxá, vol a Uberaba. (Muito bent".
0 ic-ito desso trecho, Sr. Prasj-
nte ache-so quasi eompletamouite
rumpto, estando os trilhos

es colleges do representacao e faovoos Para quo o patriotico governo
federal a tome na d pvida cOnSilic-IaçSo. 	

UTenho do. 	 -
(Muito ben, ;muito bent!)'
Ninguem mais pedindo a palavra,encerra-se a discussgo ficando a

votaqdo adiada por falta do nu-mero.
Pare cer n. 203

Sam debate encerra-se a discus-
são do parader n. 203, da commis-
são de Viacão e Ohms Publica, opiriando pela approvaqao da Indica-
cão n. 18.—,A votação flea adiada.

Nada mais havendo a tratar, o sr.
Presidente designa Para amanha a
seguinte

ORDEM DO DIA -

A

ti

presentaçao de projectos 	 e-

Prime ira parte

W1 hora cia tarde:
Leifura e approvaçao da ada.
Expediente

1W2 horas da tarde:
A presentaqdo do pareceres da -CommissOes.
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28.' 9tSSX0 ORMNARIA, AOS 3
DE SETEMBRO DE 1918

Presidencia do sr. Bias Fortes

SUMMARIO: - Acta. - Expedien
te. - Projecto e emendas do Sc-
nado. - Disoursos dos srs. Go-
Who de Carvaiho, Julio Meirel-
les e Castello Branco. - Apre-
sentação do pareceres e de proje_
etos. - Discussão dos parecere
na. 204 e 205. VotaçOes. -- 3.'
disrnssão do projectn. 108.
Ordern do dia.
Ao meio dia, teita a chamada,

acham-se presentes os senhorea
Bias Fortes, Leopoldo de Luna, Pan-
to Pinheiro, José Maria, Julio Mei-
relles, Viviano Caidas, José Aufon-
so, Monteiro do Abren, Retto Junior,
Henrique Portugal, Baeta Neves,
Norberto Lage, Mioreira da Rocha.
Franklin de Castro, Costa Cruz, Ber-
nardo Guirnarães, Pinto de Moura,
Modestino Gonçalves, Getulio C
Carvalho, Gabriel de Andrade, Pe-
ricles do Mendona, Pedro Labo
no, Cicero Lopes, Castello Branco,
Joilo Martinho, Abides Gona1ves e
Sousa Soares, faltando, corn causa
participada, as senhores Sirneäo
Stylita, João Antonio e Ignacio Mur-
ta, e, sern ella, as mais senhores.

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

havendo quem sobre ella faça oh-
servaçöos, é a mesma dada par ap-
provada, e bern assirn a do dia 31.
quo so achava sobre a mesa, pen-
dente -dessa formalidade.

0 Sr. 1.° secretario dá conta
seguinte

EXPEDIENTE

Of ficios

Do Governador do Estado do Ma-
ranhão, agradecendo a communica-
ção da e1eiço da Mesa desta Ca-
mara. - Inteirada.

Do Sr. 1.° secretarlo do Senado
Federal, agradecendo, em name do
Senaclo, as rnanifestaçOes de pesar
desta Camara, insorindo, na acta Ce
seus trabaihos de 21 do mez findo,
urn voto de pesar polo fafleèirnenlo
do eminente senador Alcindo Gus-
nahara. - Identico despacho.

4 do sr. 1.° secretario do Senád0
eiiviando o projecto. n. 29, auetorj
zarido a reviso das leis 0 regui0.
montos sabre o ensino publico; de.
volvendo, corn urna ernenda, 0 pro.
jecto n. 87, desta Camara, do ann()
passado, e communicando- quo so,
hiram a sancção o projecto n. 99
sabre subsidlo, e o do n. 88, sobr
pagarnento do custas a diversos ser_
ventuarios de justiça.

Vão a imprirnir o proj ecto e a
emendas, ficando a Camara iritejra
Ca, quanto ao objecto das commu.
nicaçöes.

Pro jecto n. 29, do Senado

(Setima Legislatura)

o Congresso Logislativo do Esta.
do de Minas Geraes decreta:

Art. 1.1 Para o tim do harmonj
zar a legislaqäo do Estado corn a fe-
deral roterente ao ensino prim.arjo,
normal e secundario, o governo,
regularnento que expedir para srn
execuqao, corrigirá as faihas, anti-
nornias e senOes que forem Oman-
trades.

Art. 2.1 Fica o governo auctoriza-
do a nomear uma cornrnissao ann-
liar, do. reconhecida cornpeteneia
pratica e theorica, que, a vista do
estado actual das leis e regula-
mentos vigentes, indique ao Poder
Legislativo, as reformas indispen-
saveiS ao ensino e tormaão, exer-
ciclo e independencia economies do
corpo docente, moihorando-ihe
sorte, scm prejuizo da rovisã-o a qin
so rotero 0 artigo anterior.

Art. 3.' 0 governo providenciai-i
corn a possivel brevidade sabre edi-
ficios, princip almonte p ara esco1a
isoladas, mobiliarios, livros didacU-
ros, exercicios physicos e cultivu
moral, distinguindo na pratica a in-
trucqão da educação, sob a influen-

cia e a acão vigilante do inspecto-
res competentes.

Art. 40 Revogarn-se as disposi-
cöeS em contrario.

Paqo do Senado do Estado de Mi-
nas Geraes, em Bello Horizonte,
do sotembro do 1918. - 0 presidcil-
te, Levindo Ferreira Lope-S. - 0 1.'
secretario, Camillo do Brito. -
2.' secretario, Gabriel do 0live1t
Santos.

Emenda offerecida e approvada
polo Senado ao pro jecto n. 87,
•da Camara dos srs. Deputados,
sobre concessao de auxilios para
coflstrUCcão do estrada de roda-
gem.

(Setirna legislatura)

4jnde convier, accrescent.e_se:
Art... Fica auctorizado o gover_

no a auxiliar, do Conformidade
corn o disposto na let n. 661, do
14 do setembro de -1915, a constru-
cção do urna estrada pars auto-
rnoveis entre a cidade de Cambu-
iiy e o pont.o mats cenvoniente da
estrada, jd iniciada do Pontalete a
poços do Caldas, passando per Es-
Ijva, Pouso Alegre e a sdde do mu-
nicipio de Silvianopolis.

Paco do Seriado do Estado de
Minas Geracs, em Bello Horizonte,
2 do set-embro dc 1918. —o presL
denle, Levindo Ferreira Lopes.-
0 t.° soco-etarlo, Camillo de Brito.
—0 2.' secretario, Gabriel de 011-
veira Santos.

Officio

Do sr. Secretario do Interior re-
rnettendo os papeis referentes ao
recurso de graça impotrado polo
ron Elisiarlo Jeaquirn da Silva.-
1' comimissjjo de Legislação e Jus-liça.

Requcrjrncn,ç

De d. Maria Magdali3na Novacs
Corrda, professors do grupo esco-
lr "Domingos Hibeiro" da cidade
le Quelux, pedindo -1 anno do ii-
cença para tratar do saude. —A'
eummiSSão do Petiçöes.

Do d. Augusta Rodrigues Pe-
reira vulva do sx_fun.ccionario pu-
blipo mineiro Cr. Recemvjnclo Ro-
drigues Pereira, podindo perd go doPagarnento de prestacOes de casa.
—A' oornmissSo do Petiçoes.

Telegranirnas

])o Sr. Mario Azevedo. advogado
IJ Oovisienado, protestando contra
0 proj ecto de refox-ma constitucio-

nab, na pane em que prohibe a
renovacao de provisdes. —A' corn-
rnisSão de Co-nstituicao , Legislaçäo
o Justiça.

Do Sr. dr. Antonio Carlos, mi-
nastro Ca Fazenda, communjeando
ter dade cuniprimento a eo-mrnissão
do representar esta Camara na
sess5o solemne em homenagem a
mernoria do Cr. Carlos Peixoto
Fill-jo. —A' Camara fica inteirada.

o sr. João Martinho, obtendo a
palavra diz que so estivesse preson-
to par occasiào de ser apresentada
a indicação ii. 17, tel-a-ia subscri-
pto. e, provalecende_se Ca tribuna
envia C mesa urn telegramma do
Sr. Fernando Petrenilho pro-testan-
do contra o projecto n. 111 par
ferir direitos aCquiridos. —Vat O
telegram-n-ta a cornrni gsCo Ce Con
stituiçtto e Legislaçfjo.

o SR. GETULIO DE CARVA-
LHO :- Sr. Presidente, pedi a pa-

- lavra para enviar a mesa urns re-
presentaçao Ca directerja da - cai-
:a escolar "Padre Cafd, da cidade

- la minha residen-cia, - em quo pe-
dern as SOUS signataries uma me-
diCs legislafiva afim de sor paga C
mesma caixa a quantia provénien-
to do gratificaqOes perdidas pobos
respeetivos professoros e quo con-
stituem urn dos ebemenfos de ron-
la deSses institutos.

A illustre cornmissäo, a quo terC
do ser. affects a reprosentaqCo,
conhecerC "do morRiS" dos fun-
damentos Ca mosma, sendo certo
([tIC nAo podera deixar de vdr corn
justiça o podido quo nella d foito,
po-rquanto, o poder executivo,tendo
negado tab pagamento o fez corn o
lundamento do quo a caixa esco-
bar não tinha se censtitujdo jan-
dicamente.
- Ora tendo delxado de exist-jr

sernelhante situacão, vista que a
caixa paSS0-u a funecionar do ac-
cordo corn a lei, é justo quo so ihe
mande p agar as importancias quo
The pertencem. 	 -

Devo, entretante, deixar aqui
co-nsignado quo e motivo da recu-
sit Co no pagarnonto näo proeede;
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.foi uma impertineneja cia I orça
burocrailca quo predomna nas nos-
sas repartiçdos, visto corno a pro-
pria representação invoca urn pre_
cedente clado, corn a propria caixa
do jdlhe torem, sido pagas as grail-
licaqOos pordidas pelos professo-
res, antes cia sua constituiçäo re-
gular.

Nessas condiçOos, esparo quo a
comrnissito lard justiça dquelles quo
são signatarios do rcpreseritaçdo
quo mando ci mesa. - (Muito
bern) .- A' comrnissão do Instru-
cdo Public a.

O SR. JULIO MEIRELLES (scm
,evisão do orador) —Sr. Presidon-
to, permittam v. axe. e a Carnar.
dos srs. Deputados qua eu vonna
neste momonto, servindo-me do e-
pediente, fazer ligeira referenda ci
administraçdo do preclaro estadisti
que, dentro do breves dias, corn
consciencia tranquilla (10 ter cuni-
prido seu dover, terd do passar as

'redoas do governo ao exmo. Sr. Jr.
Arthur cia Silva. Bernardes.

Não ci rneu intuito, senhores, ía-
zor em rapidas palavras, urn retro-
specto dessa administraçdo hrilhau-
to o fecunda porquanto esse retro-
spocto jd estd feito, o na conscien-
cia do todos OS mineiros so acha im-
plantado o sentimento da rnais pro-
funda e sincera gratiddo ao nobre
comfpatricio quo tantos heneficb's
o tao relevantes sorviços acaba dc
prestar ao nosso glorioso Estaclo.
Muito bern!)
Quando, ha quatro annos, em

1914, o honrado Sr. dr. Delfim i\'Ia-
eira, aSsumiu as rodoas do gover-

no, acciamado peLi opinido unanimo,
do povo minoiro, s. axe. quo ndo
era urn ostadista novo o qua jci Ii
nha urn passado cheio do tradiçbes,
o do glorias, sontiu-se, ontretanto,
cheio do roceios o do apprehonsOes
E porquo, senhoros?

Porquo one via nos horizonles
quo circumdavam a holla terra do
Minas, nuvons negras Se arnontoa-.
rem; e divisava mais alcim ainda,
uma tormenta terrivel quo so zlcs-
encadeava ern todo o mundo civiIi-
zãdo e eujos resultados funestos jd

e espelhavarn 0 50 rolioctiam tarq
bern sobre a Fcdoracdo Brasiloir

F die quo iria dirigir- a nau ctEstado em urn ocaoano revolt0
chelo do incertezas, corno habil
exporimentado piloto quo born :
nhece os perigos quo o Ospera
sentia-so tornado do justificadas
legitirnas apprehensOes, mas,
mesrno tempo, disiposto a luctar
a veneer.

A lucta foi scm duvida ingen.
to, mas hoje qua s. axe. eonseg0
trazor a urn diquo a nan do Estado
s. axe. born pOdo so ufanar e se en-
vaidocer do tanta gloria, porquan.
to si os sons esIorços. foram gran.
des, ndo monoros foram os resulta,
dos obtidos, o s. axe. doixa 0 gov.
no, coberto das hosannas o das ben.
jdos do urn povo inteiro,dosSe mesmo
povo quo ci aeclarnou, em verdadejra
ap othoose, a 7 do juiho 'traflsaet,o

Effectivamente, srs., 0 povo ml-
noiro, representado por todas as
clatses, dosde a magiStratura ate
i:strucçdo publica; desdo Os dir
ctorios politicos atci as municipal!.
ciades, ate cis classes productoras
conservadoras do Estado; o pov
nineii'o em conjuncto, num senti.
mento umSono, veiu trazer ao
exmo. Sr. dr. Delfirn Moreira o
preito do sua admiraçdo e a home-
nagem do seu mais profundo reco-
aihecmento polos nauitos Services
par s. axe. prestados ci nossa terra
(apoiados geraes; muito bern!)

E si ci verdade quo Minas Ge-
roes tern tido ci testa cia administra-
qdo omerilos estadistas, homons pro-
bos o honrados quo tanto tbm di-
gnificado a poder, ndo ci menos err-
to, entrotanto, qua nenhum gover-
no atci hoje, no perioclo ropubilea-
no. consegnin ohter tao grandes re-
sultados e alcanqar tantos e tao im-
portantes objectivos como o do
exmo. sr . dr. Dolfim Moreira.

o so. Sousa Soares: - Multi
hem!

o so. Julio Meirelles: - Não qile-
ro, srs., 0 nem poderia mesirlo, N
mu disso, nestas ligoiras e rapida
palavras, lazer o retrospocto da sua
brilhante administraQão.

Es-so retronpeoto perterice ci his-
lena. A historia ha do, mais tarde
pOr em justo destaqur os benoficios
deSe governo, cuja mamonia ha rio
perdurar sempre, .ahençoada e quo -
rida, ernquanto Minas fOr a tori',
araridiosa quo tern Sido ate aqut.
(.4pOiadOS gci'acs; muito bern!)

por agora, senhores, esses hens--
ficios so confundern o so eahare
como quo envoltos nas avaçOe
prestadas ao in signe estadista, no
deliria dc aim pevo inteiro qua a
acolaflia corn fervor.

Alid$, conhecernos bern do peita
a patriotica c proficua acçdo dmsc
noverno em toslos OS rarfias da ad-
nluh]S(tracao.

Effeotivamente, 0dm ii preci.
salientar o quo foi a obra do dr.
Pelfim Moreii'a no d eparfan-aen Ia
(las nossas finanças, e quanta ci in..
struoçdo publica, taidos nos rnhe-
mos quo s. cxc. fol urn dos maSs
radefessos paladinos da dissernina-
çdO do ensino, inultiplicando us
rrupOs escolares o as escolas isola
das.

E face ingente foi o sen osforco
nessa patriotica cruzada, quo hoje
sr. Presidente. ndo ha em Minas
irma s6 localidacle anile exista urn
grurpa do 20 rneriinos, quo ndo to -
iha a sua escola.

Ndo parou ahi a SUO obra. Ella
precurou par fades us rneios, lo-
mentar a prrrducsao, lovando 9 s
classes traiailhadoras do Estado o
mats aperfeiqoados instrumentos;
preduroia sangrar a terra para quo
o augmento das lavnrrra.s trauxesse
tambem a augmento dos nassos or-
tamenlos, justiftridie, aldin disse,
J ropiitaçdo do qua o 110To rnineioo
gina. de ser urn povo labarioso o
cad eiro.

Fiii airida alcirn. A sua acçäo
Iremfazeja penetrou ate aos recon-
ciifos dos nossos sertOes. traduzin-
do_se nessa oti'a do Sanearnento quo
jd vai sendo pasta cirn pratica earn
Ida anirnaclores i-esnitados, e quo,
entretanlo, etC entdo, constiftna urn
dos mais desetnactos e esqaiecidas

as administratjvos. F fo!
a S. cxc. quo So arganizoti

c'na Iiuscdo quo tern por fim cul-
dar da saude publica cm Minas Go-

- roes, obra patriotica e benernerita,
sO par si sufficiente para cobrir do
louros uma administraqao.

lois Si tantos o tao relevantes fo-
ciarn Os sorviqos prestados polo
exmo. Sr. dr. Delfim Moreira, ser-
vices qua, pallidarnente, aponas os-
hoed, justo é, meus srs., quo signi-
firluernas do urn modo muito espe-
cial a adrniracdo quo tributarnos a
S. axe. Assim, sr. Presidento, julgo
interpretar os seaatirnentos do todos
as collegas, requorendo a nomea-
çãü do urn deputado qua, represon -
tando a Camara, acornpanhe o gran -
do estadista ate a. sua terra, anti-c-
gando-o aces Sons patricios forte,
chelo de vida, investido do alto pos-
t do 2.1 rnagistrado da Naçcio, e
dlizondo-ihes qua a exmo. Sr. dr.
Delfjm Moreira volta coberto do
glarias o das boncaos dc todo o po-
vo iiiineiro.

(!iIuito bern; rnuito bern! 0 ora-
doe ci cal010sarnente curnprirnenta..do).

Corn a assentimento unanime cia
Camara, 0 Sr. Presidento norneja 0
Cr. Julio Meirollos.

o Sr. Paulo Pinhe jr-u fazendo yen
chegar arnanhd a osta Capital o Sr.
dr. Arthur da Silva Bernardes, pre-
sidente eleito do Estado, pede a no-
meaqdo do uma commissdo pam
recebel-o am General Carneiro,
dando:lho as boas vindas.

Para essa commisscio são nomea-
dos as senhores Cicero Lopes, Cas-
tello Branco, Julio Meirellos, Fran-
klin dc Castro, Paulo Pinheiro e
Pedro Laborno.

O SR. CASTELLO BRANCO: -
Sr. Presidenfe. a Santa Casa do Mi-
sericorcija do S. Josci de Alcirn Pa-
rahyha teve a infelicidade de dci-
xar cahir em oxorciejo findo o an-
xilio quo ihe C consignado, corre-
Spondente ao 2.° semostre do anno
do 1913.

Requereu ao Podor Executivo o
pagarnento dessa importancia e oh-
toy 0 despacho dizondo quo ncio era
isso possivel, em virtude do estarem
approvadas as contas daqueiio oxer-
oicio, competindo par isso, a pod-
cioriaria requerer ao Congresso.

Nessas condiqOes, passo cis mans
do v. axe., sr. Presidente, urn me-
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querimorito do provedor daquelia
Casa do Misericorclia, aiim do 11w
ser dada a destino regimental, a
conflo quo a Camara, sa1edora co -
MO é dos reaes servicos de carida-
do quo aquella instituição presta a
zona, attenderá, conforme fOr do
justiça e de direito. (Muito bern

A' commissão de Ortarnento.

Requerimento
o Sr. Sousa Soares mancla ci Mesaurn requcrirriento do José Felippo

de Paiva Lyra, 1.° tab)Jicio do tar-
mo de Carmo do Paranahyija, pa-
dindo 4 annos do licenqa, para Ira-
tar do saude. A' commissao do
PetiçOeg.

Apresentacao de pareceres das corn•
missOes

0 sr. Dacta Neves, pela commis-
são de RopresentaçOes e PetiçOes,
apresenta as seguintes pareceres:

Parecer n. 206

(Setima Legislatura)
A commisscio do PetiçOes, a quo

foram presentes as requerimentos
do Salvador Carazza, empregado na
repartiçcio do hygiene estadoal. born
como do outros empregados da mes
ma repartiçcio, 0 do parecer que so-
jam os ditos requerimenios archiva-
dos, de vez quo as pretençOes dos
requerentes nOo foram ainda recla-
madas pela repartição a que per-
tone em.

Sala das commissOes, 3 de setern-
bro de 1918. - Baeta Neves. Mo-
destino Goncalves. - Alcides Gori-
Calves.

Parecer n. 207

(Setima le.gislatura)

A commissOo de PetiçOes, a quo
fol presento o requerirnento do
primeiro ten.ente Marioci José Soa-
res Focas, cia forca policial ml-
neira, 0 do parecer quo seja a mes-
ma indeferido, visto como não SB
Ode contar para aposert.a.doria
tempo em quo a requerente' iião
Preston serviço, aecrescendo ainda
iflis, corno diz no son roquerimen-

ía, quo a excluscio do son nom0 o
numero des praças da Brigada, thi-
rante urn anno , foi a pedido mu.

Sala das cominissOes, 3 do Sotem.
bro de 1918. —Baota Neves.
destino Goncajves. —Alcides Go0.
calves.

Parecer n. 208

(Setima legislatura)

A commisscio 'do Hopre.sentatOes
o PeliçOes, do accorclo corn a seu
parecer jd offerecido aa requj_
mento do José Figuetra do Almei
cia, e do ,accordo corn a informa.
(iSo prestada polo Sr. Secretarjo da
Agricultura, 0 do parecor quo Seja
o mesmo requerirnento indoferj
do.

Sala das coinmissOos, 3 do so-
len'tbro do 1918. - Baeta Neves..
i\iodestino Gonçalves. - Alcides
Gonçalves.

Pro jecto n. 112
(Setima legislatura)

A commissSo de Ropresentaçoes
a PeticOes, a quo foi presente urn
requcrimento do José Silvestre
Coimbra, residento no rnunicipio
de Lavras, tendo em vista a prova
clue a requerente offoreccu, 0 di
parecer quo seja a mesmo attendi-
do, pelo quo offerece a seguinle
urojecto de id:

o Congresso Legislativo do Esta-
do do Mines Geraes decreta:

Art. 1.° Flea a Presidento do
Esfado auctorizado a relevar a
multa do oitenta mil rOis, imposla
a José Silvestro Coimbra, par ter
deixado do comparecer ci sessão do
jury em setembro de 1915, por
motivo ,iusto.

Art.. 2.° Revogam-se as dispoSi-
coos eni contr.ario.

Sala das sessOes, 3 do setembro
do 1918. —Baefa Naves. —M. Gon-
calves. - Alcides Gonçalves. -
Vdo a imprimir.

0 sr. Cicero Lope's, pela COJIF

rnissSa dc Constituição, LegislacaO
a Justiça, aprescuta a seguinte

jq,recer para2.1 discussäo sobre
projecto n. 109

(Setima LegislaJura)

\ commissOo do Con.stituiçSo, Le
rjslacSO a Justiça, a quo to! pro
'T1te o projccto n. 109, 0 de pa

recer quo scja a mesmo dada 0. so-
niida discussao.

a1a das commissOes, 3 do se
umbra do 4918.— Cicero Lopes.-
Baeta Novas. —Pinto do Moura.

projeCto a quo so refero a pare-
err supra

0 CongreSSo Legislativo do Es-
lado do Minas Geraes decrota:

Art. 1.0 Flea garantido a qual-
1111'!' funccionario pubilco do Es.
titio, sorteaclo para a service mi-
iltar ohrigatorio, nos termos cia let
federal n. 4.860, do 4 de janeiro
Or 1908 a doe. n. 12.790, de 2 do
ianeiro desto anna. as Tespectjvos
wares do suas funeçOes o sons
vencimentos durantc a . oXercicia do
aesma serviço.

paragrapho unico. 0 disposto
no artigo precedente comprehonde
is conscriptos quo jci 2restaram
ese serviço par sortelos antoriores,
nil quo estejam actualmente incor-
porados a qualquer unidado do
exercito nacional.

Art. 2.° Para aficetividade On
rarantia concedida nesta lei a sor-
ado provard corn documonto au-

!h pntico a sen offect.ivo exercieio
na unidade militar do sua incor-
poracSo, ou corn a caderneta do re-
nisrrvista, no caso do jS tar pres-
lade a serviço.

Art. 3,0 De pojs dc dais annos cia
data desta lei nenhum cidado,
minor dc 30 annos do edado, po-
Pr:i ser nomeado para a funccio

Halumo publica do Estado on ad-
iflittido em qualquer earactor em
rPpartiCOes estadoaes, sam que
pr050nte a cadlerneta de reservis-

Wi a certificado de alistamento
(1110 trata a paragi'apho 'I .°, do

(rI. 53 cia refericlo dec. n. 12.790,
2 dc jalleiro deste anno.

Art. 4.° Revogam-so as disposi.
cOos em contraria.

Sala das sessOes, 26 do agostc
de 1918. —Getuijo do Carvafflo.-
A imprimir.

0 Sr. Modestino Gonçalveg, pole
eommjsscio de PetiOes, apresenta
a seguinto

Parecer para 2.- di.scusscio sabre
pro jecto n. 110

(Setima legislatura)

A commisscio do PetiOes a Re-
presentacöes, a qua foi prosento o
projecto n. 110, jS approvado em
primeira discussSo, 0 do parecer
que ella seja submettido 0. segun-
cia a, egualmenfe, approvado.

Sala das commissOcs, 3 do setem-
bra de 1918. - Modestino Gonqal-
yes. —Baeta Neves. —Alcides Gon-
calves. —José Affonso.

Projccto a quc se ref ere o parecer
Supra

0 Congrosso Legislative do Es-
tado do Mines Geraes decreta:

Art. 1.° Fica a Presidento do
Estado auctorizado a dear 0. Came-
ra Municipal do S. Domingos do
Prata , assignando a respective es-
criptura, a parto qua a Estado pos-
sue na casa em qua funccionam,
aetualmente, a Camara Municipal,
a cadeia a a tribunal do jury, sita
0. praça "Manoel Martins", esquina
cIa rita Padre Pedro, cia masma ci.
(lade, !ncluindo-se na doaçSo urn
lerreno do vinte palmos de frente,
ilividindo corn Or. Alonso Star-
[lug, Antonio Coura, riboircio Pra-
a o rue Padre Pedro, par cujo
arreno passa a exgotto cia cadeia,

ticando egualmente cedidas tadas
s sorviddes no dito torreno ava-
[ado em urn canto de rOis.

Art. 2 1 Rovagam-se as disposi-
:Oes em contraric.

Sala das commissOes, 29 do agos-
o de 1918. - Baeta Neves. —Ta-
'ares de Mello. —M. Goncalvos.
—José Afionso. —A impr!rnir.
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Apresentac dO de pro jectos, requc-	 b) do dots por cento, Si majore
rirnentoS, indicacOes, interpella- do 30 o menoros do 40;

çOes c rnocOes. 	c) do tress pm cento, Si maiore

o CongreSSo Legislalivo do Es
do do Minas Geraos decreta:

Art. 1.° Ficarn attribuidos ac
fundo da Caixa Beneficente do
Funcc'ionarioS PubileoS do Estada
10 OjO sobre a renda annual proda-
zida peloS titulos__"mUlta" e
branca da divida or6amefltarla'
constalIteS do orçameflto da route
extraordiflaria do Estado at o des-
apparecime nto do sou deficit actuaL

paragrapho unico. DesapPareci-
do esse deficit, esta contribuicã°
sord do 5 OjO sobre a renda dos ti-
tubs referidos.

Art. 2.° No tim do eada exerci-
do finanCeirO serSo apuradoS os
saldos da Caixa o convortidoS em
apoliceS do EstadO do Minas para
constitiir o son tundo do reserve.

ParagraphO unicO. Cessard a con-
tibuiQãO por parte do Estado, des
do quo esse tundo attinja a qui-
nhentoS contoS do rdiS, ropresoflti-
dos polo valor legal daqudlleS ti
tubS.

Art. 30 0 pretendeflte a insert-
pçSo na Caixa provard o gosO do
bOa saude mediante exarneS do in-
specçao e laboratOriO, sendo este
nocesSario, procedidos por uma jun-
ta do tros medicos nomoadoS poll
Secretarlo das FinancaS, cabendo
cada urn delboS, por conta do into
ressadO, a remufleracao de dez mi
réis ci hem assim as demaiS despo
sac.

Art. 4.° Os socioS da Caixa, neil
tnscriptos depoiS desta lei, fleer
5ujeitoS is soguintes contrihuicOl
ad dicionaes sobre seus veflClflIOi

a)do urn por cento, si maior
do 20 anflciS e menoreS do 30;

o sr. Pinto do Moura envia a MOae
o seguinte

Pro jectO n. 413

(Setima legislatura

o 40 e menorm ue

Paragrapilo . Cessará essa c
ibuipSo addidbofial, desde quo
enda dx Caixa proveniente de tftu.
as da divida do Estado, attinja
incocilta contos do rOiS annuaes
Art. 5 •° F' permitt-Jo as SLcj'

to, (:uiXa, nella inscripta antes ile.
1, mas ainda sujoito Co noviciad

: azer antecipadamoflt c , do rime
vez. ci pagaiTiefitO de dois tsros a.
entribUicOeS quo ihe faltarem,

ra ter direito desdo logo a totaIid,
do do per 	 instituldo.

Art. 6 . 0 0 Secretario das Fun
,as designard a localidade para
proceder aos exameS a quo so re
ro o art. 30 desta 101.

Revogam-Se as dis;
cOOS em contrario.

Sala das sossOes, 3 do seternt
do 1948._-Pinto do Moura.-1hcu
quo Portiigal._Peric leS da Mend
cc .—Baota Neves. - Relic Juni
—Cicero Lopes. - Modestino 6
calves. - A impriflair.

rarecer n. 204

Scm debate 6 approvado o pa:
ocr n. 204, dx eornmiSsao di' P'
cOos sobro urn requerimefito do
fessor J050 PerpCtUO Soart'
Senn a.

Parecer it. 205

Scm debate 6 approvatbO o r
cer ia 205, da cornrniSsIo '
tiOeS sobre rim resueriflh t id
SimmaCo Rodrigue s do PiV.

Vota cOos

I	 Snbmettid0S a votos, SI apP
rodeO S.riCcesSivame0 :—\ flhl

cob 	 Final do projeClo il 	 -
1917, considerando como
du utilidado pidabiCa a

s CaldefiSe" c o "C'1111)di'
ArasSuahYense . —Ao Senado

o parecer n. 202, da eommissão
do yiação e Otras Pulilica g, opinan
ac pela approvação dx Indicaflo
. 17.
0 parecer II. 203, da mesma corn

IOjSSdO, opinando pela approvaçãc
Uc IndicactiO n. 48.

PaSSa-Se a
2. PARTE DA ORDEM DO DIA

3. discussão do projecto n. 108

pispensada a leitura, a requeri.
to do Sr. João Martinho, entra

em 3. discuSsãO o 6 som debate ap
provado o projocto n. 108, appro-
viidO as contas do exercicio de

—A' commissfto de Redaccão.
ada mais havendo a tratar, o sr.

president0 di para arnanhä a se-
guulhte

ORDEM DO DIA

Primeira parte

Mo 1 hora da tarde:
I.eitura e approvação da acta.
Expediente.

Au 2 horas dx tarcie:
prescntaçiio do pareceres das

•inmissOeS.
lpresentação do proj ectos, re-
'rirnentos, indicaçOes, interpella-

ci motOes.
DieussAo de requerimentos, mdi-
-bi's. interpellacOes e mocOes.
\pprovação do redacçOes finaes.

Segunda parte

W 4 horas da tarde:

li-.iussiio das emendas do Senado
projeeto n. 66, do 1917, da Ca-

mar. auctorizando o pagamento d
'iitos acs Iunccjonarjos do lOro da

inari':t do Santa Barbara.
- Eussç do projeeto n. 28, do,

1. transferindo a side do dis-
tru Sant'Anna da Pedra Bo-i:la Tilufliciplo do Abre Campo,

1 Povoado do Jequifihd, do
10f'Stil, 1flulIiCipiO.

a sesso.

29.' SESSAO ORDINARIA, AOS 4
BE SETEMBRO BE 1918

Presidencja do Sr. Emilio Jardim

SUMMARIO: - Acta. - Expodien-
to. - Apresentaçdo do pareceres.
- Discurso do sr. João Lisboa.
- Indicaçao. - Emendas do So-
nado ao projeeto n. 66, de 1917.
- I.' discussdo do projecto n. 28,
do Senado. - Ordem do dia.

Ao meio dia, feita a charnada,
acham-se presentes os senhores
Emilio Jardim, Leopoldo do Luna,
Paulo Pinhoiro, Sousa Soaros, Vi-
viano Caldas, Franklin do Castro,
Monteiro de Abrou, Henrique Por-
tugal, Modestino Gonçalves, Pin-
to de Moura, Bernardo Guimarães,
Tetto Junior, Castello Branco, Bias
Fortes, José Maria, Moreira dx Ho-
cha, Alcides Gonçalves, Norberto
Lage, Julio Meirelles, JoIn Lisboa,
José Affonso, Costa Cruz, Pericles
do Mendonça, Getullo do Carvaiho,
Tavares do Mello, Gabriel do Andra-
de, Argemiro do Resendo e Demos-
tones Cesar, faltando, corn causa
participada, os sonhores Simodo Sty-
lita, Jotco Antonio e Ignacio Murta,
e, scm ella, os mais senhores.

Abre-se a sessão.
Lida a aeta dx antecodente c nio

havendo quem sobre ella faça oh-
servaçOos, 6 a mesma dada por ap-
provada.

N5o ha materia do expediente so-
bro a mesa.

Representacao

o sr Jodo Lisboa manda b Mesa
uma ropresentacbo da mesa admi-
mstrativa da Santa Casa do Misc-
ricordia de Poços do Caldas, solid-
tando urn awcilio para construeçdo
do urn novo hospital iaa referida
cidade. - A' commissito. do Orça-
mento.

o Sr. Julio Meirelles communica ci

a Camara flea inteirada, quo a corn-
missão norneada para receber o sr.
dr. Arthur dx Silva Bernardes na
estaçbo do General Carneiro curn-
priu o son dover. -
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Apresentacao c/c pareceres c/as corn-
missjcs

0 sr. A1cdes Goncajvc g pola corn-
rnissão do Representacdes, lê o rnaa-
da a Mesa Os seguintos pareceres:

Parecer n. 209

(Setima Legislatura)

A commissão do Potiçöes, exami-
nando a peça protocollada sob n. 494
o verificando quo as medidas quo
nella so pedam são da oxciusiva
competoneja do Potter Execdtiv.j
(designaciio do cadoiras o deelara-
cão de disponhl)ilj•dado do professo-
rca), é do parecer quo so archive a
referida petição e assim o roquer.

Sala dos sossdes 4 do setombro d
1918. - Abides Gonçalves. -- Mo-
destino Gonçalves. - Jose Afforiso.

Parecer n. 210

(Setirna Legislatura)

A comrnissão do PeticOes, oxami-
iiindo as peas protocolladas sob
ns. 635, 547, 596, 604, 563, 564, 603,
567, 551, 401, 634, 598 o 636, vorifi-
eou tratar-so nollas do augrnento dc
vencimontos do divorsas classes çlo
funccionarios no Estado, o corno, o
attender-so a essos podidos, impor-
tarã em sensivol augmento do des-
pesa, augmento quo nSo so pOdo do-
cretar scm o conheoimento dos re-
cursos orcarnentarjos para 0
cicio futuro, devendo sor toniado em
consideração na lei 00 mobs a see
votada, C (10 parecer 0 roquor one
sobre ossas pretoriçöes seja ouricla
a comrnissão do Finanças, rcmottcn -
do-so-iho os papeis.

Sala das sessOes 4 do setombro do
1918. - Alcides Gorrealves. - Mo-
dest.ino Gonçalves. - JosC Alfonso.

Parecer n. 211

(Setima Legislatura)
A commissão do PetiçOes e He-

presentaçScs, estudando un officio
dirigido ao Congresso pelus SiTS. col-
lector e escrivSo da collectoria do
Piarnantina o tondo conheciniento
de quo nelle so trata da meihoria do
condiqöes desses IuncCionarios £

considerando quo ha na casa o Pro.
jocto n•. 98, deste anrio, sobre o mes
mo assurnpto, C do parocer o requ0
quo seja o referido officio junto aQ
dito projecto.

Sala das com,rnissOcs, 4 de seto..
bro de 1918. - Alcides Goncalves

Modestino GonQalves. - JosC Af.fonso.
Vão a imprimir.
0 mesmo senhor, em nome cia

commissão do Camaras Municjpaes
apresenta os seguinics pareceres:

Parecer n. 212

(Setima Legislatura)

A cornmissão de Camaras Munj.
cipaes, tomando em considered0
urn officio do presidente da Camera
do Born Succosso, em quo pede a
Iransferencia da fazenda do "Enge
nho", do distrbcto do Oliveira para
o do Santo Antonio do Amparo, e
tendo em vista o dispositivo eon-
stitucional rofdrento a materia, e de
parecer o roquor quo o referido of -
ficio aguarde a proxima divislo
acirninistrativa, para ser tornado Ca
consideração quo merocer.

Sala das sessOes 4 do setcmbro (IC
1918. AlcidCs Gonçalves. - Mo-
reii'a do Rocha. - Monteiro d
Ahreu.

Parecer n. 213

(Setline legislatura)
A commissão do Carnaras Mu-

nicipacs, tendo presente urn offi-
cio em qne o presidento da Ca-
mara dc Jacuhy protesta contra os
dizeres de uma represcn.tadão da
mesma Camara relativamento 1
passagens das fazendas "Chapa-
dSo" e "Agua Quanta" do muni.
cipbo do Jac. ehy para o do S. Se•
hastião do Ioeiiso, --C de pareeam
o roqueT quo seja o mesmo pro-
lesto reunido a referila rer,mscn-
ta cSo. para opportunamente, del-
la so tomar conhecimonto.

Sala dos commissOcs, 4 do se-
cnibro do 1918. —Alcides Gonçab

vms. —Morei'a da Rocha. —Mon-
teii'u do Ahrcu. - Vão a imprl-
m be.

,4presentacäo c/c projector, reqw.'i' i
mentos, indicacoes, interpella
çCCS e mocoes

o SR. JOAO LISBOA: - Sr. Pre•
sideflt'e, tcnho evitadfj, quanto po&
jve1, utilizer-me dosta tribuna, coil

o proposito deliherado de não des-
luslral-a ( ??do apoiac/os geraes)
quasi a occupo sOmente no dosom-
penho dos trabaihos da comrnissãc
a quo me enviou a confiança ge-
iorosa dosta casa.
0 Sr. Pinto c/c Moura: - Muito

morecjdarnenta (apoiaclos; muito
bern).

Ha hoje, entretanto, sr. Presi-
dente, urn assumpto qua an repu-
te do capital interesso para os mu-
riicipios qua mais directarnonte ro-
presento, exigirido a minha pre-
sença neste logar. Synthetizej-o 4na
indicação, qua you ter a honra do
stihmettcr a a-precJação da Ca-
maro.

Sr. Prosidento, as estancias hy-
dro-mineraes do Lanabary e Cam-
buquira precisarn do telegrapho
nacio-aal: possuem ella. C verdarle,
estaçOos ferro-viarias corn as suas
respoctivas linhas telegraphicas;
entrotanto, a agglomeraqao de sua
população adventicia, observada em
duas Cpocas do anno a formada de
grando numoro do ropresentantes
do alto cornmerci-o, do mundo fi-
nanceiro, da politica o do todas as
classes sociacs, oxige Communica-
çOes mais faceis, do anode a não
serem repelibos Os prejuizos quo
a doficiencia do sorviço telegraphL
Co pelas lin.has das ostradas do fer-
ro Ihe tern acarretado.

Todos os quo frequontam essas
estaqOes do cura e do verão quoi.
cam-se da morosidade do- servido,
morosidade alias explicavel polo
facto do estarem sempre as linhas
Occupadas nos despachos da pro-
pria estrada.

As roeiamaçOes so tornam mu-
teis , pois quo a ostrada do ferro
1110 so rosponsabiliza pela domora
da transmissão e da ontrega dos
telegramMas particulares, condiçlo

imposta o estampada nos impres-
SOS respoctjy

Ora, sr. Presidento, como v. axe.
bern pOde cabcular, dada a quanti-
Jade do pessoas quo nessas estan-
ems so reunern durante tros mazes
,M1 uma e durante eguaf perio-do
em outra estaqão do anno; dada
a sua qualidado do commorciantes,
uidustriaes, p oliticos e funcion-
rios; consjderada tam'bern a n-coos--
sidade do comjn-lercio local, não
possivel quo o potter publioo possa
deixar do intorvir, fazondo- alli che_
gar o fio do telegrapho naciorial,
(10 modo a facilitar a co-mmunjFea-
çao dessas duas cidades do aguas
corn os grandes centres.

A installação das linhas, sr. Pre-
sidonfe, ado importa em grandes
despesas para a União, do vez que
ellas passarn nas proximidade,
servindo it frospera estancia Jo
Caxambu', ponto do onde podem
partir cm dernanda do CanThuqui-
ra o Aguas Virtuosos. Os gastos
não são do desanimar , ao passe quo
a utilidade C patente.

0 sr. Sousa Soares: —E o gover-
no tern rnandado construjr linhas
tobegraphicas para.outros pontos.

0 sr. Jodo Lisboa: —E' uma ver-
dade quo anima a protenqäo das
dues cidades o aparte prostigioso
do illustrado coiloga.

E' este, sr. Presidonte, o primoi-
ro ponto da indicaçao. 0 outro re-
fere-se a nocessidade inadiavel da
creação de urn trem misto no ra-
mal da Campaniia, da Companhia
Estradas de Ferro Foderaes Brasi-
leiras "Redo SuLMinoira".

Certamente, approvada a minha
indicaçao, o sr. Ministro- da Viadão
11ão tardará em attender ao recla-
mo quo Ihe serd prosonto per in-
termedjo da mesa desta Camara,
dotando desse meihoramento as ci-
lades doAguas Virtuosas, Canabu-
iuira, Campamiha e estaçOos inter-
nediarias.

Actualmonte, sr. Presidonte, a
Thrnpanhia Redo Sul-Mineira sO for-
'loco ao ramal da Campanha urn
inico train, em corresporjdencja
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corn os rapidos cia Central, trem quo
transporta cargas, e passageiros, ao
passo quo todas as outras linhas
possuem dois, - expresso e mis-
to - esto ultirno em corresponden-
cia corn os nocturnos do Rio e do
S. Paulo. Este trem misto, em cor-
respondencia corn os nocturnos, pas-
sa pela estação de Freitas, oncle
começa o rarnal da Cairspanha, as
nove horas da manhã. Os passa-
geiros, que são muitos, destinados
cis ciclades de Aguas Virtuosas,
ICarnuquira, Camp anh4, 7t, estaçOes
intormodiarias, como as do Santa
Catharina, Bias Fortes e Nova Ba-
den e os quo so destinarn a S. Gon-
qalo do Sapucahy, on sa vêrn for-
cados a viajar exciusivamente nos
rapidos da Central, oil, utiizando-
se dos nocturnos, quo são sempre
preforidos, são forçados a pernoitar
em Cruzeiro on a hear desde 9 ho-
ras cia manhã ate as 6 cia tarde na
estacão do Freitas, logar scm recur-
sos, a espera do unico from qua
segue Para a Campanha.

1-Ia nesta Casa outros represen-
tantes da zona servida por esse ra-
mal, notadamente o quo reside na
cidade do S. Gonçalo do Sapucahy,
o quo podem dar testernunho dos
prejuizos e inconvenientes decor-
rentes cia falta do trern reclamado
na minha indicacão.

o sr Julio Meirelles: - E' a pura
verdade.

o sr. Sousa Soares: - A Estra-
da serve mal a zona e persisto n:
augmento de 20 0 1 0 nos frotes.

o sr. Jodo Lisboa: - Não estou
do aecordo corn o nobre deputado
residente em São Sehastido do Pa-
raise, sobre o man serviço cia es-
trada, principalmente agora, depois
cia sua remodelação.

Em outra cipoca, quo, por felici-
dade nossa, id vai ficando afasta-
da, quanclo os serviços cia Redo Sul
Mineira primavam pela irregulari-
dade; em quo os fornecedores e os
empregados da Companhia sO por
verdadeira abnegação cooperavam
Para a manutenção do trafego, co-

nhecedor, quo era, das suas condi-
cOes precarias, quor quanto ao ser-
vico, quer quanto as suas eondicoes
uinanceiras, nunca me animel a re-
lãmar a creação do from misto no

rarnal cia Campanha, do n000ssida.
de palpitantde e absoluta (apoiaclos)

Agora, porcim, quo a CornpanIj
estd em orde.m; quo a sua vida e00
nornica e financeira so desenvolva
Para a normal dade; quo a Segura
ça das suas linhas 0 urna verdade
graqas a sua direcçao technica, con-
fiada por feliz inspiração cia dire
ctoria ao notavel engenheiro Sr. dr.
Horaclo Costa, profissional incanQa.
vel e que trouxo Para Minas, hon-
rando-o ate agora, urn flume r000m
mendado por grandes serviços pros.
tados cis estradas do forro Mogya_
na o Sorocahana (apoiados; rnui
hem!) ; agora, quo não faltarn a
Companhia fornecimentos e ompre..
gados duligentes, dedicados e ale.
gres, porque so administra corn ca-
pacidade e onergia, e foi abolido o
regimen do atrazo nos pagament5
dos funccionarios, não 0 possivel
quo a zona servida pelo rarnal cia
Campanha continue em silencio.

Inaugurado 0 trem misto, Sr.
Presidente, o unico existente atO
agora sord transformado em expres-
so, poderido observar corn rigor u
horario, do modo a poderem che-
par em hora convoniente as esta.
cOos de aguas Os innumeros passa
geiros quo as procurarn e a cidade
da Campanha os que a ella so des-
tinarn. 0 from misto transportara
as cargas, Para cujo serviço a Corn-
panhia não terá mais necessidade
de hazer trens ospeciaes, e conduzi -
rd Os passageiros quo viajam nos
nocturnes da Central. Considerando
a suppressão dos trens do carga, nOo
pesará em despesas Para a ROde
Sul-Mineira a creação do misto re-
clamado e a medida vai resultar
em beneficio Para o publico.

Sr. Presidente, tendo desta fOrma
justificado a indicação quo apre-
sonto a Camara dos senhores Dc-
putados, espero quo a Mesa, na fOr-
ma regimental, procure, quanto an-
tes, enviab-a ao sr. Ministro cia Via-
ção, afim do quo, por mais tempo,
os hahitantes cia Campanha e de S.
Gonçabo do Sapincahy não sintarn
essa necosisdade, quo ihes vai aea
brunhando o cornrnorcio 0 ontorpe-
condo a vida das duas estacOeS hy-
dro-mineraes do Aguas Virtuosas 0
Cambuquira.

A indicacão estã concobida nested
terirlos (10) . (Muito bent; mUOt)
bent!)

Incliectçao n. 19

Indicamos quo a Camara dos srn.
90putados por intermodio cia me-
sa, represente ao Sr. Ministro cia
Vialbo sobre a neeessjdado do uma
estacãO telegraphica nacional nns
0sfaneias hydro-minoraes do Aguas
Virtuosas o Cambuquira e no sen-
ido do estabelecimento do urn lirem
0-iixto, cia Companhia Estradas do
Ferro Federaes Brasiloiras "ROde
Sul-Mineira", no ramab da Cam-
panha.

S. S., 3 do seitenrbro de 1918.-
JoOo Lisboa.

A' cornniissão do Obras Publicas
o Viaçflo.

Passa-so a

2 . 0 PARTE PA ORDEM DO DIA

Ernendas do Senado ao pro jecto n.
66, de 1917, da Camaro

Licias e postas em discussão , são
approvadas scm debate as emen-
das do Senado ao proecto n. 66,
de 1917, cia Camara, auctorizando
o pagarnento do custas am funeeio-
caries do fOro cia comarca do San-
ta Barbara. —A' conuliissão do Re-
daeçbo.

I.' discussdo do projecto n. 28, do
Senado

Lido e posto em 1. diseussão, C
approvado scm debate o proj ecto
a. 28, do Sonado, transferirido a
ide do distrieto do Sant'Arma da

Podra Bonita, municiplo do Abre
Campo, Para o povoaclo do Joqui-
Itbã, do inesmo municiplo. - A'
e(irnmfssão do Camaras Municipaes.

Nada mais havendo a tratar, 0
Sr. Presiddnto designa Para ama-
aha a seguinto

ORDEM DO DIA

Primeira porte

Ate 1 hora cia tarde:
Leitura e approvaçao da acta.
Expoclienfe.

AM 2 horas cia tardo:

Apresentacao do projectos, re-
querirnontos, indicacOes , interpella-
cOos e mocks.

Diseussbo do requerimontos, in-
dicaçbes e mocOos.

Approvação do rodaccOes finaes.

Segundo parte

Ate 4 horas cia tarde:
1.' discussao do projecto n. 111,

sobro reforma Constituelonal.
Discussão cia emenda do Senado

'to projocto n. 87, do 1917, da Ca-
mm-a, sobro concCSsbo do auxiios
Para construcçdo, do ostradas do ro-
dagom.

2.0 discussão do projeeto n. 110,
auctorizando o governo a dear a
Camara Municipal do S. Domingos
do Prata, parto do urn predio quo
o Estado possue naquella cidade.

3a discus.são do projecto n. 97,
sobre concessão do lioonça.

Discussão unica do parocor R.
206, cia commissão do PctiçOes, so-
bro urn requorimento do Salvador
Carazza o outros.

Discussão unica do parecer n.
207, cia mesma commissão sobro
urn roquerimonto do tonente Ma-
noel JosO Soaros FOcas.

DIscussb unica do parecer it.
208, cia mesma commissão, sobre
urn roquerirnento. do José Figueira
do Almoida.

Lovanta-se a sessäo.
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30 .0 SESSAO ORDINARIA AOS 5
BE SETEMBRO BE 1918

Presiclencia do Sr. Emilio Jardi?n

SUMrMARIO: - Acta. —Expodion-
to. - Projecto do Senado. -
Apresentacão e discussão do pa-
recores. - Redaeção final dos
projeetos ns. 108 o 66. 1.0
discussão do projecto n. 111. -
Discursd do sr. Getulio do Car-
vaiho. —Emendas do Sqjiado ao
projocto n. 87, do 194 - 2.0
discussão do projecto n. 110 -
3. 1 do do n. 97. —Discurso o
emenda do sr. Modestino Gon-
calves. —Discussão do parecores
—Ordain do dia.

Ao meio dia, feita a charnada,
aeharn-se pre-sentes Os SrS. Emillo
Jardim, Leopoldo do Luna, João
Lisboa, Sousa Soares, Viviano Cal-
das, Franklin do Castro, Monteiro
do Abreu, Henrique Portugal, Mo-
dastino Goncalves, Pinto do Mou-
•ra, Retto Junior, Castello Branco,
Bias Fortes, José Maria, Moreira
cta Rocha, Alcides Gonçalves, Nor-
berto Lage, Julio Meirelles, José
Affonso, Costa Cruz, Pericles do
Mendonca, Getullo do Carvalho,
Tavares do Me-ho, Gabriel de An-
drade, Bacta Nevos , - Ign•acio Murta,
Pedro Laborne e Cicero Lopes, fal-
tando corn cahsa participada, os
srs. Simeão Stylita e João Anto-
nio e, scm ell, os mais senhores.

Nan so achando presentes o sr.
2.0 secretario e sons supplentes, d
convidado para occupar esse 10-
gar o Sr. Joao Lisboa.

Abre-se a sessão.
Lida a acta da antecedente e näo

havendo quern sobre ella faça ob-
servacOes, o sr. Prosidente dá a
mesma por approvada.

0 sr. 1 . 1 secretario dá conta do
seguinte

EXPEDIENTE

Of ficios 	 -

Do sr. 1. 1 seeretarlo do Senado
enviando o projecto ci. 25 equipa-

rando os vencimentos dos ama00.
OflSC:S da Escola do Pharmacia di
Ouro Preto e dos Gynmasios di
Bello Horizonte e Barbacena aos
dos amanuenses das Secretarias do
Estado.

Projecto n. 25, de 1917, do Senado

(Setirna legislatura)

o Congresso Legislativci do Esta-.
do do Minas Gerae-s deereta:

Art. 1.0 Ficam elevados a dots
contos e oitocontos mil riMs an-
nuaes, os veneimontos dos amanu
enses da Escola do Pharmacia de
Ouro Preto, do Externato do Gy-
mnasia Mineiro do Bello Horizon
to e do Externato do Gymnasio de
Barbace-na.

Art. 2. 1 Revogarn-se as diSpost-
cOos em contrario.

Paço do Senado do Estado de Mi-
nas Geraes, em Bello Horizonte, 4
de setembro do 1918. —o presi-
dente, Levindo Ferreira Lopes.
o 1.0 sccretari'o, José Pedro Drum-
mond. —O 2.0 secretario , Gabriel
do Oliveira Santos. —A imprimir.

Off icios

Do Preside.nte do Matto Groso,
agradccendo a comrnunicaqSo ti
eleiqtio da Mesa desta Camara.---
Inteirada.

O Sr. Moctestino Gonçalves corn-
munica e a Camara fica inteirad,
quo o sr. Paulo Pinheiro faLou
hojo a sessão por motivo justo.

o Sr. Bias Fortes envia a Mesa urn
recuerimento do João Jose' da Sil-
va, auxillar do collector do Pone
Nova, solicitando equiparaao do
seus vencirnentos aos de seus col1-
ga de 1.a classo.—A' commissdo 1
Orcamento.

Apresenta cOo de pareceres dos coot
rnissdes

O sr. Ignacio Murta, pela corn-
rnissdo do Obras Publicas 0 Via-
can, 16 e manda a Mesa o seguinte

- Parccer n. 214

(Sotirna legislatura)

eommissao de Obras Publicas
viacäo a quo foi presonto a miii-
.00 ii. 19, desto anno, no sentido
representar-so ao sr. Ministyu
yiacão, sobro a necessidade de

in-ia Estação Telegraphica nas (I S--
tincias hydro-rnineraes do Aguas
vit-tuosas o Camhuquira, horn corn
cs'abelecer urn trem mixto da Corn-

ianhia Estradas de Ferro Federaes
ilrasileiras "ROde Sul Mineira" no
1-,nial da Campauha, 0 do parecor
cite seja a referida lndicação appro-
vada corn a mesnia redaccdo.

Sala das commissOes, 5 de setem-
1,ro do 1918.—Ignacio Murta.—Ju-

Meirellcs.— Sousa Soares.— A
ituprirnir.

0 Sr. Pinto dc Mourn, pela corn-
I111SSIO do Legislaçao c Justice,
aIreseula o seguinte

Pro jecto n. 144
(Sotirna legislat.ura)

(. cornmissdo do Constituiçdo o
Justica, a quo foi presente 0 recur-
0 do graca em quo é impetranto )

rcu Jilysiario Joaquirn da Silva, es-
crivao do paz do districto da Serra.
i1 Camapuan, na comarca do Eniro
luos, considerando quo é privativa
Ic Congresso do Estado a compo-
lencia par perdoar as penas impos-
las aos funccionarios do Estado por
crimes do responsahihiclaile. (Con-
slituicao Mineira, art. 30, n . 31 0
101 n. 10, do 9 do novemhro do 1891,
an. 30

Considerando quo dos autos se
doprehende não ter Imavido ma to
di parto do impetrante e sim frau-
xidAo e facilidacle-, oriundas do con-
flança pessoal;

Consideran do quo, comquan to
e cnsurayel o acto quo doterrninou
a condemnaçao do rou, o recursa
im pefrado deve ser concedido em
razOo da attenuanto do exemplar
Pomportamente anterior do ron e
010 facto do não for auferido vanta-

PflS do crime. 0 do parecer (pie
A. TM c—tm

seja concedicla a graa peclida e as
sirn offeroce o seguinte projecto:

o Congresso Legislativo do Estt-
do do Minas Geraes decreta

Art. 1.0 Flea perdoado o ret
Elysiario Joaquirn da Silva das po-
na quo lhe foram impostas em cri-
me do responsaJjiljdao no cargo
d escrivão do paz do distrieto dii
Scrra do Carnapuan, polo juiz b
direito da comarca de Entre Rioa

Art. 2. 1 Revogarn-se as disposi-
cOos em eontrario.

Sala das commissOes, 5 do setem-
Jim do 1918.—Pinto do Moura.—Ci-
cero Lapos. - Costa Cruz. - Bias
Fortes.—Baeta -Neves. - A impri-
mir.

0 Sr. Sousa Soares, pela commis-
Sao do Hedacçao, aprescnta as so-
guintes redacçOes finaes:

RedacçOo Final do pro jecto n. 109

A Cotiiflnssao do Rodacção dos
Lois, a c'ue foi prosente o projeco
it. 108, Jd approvado em 30 discusL
são, 0 do parecer quo soja adotada
cerno final a rodacçao corn quo
traMsitou em ultimo turno regimen-
tal.

Sala dias commissOes, 5 do setem-
bro do 1918. —Sousa -Soares.---
Getitiio do Carvaiho . —Cicero Lopes.

RedacçOo Final do projecto n. 66.
dc 1917

A commissão de Redacção dos
Lois, a quo foi prosonte o proj ecto
n. 06, do 4917 o oinendas approva-
das polo Senado, 0 do parecer quo
seja adoptada para o mesmo, a Se-
guinto rodacçao final:

0 Congresso Legislativo do Esta-
do do Minas Gorae.s decreta:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo
auctorizado a mandar pagar aos
funcelonarios do fOro da comarca
do Santa Barbara a importancia do
custas veneidas no anno do 1914 a
aos funccionarios do fOro da comar
ca do Barbacena, a importancia das
custas que tenham doixado do roe 0

-her relativarnente ao exercieio fi-
nanceiro do 1915.



Senj lelale 9 approvado o pare-
ocr n. 209, da comrnissbiij de Pelt-
cbes , mandando archivar diversas
p ecas proto-coiladas

Parecer n. 240

Sent debate 9 appriivado o pare-
rem ii. 2-I0,- da flies-ma eon-irnissio,
enviando a eommjssbo tie Ora-
rnoiito diversas peç
d as. 	

as 	 protocolla-

•Sala 4Jas commissOos, 5 dc seern-
jim. do 1918.- —Sousa Soares-.-
Getulio do Carvallio —Cicero Lopes.

o oraclor requer e obtem dispon--
sa das formalidades regirnentaes
Para quo Sejam discutidas e votadas
na sessao do hoje as redaccöes quo
acaha do apresetitar.

o s. Alcides Gonçalves, pela
cornrniSSSO de Camaras Municipaes,
apre.senta Os seguintes pareceres:

Parecer pcwi 2.' diseessdo sobre 0
projeeto n. 24, tie 1 1Y17, do Senado

(Selima legislalura)
A cornrnissão do Carnaras Mutt!-

paes 9 do parecer quo o Projecto
• 24, do Senado, estahelecendo di-

visas entre S. Sebastiiio tIn Rio
Preto e S. Jose (10 Passal)ern, so-
ja dado para 2.' discussbo e ap-
provado.

Sala (las OOlTlTfliS:SOeS, 5 do so-
lembro do 1918. —Abides Gonçal-
y es. —Moreira da Ho-cia. —Alon-
tefi-o do Abreit.

Project o a Ij ue se ref eec 0 parecor
supra

.-\ri. -I i"iea approvada a linha
divisoria enire os districtos de S.
Sehastibo do fUn Preto e do S. Jo-
,,;6 do Passaijern, pertencentes ao
rnunicipio de . Conce-içSo do Serro,
do seguinfe moclo

Conieçara do urn pecjueno espi_
gao quo existe- na rnagem direita
do corrego das Posses, urn pouoo
abaixo do Lageado ou Encrmtzilha_
tia das Flechas, no ponto fronteiro
a urna lagOa alit existente, nas di-
visas do districto da cidacle de
Ferros, e seguiré em hnha recta
atravessando o mesmo corrego pa-
ra o lado esquerdo aId o espigo
fronteiro; e dahi, pelo mesmo es-
pigão aciiiia aId o alto onde elle 9
thvisOr das aguas dos corregos do-
noniiriados Pires e Medeiros eon-
tinuando ainda pelo mesma espi-
gao aId o corrego on riheirbo dos
Lopes, subindo itheirão acirna aid
confrcjnfar corn o espigbo dos Bar- I

hosas, e daIij seguird for eSse e.
pigão acirna quo divide- as
dos rtheirbes Barhosas e Lopes,
as divisas do ItambO , ficando Pse_
tencendo a S. José do PasSahe
todo o territorlo 9. esquorda da Ii.
nba descripta, comprehefldeido as
cabeeejras (10 corrogo das Poss
da referida liriha Para cim-a e os
corrogos (10 Machado e Lopes 

COINas respetf1v5 vorteri[c;.
Art. 2.° Revogarn-se as disposi

çOes em Cojitrarjo.
Paço do Senado do Estado

Minas Ocracs, aos 8 tie setembro
do 1917, —0 proSidentO, Lvj090
Formica lopes. —0 1-() SeCretai.iu

l•al(-ciseo do Andrade Boteiho
o 2. 0 S&erotario, Sousa Vianiia

Pareepe Para 2.0 (l1SeUsSd do pr
jecto -n. 28, (10 Scnac/o

A eornrnjss po de Camaras Muid.
'ipacs O • do parecer quo o project0
0. 28, do Sonado, sobre transf
meuCia da sddo do (listricto de Sant
Ama da Pedra Bonito, em Abre
Campo, seja dado para 2. discus.

e approvado.

Sala (las sessOes, 5 do setenijiro
rIo 1918. - Alcides Goritalves -
Monfeimo do Abren. —Moreira da
Rocha. -

0 orador requer e oblem dispen-
Sii das formalijates regimentae.
para quo -0 proj edo 0. 28, do Se-
nado, entre na ordem do dia Se-
truln to.

J'alt'eer n. 209
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- Parecer n. 211 -	 0 SR. GETULTO DE CARVA
.	 LilO (pela ordem) - Sr. Presi-Scm debate e approvaclo o pa- dente, scm cst jirnilos do exhihiç9.o. 211, da mosana commis- quo 

flão te-nho, e nem devo ter, dosobre uma represefltaao do vez que estou na phase da vidaullcCtO C e do escriv9.o do Diarnan- em quo desappareeern as aspira-tina.
as illusOes; n9.o

querendo e gualmenf0 po-r outro
lado, ter a veliol-dade do, nem por
aP proximaqão, por-me em piano
corn aqueHes que nesta casa es-
[So Consagrados pelo Son conceitoo culfivj intellectual, todavia, sr.
Presidentc, quero hem definida a
attitude de ropresentanic do Esta-
do, em face da iniportancia capital
do assurn-plo que em primeiro de-
bate acalja tie scr votado pel-a Ca-
mara —a proposta de reforma eon-
stitucional. Deseuttido e votado em
blorco, eorno foi, o projeefo nSo
era possivel, Sr. Presidente, desta-
car os pontos em quo divirjo e
Contra os quacs Votel, razSo por-
que venho agora ii tribuna fazer
uma deciarac9.o quo 119.0 deixo
adiada, por entender quo devo
iflanifestal_a id, no inicio do trans-
Ito regimental . e Constifuejonai do
fliesmo projceto.

Neste moo gcsto, Sr. Presidente,
ningueni, entretanto, Veja scotia o
noire impulso do dever e da eons-
dioneja; nada tern cUe corn os mo-
tivo-s rnuito rlatnmalrnente pondero-
sos que do-ran-i origem a iniciatiya
di reforma proposta o, consequen-
ternente, em n-ada cue so prende
no advent- do no-va govorno, a
quem scm duvida, -quiz a illustra_
do deputado, apresenfalite da pro-
posta, apparelhar dos meios pie-
eRos Para execuç9.o do alto piano,
tins patrioticas Was consubstan-
diadas na sua britharite platafOrrna.
Eu, Sr. presidente, affirrno--o corn
SatisfacçSo e -sincera franqueza,
qu-e ninguem desfa Camara rem-
he a governo do erninenfe noineiro
Sr. dr. Arthur Be-rnardes corn mais
sympathia e mais fundadas espe-
ranqas do que eu; porqu-e, se do
urn lado terno-s a garantia do suas
exeelsas qualidades tie patriota e

Parecer n. 212

Scm debate 9 a p provado o pa-
recer n. 212,- (Ia cornmiss9.o de Ca-
mamas Municipaes, sobre urn offi-
cio do presidente da rnllnicipalida
tie tie Born Suecesso. 	 -

Parecer n. 2-13

Sem debate 9 approvado o pa-
reer n. 2-13, da mesma comtmissão,
Stile urn Pi'Otesto do presjdente
10 municipalidade do Jacuhy.

fj pt/aefao final do projecto n. 108

Scm debate 9 approvada a reda-
final do proj ecto ci. -108, ap-

provando as contas do- exerciclo
Ile	 n Senado.

Ihilacpao final do - pro jecto ci. 00,
tie -1917

Scm debate 6 approvado a i'oda-
eçio final do projoclo ii. (tO, do
1517. sobre Pa garnento do custas
uS funecionarios do fOro das co-
narcas do Santa Barbara e Barba_
cena.— .-Y saneSo. 	 -

Comparece o Sr. Demosthenes

Passa-se d

? P.-RTE DA ORDEM DO DJA

I -. diSCUSSJo do pro jeelo n. 111
Iiispensada a ieitura, a requeri_

menlo do sr. Moreira da Rocha,
entra em 	 a diseussão o projeeto

I-Il, soire reforina constjtucio-
'a]. 	

-
Mnguem pedindo a palavra , en-

'cl-la-Se a disoussão sendo o pro-
rccto approvado —A' cornn-'ssSo
'IC C,01 ' sti ttli0o, Legisiaçao 	 e
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comprovada capacidade do hornein
1ul)lico, por outro lado vejo, corn
d esvanoc jmonto, quo depois do Mi-
nas republicana e estado eonstitui-
do d o segundo governo rnineira
quo co-lioca a frente do urna das
$ecretarias do Estado urn fitho da
minha zona, o fil ho clistinctissirno
polo sen salter e patriotismo.

Port auto, fenho, corn todos OS
mens patricios tin nordeste mind-
10, rnotivos do sohra para roceber
corn Sinceras sntpat1uas 0 nova
governo.

Devo, pordm, definir francameriti
a minha attitude coino deputado em
Ironic ao projecto de tao alfa rek
vancia, quo transifa nesfa Camaro
o SOfll quo isso poSSa inflllir lio
seutimentosque nutro e quo acab•
to manifestar.

Assim, Sr. Presidonte. (ledlarc)
(1 10 votci contra alguns ponies do
projoct.o, alias votado em globi.
aguardando-me para, em segund:,
(IISCUSSOO, positival-os corn clarea,
ohedecendo ii ordoiri regimental. 1i
a declaraçdio, POiS. quo ieco a V.
ec. a firteza do inandar constar da
aeta do hoj e. (2i[uito hc'nt 	 10 U It)
b'nt!)

() so. Presidento: - Consiarut 110
acta a deelaraçao (in itobro dopu-
lado.

Em coda do Senado 00 pi'Oj'rIo 0.
87, do 19E7

Scm debate, d approvada a euio'i-
da do Sonailo ao projecto n. 87, do
1917, da Camara, sobro concessdo
(Ic auxilios para construcção do es-
Iradas do rodagern. - A' commis-
são do Hedacão.

20 (liSO?(SSdO (in proj ecto ii . 110
Lido c poso em 2.0 discussSo, pr

artigos, 6, sent debate, approvado o
projecto ii. 110, auctorizando o go-
STerno a doar a Camara Municipal dil
São Dorningos do Praia pane (La
UIT1 Predio quo o Estado POSSUC
uaquella cidade. 	 A' C:)fllmiSS1•)
do Petiöes.

3 . 1 discussao do pl'oj('eiO n. 9
Dispensada a leitura, a roquor

rncnto do sr. lguacio .\Eiinfa, entr

em 3.° discussão it projecto n I'
sobre concessão do licenças,

0 SR. MODESTINO GONCALi-1
- Sr. Presidente, pedi a pa1a -para, em nome da comrrtiss0
Petiqoes, aprescutar a
cinenda (Id)

"ao art. 1.0 	 lettra f - supit,
ma-se". A leftra 	 f - diz
guinte (Id

hacliarol \Vladimir do
menfo .\talta, ,j uiz do direito da
niarca do Rio Novo.

A cornijiissdo pede a S1ip1)r,
da lettra - I - em vista do j
o funcoiouario a (fUO a meson
refere obtido a sua aposentarja
S .1 itstificando, poi'tauto, rriajs
cuoossSo da lieonça. (J/11i1 0 h'

L'niencla

.\o art. 1° - lettra f - Sup
ma-so.

Sala (las coiflrnissdes, 5 do SI'h
11(1 do 1918. - M. Goncalves -
Alcides Gonçalves. - Baeta YCVS
- Josd Affonso.

E' posta cm diseussão, conju -
cfarnente. 	 -

Ninguom niais podindo a palavr..
encerra-se a di8cussd0. senilo a
provados a projecto e a ernentla.

Diseiissdo de pa'ecei'cs
Lidos e posfos em disciissço. so

cossivarnenfo, são approvados, si,
debate, os seguinfos par000res:

o parecer n. 206, do commislo
Petiçoes, sobre urn requeriineid t , 1
Savador Carazza e outros.

o parecer ii. 207, da mosilia oil
II11SSãO, some not requerurient> it
teneute Manoel .Josd Soares Foci

o parecer ii. 208, (Ia mesma coup
rnissão, sabre urn roquerimdnto
Josd Figuoii'a do Almeida.

Nada rnais avendo a tratar, o_-]
President,, dosigna para amanhi -
soguinte

ORDEM DO DIA

Pruit'jra porte

AId 1 hora da tarde:
Leitura e approvacao do aria
Expedient.

\tO 2 lioras da tarde 	 Goucalt'es, -Norberto 	 Lage, Juliopresentacao do pareceros dos Mciiel1.s 7 Jotlo Lisboa, José Affon-
', iimissdes. 	 so, Costa Cruz, Pericles do Men-reseiitacOO (10 P r oj ectos, toqite- donça, Getulillo.o do Carvalho, Tava-1tiiieno5' indicaçdes, iuterpellacoes Yes do Me 	 Gabriel do Andrade,mocooS 	 '	 ...\rgenuro do Rezeude. Baeta Novas,J)isctlSSaO do i'F'querinleufos inth- ignacio Mui'ta, 

CiceroLopese Jo-racOeS, mt pdhbaçoe, 	 '°,• ,
i rovacao th i edaccor S fiiiis. sd Custodio, fallando, corn causa. 	 ,. 	 -

o Styli-
- 1	

'	 partir,pada, us srs. 	 1rnoaSrgtinda parti'	 ta e Jodo Antonio o, scm ella, os
.td 4 lioras da tarde:

discuSsão (10 projecto 0. 112.
.levando a multa clue Ioi ifliposta
j 0 0 Silvestro Coimbra pot' for

teiaado do comparecer a SCSSOo do
1url'.

J.A discuSsdo (1(1 91 , 0) edo u. 110,
mipondo sobre a Caixa Beneficent,,,
IlOS Funccionarios Publicos,

discussão (10 proj edo ii. 21.
Senado, transferindo a sdde di

JistriCtO do Sant'A.mia da Pedro Br)_
jita, do uiuniCipio do .ljre Canipo,
para o povoado do Jequitiha, do
111Sfl1O lTIUflidipio.

Levanta-se a SesSdo.

SESSAO ORDINARp, AOS 6
BE SETEMBRO DE 1917

i'rrsidcflCd( do Sr. Emilio Jardi,n

'UMMMAHJO: - Aeta. - Expe-
flente. —Diseurso do, sr. Sousa
Snares. —Apresenfacao de pare-
arcs. —Apresenfacão do projo-
do. —Diseurso do Sr. Julio Mci-
rdll(s. —Redacçao final do pro
! veto n. 97. —I discussão do
projecto n. 112. L i. 0 do do n.
113-2.° do (10 II. 28, do Senado.
!Pscurso do Sr. Alcides Gonçal-
V('5. - Emen das. - 0 rdeni do
dii.

U Moio dia, feita a chaniada.
1lanLSo presonfes Os SI'S. Emilio

.11irn, Silva Fortes, JoOo Mar11-
Sousa Soares, Viviano Caldas,

anklin do Castro, Mont eiro do
lhreu. Henrique Portugal Modes-
'-ill (lontalves, Pinto de Moura,

: 'rnamdo Gujmarães, Retfo Junior,
sftllo Bronco, Bias Fortes. - José

q rio. Moreina da Boeha, Abides

1110)5 senilIres.
Abi'e-se a sessao.
Lida a acta da antecedente e

ndo liavondo quem sobre ella faça
ohservaç'Oes, o sr. Presidento dá a
mesma par approvada.

EXPEDIENTE

Não ha materia do expothente
sabre a mesa.

o sr. Paulo Pin/cc ira olitendo a
iJalavra declara quo so estivesso
preiente ila sessOJ do hontem to-
m'ia votado contra o projecto n. 111
sabre reforma consfitucional o pc_
de para quo figure essa sua do-
claraçao constando da prosento
ada. —Seri attendido o pedido do
iobm deputado.
() Sr. Jodo lIw'tinho liz identi-

ca -declaração dizendo que teria vo-
lado polo pro.jocto co-rn restricqOes.

o Sr. Sousa Soares: —Sr. Pro-
sideute. podi a pabavra para man-
dar 6 rncsa nina reprosentacão do
dclegado do policia do S. Gona-
10 (10 $-apucahv solicitando a do-
eieta6to do unto lei que lho mar-
(file urn ordenado Coniponsador.

Na re presentaçfio quo envio a
mesa 0 petieioiiario adduz conside-
raçucs quo .justifieam o son pedi-
rio e, asslmn soudo, estou cenfo quo
a Caniara dos Deputados, em tem-
po opportuno, concorClará corn 0
(jue requci' aquelia auctoi'idade

.-\Pi'oveito a opporfiinidado. sr .
Prcsidento. paL-a, (lesta trihuna. fa
zen tim appollo it cornmissão do
T.ogislacjjo desta casa, afirn do clue
aprcseufe parecor sohi'e a projecto
n. 86, quo dispOo- seine a Caixa Be-
uofieente da Fora Publica. e quo
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live a hunra do apresentar o anno
passado.

Trata-se de Uifl prejecto do ma-
gna importaiicia e en espero , ía-
zeuclo este appello, quo a digna
c0rnmssao traga-o para o debate.

All rnesrno ldflhlpo, sr. Presiden-
Ic, communico a v. exc. quo a
CI!flhflhiSSaO de qti p fiz parte Corn OS

meus nobres collegas Viviano Cal-
(las e Retto Junior, para represen-
tar a Camara dos sis. Deputados,
no desernharque do sr. Ministro
cia Fazenda. exmo. Sr. dr-. Anto-
nio Carlos, represent.anto do Sr.
Preidente da Republica e Congres-
so Federal, desempenhon a incum-
henna. que The foi dada per v.
c.c. (Muito hem'

.•.' eornrnisiio tie Petiçôes a re-
presrrifacão. ficando a casa intei-
rada qua .nto a comrnunieação.

AprrxiiIacao de pareceres das
corn oiissdes

o sr. Modesimo Gon calves, pela
comrnissdo de RepresentaçOes C
PetiçOes, apresenta o seguinte

Para ° discussdo sOl)rc 0
projecto n. 110

(Setirna Legislatnra)
% eomrnissdo tie PetiçOes c Ho-

pnr'sontaçdcs, a que foi presente 0
pro,jecto ii. 110 ta approvado em
segunda discnssl,o, d do parece'
(i tlO cue seja SUI)lllCttidO ii, terce.ira
e, egualmente, approvado.

Sala das commissOes, 6 do setern-
bro do 1018. - M.. Gonqalves. --
\Icides Goncalves. - Jose Alfonso.
-- Silva Fortes. - A imprimir.

o sr. Getulin de Carvaiho, pela
eornmissdo de Iledacção, apresenthl
o seguinte

I'arecer e redaccdo final do proje.
do n. 97

A eomrnissdo de Re. dacçito da
Leis, a quo fol presonte 0 projeefo
11. 97, já .approvado em 3' dis-
eussão, corn uma emenda, d do pa-
recer quo Iho seja dada come, final
a seguinte redaecO:

o Congresso Legislativo do j
do do Minas Geracs decreta:.

Art. L° Fica o governo do
do auctorizado a conceder urn a1
do licenqa, para tratarnento de n
gocios, aos seguintes funccionanj,

a) Bacharel João do Mello Fra11
cu, professor substitu to do PSyCh,,
logia, Logica e Historia cia Phh0
pliia do Externato do 6 nivasi0 ji:
neiro.

h) Belmiro Braga, escriväo (6
officio dO judicial o notas da coim;
ca de Jniz do FOra.

c) Antonio do Carvaiho Bheni.
collector ostadoal do flhlhllIicipi0
Viqosa.

d) Antonelli Bliering, escrjv0
collectoria esfadoal do municipin
Santa Rita do Cassia.

e) Alysio do Maftos, collector
tadoal do muilicipin do ParacatO

I) D . Maria Rita Burnier p
SOa do Mello Coelho, professora
segi.nido grupo escolar cia cidadefl
Jtuz (Ic FOra.

g) Pedro Ferreira Paihares, aol
nnense da Secretaria da .gnicu1tu

Art. 2° Flea. 0 governo do Esl
(to, eguaIrnente, auctorizado a e
ceder urn anno do licenca. para fr
tamonto do sande, aos seguintes f
ccionarios:

a) B. Maria Regina Mend-s,
fessora do grupo escolar "Dr.
pertmo', da Villa Rio Casca.

h) D. Aizira Foines Yerguet
professora do grupo escolar 'Fr.
cisco Braz". da Villa Braz.

C) D. Christina de Carvallie Vt
ra da Costa, lirofessora (iii
mascnlino da cidade de .\ito
Doce.

Art. 30 Flea, do mosmo nioih.
corizado o governo do Estado a e
ceder dois annos (IC licença. 1
tratarnonto do nogocios, aos so,, ,r

 funecionarios:
a) Antonio do Andrade lhit'

ongenhiro do Estado.
h) Jodo Pedro do Amaral.

vdo do paz effoctivo do district
Carmo do Paranahyba.

c) Annibal Bias da Silva, esCrI
do paz effoctivo do districh
Livram.ento, cornarca do Barhan

d) Olyrnpio Augnsto tie M
Hides, escrivão do judicial C

da cornarca do Pomba.

Flereulano Olegario do Barr
(lira, escrivio tic orph50s (IL, tei
i0 tie Pouso Alcgro,

Theotonio Aiitoiji0 (IL .Sni5
eSCn( vdo el' fecti Vu (IC paz cm (us In
el l) do Sererni, coularca (IC (atagna
zes

Bacharel F rancisco tie Barro
Jima Monte Raso. juiz tic direito cit
eomai'ca de Rio Claro.

Ii Antoni o Magalhae, cli edo
stadoal do rnunicjpjo do Cab

Verde.
.\rt. 4° 0 fltliflero do anlas ci

raise de Logica. Psychologj e His
na da Philosophia nos Gymnasjo

Thiieiros scM 0 mesmo (10 Collegiii
Jedro II, re vogando_s, nesta pane,

L' do art. 9.° cia let ii. 657.
il It tie. sotemhro do 1013.

,rt. 5° Bovogarn-s€' as disposi-
rOes err! confranlo.

Sala das comrniSsOes, 6 de Se tern-
lire tie 1918. - Getulio do Carva-
l'io. - Cic oro Lopes, SOUSI Soare,

0 ?flCSOiO senhIOi' recjner e obtem
dispensa das formalidades regimen..
ties para flue seja discnticla o vo-
uda na presenfo sessdo a redacçao
Dcii title ac.aba de apreseutar.
Flea sobre a mesa para a oi'tlnui
Is Irabalhos.
0 xi'. Si/ia ['ortr.c, pela ('flflhih1i-

-m de Orcaniouto. Cuvia ii Mesa o
gunte

/ I('Prr(' (' j'P/fj,('
0 ' 	 do p1'Oj('('/o 11. loo

tS Acido acetico, alcool methvlljco
altiehyclij formico, acetona e sub-
Pi'odnctus tie alcatr jjo do madeira—.
creosote e otifros, os seguintes Ia-
vores:

I.' ISenção do imposto do expor-
hçao, no prilneiro quincjuennio, e
110 seguinto não scM cobrado altin

a ci rneio por cento (12 ° j °) ad valorem e nos qlnnzes annos snhseque1a-
tee, alOm dc tim por cento, caso 0
Congresso venha a decretar impos-
to miior desta natui-eza,'

2° Redncçbo de 50 '° no impo-
• to tic transmissOo tie propriedado

ao do "novos e velhos diireitos" para
oi imnhoveis neeessarjos as primei-
ras installacOes. 110 quo perteneer
an Estado dentro dos primeiros cm-

aunos,
3° Isençio durante 0 prazo tb°

25 amos do imposto de industria e
piofissdo para a usina e suas de-
p endencias, excinlijos os sobre o
dnirnerjij e profissOo que recahern
eehi'e p essoa proprjarnente dita, Ca-
so estes qne ficam sob o regimen
cornillurn.

40 ConcessSo gratuita. a jtuzo do
govern o, do terrenos devolutos, pa-

(I plantio do eucalyptus e oufras
macieiras ticstmadas a.o fabrico des-
sen procinctos c S'u respcctivo anon-
d1iciohianhenlo

5 1 Prefiren'j, ciii egnaldad do
coudiçOes, para o fornecimenfo or
pi'OdUL'IOS do usia, a serviços dl-
rectos do Estaclo.

6.0 Duranto o primoiro qu nlqnol I-
"to-do funecionameuto da usina, iiao
serilo coucediclos a otitros rnaioncs
fovorcs do tftlO OS previstos nesa
iei: findo, porduii, i'ste prazo, novos
favores por ventura concedidos a
cntras eihhpnesas, aproveitardo Ia ni-
hem aos concessionarios cia presen-
1°, dcntrci (10 prazo contractual

Art. 2.° I'rnclo o J,0 quenquein to
cIa eoucessdo tOo cstando a usi:ii
na ontacla, fieariio 5C:nh effeito as
concessOcs feitas por esta lei.

Art. 3. 1 No eontra0to quo fOr
celobrado. sorOo esti puladas nauIf:-i
do I :000$000 a 10:0008000, aTOm dos
clausulas commnns tins contracios
do Estado.

Art. 4,0 Flea o Presidento do Es-
tatlo aucton jzado a conceder ao ci-

(Selina legislatura)
m'omj5O tie Orcamento c

• alas, 	 qnal fni presente 0 pro-
• b ii. IOU. approvado em 2° tis-'sb c o il, tuna emcnda, 0 tie pa-
'in 1u seja o mesmo suijmetfido
l. disusso corn a seguiut.e re-

' r 'çbo, tie accoi'tio corn 0 Veneid:
1 ongrcso Lcgislativo (10 Estado

iS Gcraes clecreta:
rt. 1.0 Flea o Presidente do Es-

to auctonizado a conceder ao "1-
tao Alberto Boeke on 0. Socieda-
qile organizar, para a instal -la-
"a cidad do Palmyra, des(e

tie nina usina do falirico
" roductos dtirivados da distilla-1 rn adeiras, daes Como:
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cladao Camillo Maria Ferreira da
F'onseca isciçao do jnlposiLo S do
exportação para Os productos do
sna fabrica do sOda caustica o duo-
rureto do calcio it installar-se em
I3arhaeeiia, polo prazo do oito itt-
1105

Art. 5 11 11 evugam-so as disposi
cOos em contraria.

Sala das cornmissOes, 6 de setein-
bro do 1918.—Sflva Fortes. Vi-
viano C aldas.-_Castello Branco.--
João Lishcca, presidonte._ pjnfo do
Mcura. —A imprimir.

0 Sr - Costa Cruz, pela dommj3-
s3o do Lcgis1aç51,o, apreseuita 0 50-
guinto

f'areccr paPa 2 1' (lisCuSsdo sobi'c o
projecto n. 95, c/c 1917

(Setirna legislatura)
A comrnissão de Constituiciio, Le-

gislac3o e Justice, a quo fol presen-
to o projecto n. 93, de 1917, jd ap-
provado cm primeira, discussão, 3
de parecor quo seja o mesmo sub-
me.t.tido 3 sogunda e approvado.

Sale des commissOes, 6 de setem-
lro do 1918.—Costa Cr&i•z . —Bias
Fortes.—Pinto do. Moura. - Bati
Ncves.—A imprimir.

Passa-se a

Apresenfacao (/0 projectos, requeri-
mentos, indicacocs, iflterpetlacO'u
C rnocOcs.

0 SR. .JULIO MEIRELLES:—Sr.
Presidelne, desta tribuna jd five op-
I lortunidade do solicitar os boos
olficios do v. exc. no senttdo de sor
sLbrnettido 3 discussäo, nesta Casa,
urn projeclo aprcsentado pelo no-
bi'' represontanfe cia 4.° circurnscri-
pção, sr. deutado Argorniro do
Resendo, melhorando a porcenta-
gem quo 3 concedida aos eollectore,s
estadoaes.

Entretanto, comb esso projc.
oiic tenha abide voltado ao debate.
cu, do accordo corn 0 modo do pen-
sar da rnaioria dos srs. deputado,
procurando attender as reiterad'is
reclarnaçOcs quo nos chegarn do to
iles Os pontos do Estado: e conside -
rando a crise por quo passe o nosso
fonecionalismo p111)1100.

0 sr. Sousa Sowe :—Prjuuci1111
monte a classe dos collectores;
elasse digna.

0 so. Julio Mu'ircllc's. •-. Prino.pnlni.euitc a elasso dos C011oetore
9cm (liz o nobre collega, quo afhoje ainda nao rcccheu do Poç.I cgis1 ahvo nenhurn favor: resolr1
consuhstaueiaj cm projeeto quo v
envier a Mesa urna medida q
Si 1130 melhora a sifuação pecunI_
na dessa classe. p olo menos, COlI.stituo comb quo tmni Iemutiv0u clue nSilie concedeinos.

Esse projecto torima extenslv5 Co.collectores e respectivos auxuJiau..,
as ferias a quo actualmento tOrn .
reito toclos Os outros fum1ccionariu
do Estado.

Be facto, sr. Presidonte, Will
justo quo sOmnente ossa classe 911',
alias, 3 digna de toda a flossa c0fl
deração, deixe de gosar do urn fa-
vor quo 6 concedido a todos os .
mais funecionarios (apoiados)

o proj ecto determina, Portant.
quo o collector terã diroito a i,
dias do fdrias duranto o anno, as.
sin-i como tambern scu auxiliar,
projuizo para nenhum delles, ri,.'
respectivos VoncilTientos oil porceu,_
tagens.

E' urna disposião inteirament
justa o quo, espero, rnorecerã a ap
provação da Casa.

Conforme ut five occasião de aI1ui
clizor, sr. Prosidente, penso quo uI
nos 6 licito voter aqui qualquer lt1
grnento do desposa, sour procurn
inos, antes, attender a precania
fua c ã o do nosso funecionalismo pu-
blico.

Esperainnj, iois, en e outr,
collegas quo seguirnos essa rOta e to-
mos essa orientação, (file a Casa
pronunciarã. cons nhtnto criteria
sahedoria (como, ali3s, o faz sour-
pro corn re.lação aos assumptos sufl-
mettidos 3 Stia apreeiaçãn) sobre
Proj ecto do nobre representante dl
4. 1 circumscripção eleitoral.

i\Ias. como não podloinos cleuxar
patriotica o digna class-2 dos colli'-
ctores em situação diverse cia ul
dornais funceionarios, scm gosar
des mesinas regalias e vantag0r
quo a estes já são concedidas, juig
opportuno enviar a Mesa 0

,projecto, cujo objectivo e, evmdeut

1001110 j usto, C quo nloreeu'ra, sevi
1111vida, a approvaçao 0 0 apoio do
(:amnara dos srs. Bopuitados.

0 projecto est3 Oouceluido urns so.
0iinteS torn-ins ( Id": (3luilo born;
uuito bern!)

Pro ju'o(o ii. 115

( Selin a Legislatura)
o (;ongresso Legislativo do Est:c-

i do Minas Geracs decrefa:
.\i't. 1.° Os col1ctomcs e esciiv3es

dc colleCtonias estadoaes poderão
eiiio acontecc corn us dernais fun -
t.cionarios, gosar 40 dies do fOrias
durante o arnio.

Paragrapho unico. Estanclo qual-
quer desses funccionarjos em goso
do férias, serã Suiistituido polo ou-
Ire. scm direito a perceber ootis
alguma por esso accuinulo do irs-
ijaiho -

.rt. 2° Revogam-se as disposicOes
pin contrano -

Sala des sessOes. 6 do setenthro
do 1918. - Julio Meirelles. -A.
do Resende Costa. - Sousa Soares.
- Bernardo Guirnarã.es, - A irn-
prinuir -

lledacçdo t ivat do pi'ojecto n. 97
Lida e posta em discussão. 6. sun

debate, approvada a redacção final
do projecto 11.  97, sobre concessão
do lieenças. - An Senado.

Passa-se 3

2. PARTE DA ORDEM DO DIA
1.' (llsCussdo do projecto n. 112

Lido o posto em 1.° discimssão, t,
Om debate, approvado o proj ecto it.
lit, relevando a malta cjue foi im-
pasta a Jos6 Silvestro Coimbra, pou'
fr deixaclo d° comparocer a sessOes
d jury . - A l commjssão do Peti-cOps.

0 so. Sousa Soares, pela ordem.pede quo so consigno na acta for vo-
tado contra esse projecto. - Serd
;It tendido 0 peclido do nohi'e diepUi-judo -

L, 	 do pi'ojoc-to 11. 113

a beitui'a. a rerfimol'i-° 1 flI0 do Sr. Ignacio Mui'ta, entra

ens 1:' diseussão o projecto mu. 119,
dispondo sobre a Caixa Bcmieficcnf-
dos Funcc jonarios Publicos.

0 SR. PINTO BE MOURA (umün
deVuIveu seu discurso) -

.Niugutern inais pethudo a pala-
vra , encol']'a-se a discussOo, ficari-
do a. votaç3o lidliada por falta de
Ii unmero

(li,S(USsãO cl'i projccto n..?8, do
So ncuclo

E emusunciada a 2.-° discussão -do
pmrnjecfo u. 28. do Senado, transfe
nindo a séde do districto do Sant'
Anna da Pedra Bonita, do munici-
pin do Ahre Campo, para o povoa-
do do J equitib3. do mesmo mum-
cipio -

Em diScuss3o 0 artigo 1.0
0 si. José Custodio, vindo 3 tn-

luuna, envia 3 mesa a seguinte
Ernenda n. I

Accrescente-se ao art. 1.0,
fine": 'c a s3de do districto do
Martinho Campos para a ostacão
de Pontalete, municiplo - do Tres
P onta s".

Sala das sessOes, 6 de setembro
do 1918. —P. Bernardo Guima-
riles. ---Julio do Sousa Meirelles.
—Leopoldo do Luna. —Bias For-
tes. —Jo.s6 Custodio.

Esando apoiada, entra ciii dis-
cuss3o conjunctanienfe,

0 SR.AL('IDES GONçALVES:
—Pole commissio do Carnaras Mu-
nieipaes von apresentar ao proje-
cto ii. 28, do Senado, algu-mas
emondas sendo a primeira dellas
1110djficafja (11 redacção (10 SOn
art. 	 1 . 0 . 	 -

Pci-coon 3 cornmissão quo 1130 SO
devci'ia approvar a art. J •° do pro-
j eofo, fal como so aol-ia redigido.
\'isto emma du anna Passado o Con-
gresso Minoiro vototi a lei 0. 703,
:-elativa is mesnia matenia -

Postonjorniente. por6ni. verifU
1011-50 11 i-azao do ser do projocto
do Sonado, porcjnanto o art. 3.° da
'itada lei passon corn 1mm erro do
dojmniinaçJio de districto -

Filho de mime ernonda do Sena-
do. o art. 3,0 cia lei n. 703 passou
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corn esse erro, cut do to-
rein os autores da referida einen
da adoptado a (1ot1o1i11io esta-
leiccida oni 11111 pro,jecto do iiOSSo
ilinstrado collega, sr. Nelson tie
Scnna. proj ecto (1110 ainda pende
tie (lflih p racao daiquella Casa.

Por esse pro.vc10 0 listricto (10
Sarit'Aiina da P p(lra Bonita, do
lllUlliCiIlio do A hro (:anipo. passa-
Va a. leiiniinar-se Sant'Aniia (10
It.aporanga ciahi o eri'o dii lei it.
703 do info passado.

0 prn.jcti erri discussio deve.
Portalli, ser approvado , mas pai'a
qtii' nan so diga ter passado desper-
rebido 1 CuiiTlliiiSSaO CSSO engano,
ella qiier ular redacäo differenle
an art. I e. assirn, offerece a Se-
gltint.e enienda

'An art. I. ' sultitua-so 	 Polo
seguinte

Art. I . 0 districlo a quo Se 10-
fere o art. 3 di lei n. 703. do 17
do setembro do 1917 d 0 do Sant'
Anna da Pedra Bonita. no muni-
cipio de Abre Campo, cIlia sddo Ii-
ca transferida para 0 povoado do
Jequibba.

Ccmo vt3, a Camara, a. commisso
sli ffraga in Ic') rarnen Ic o pensanien-
to do pro,jecto. porm Iaz rcfei'en_
'ia cxprcssa an art. 2.' da lei n.
703. pai'a quo nan so supponha
(1(10 a coniniisiio nan conhecia ma-
lena ii) Vista e rogulada poT- uma
let vutada Veil (ongresso

]'amheni a commissa 0 j1_119011
('nveuluellte corrigir-So 0 art. 2.0
da. hO it. 703. (11(0 contem, egnal-
mente, urn engaiuo

Pela redacio final do prcjecto
(1110 fins tarde colIVertell-Se na. id
it. 703 redaedo filial approvada
pola Camara. 0 (IISI1'iCtO do Esmo-
railas lign rOti 001110 perteileendo-
0 tie IaOt( perten'e- ao muiliciplo
do Ferro. liouve, porem. talvez
inn erro (10 coma. do sorfe quo 0
art. 2. 1 da rferida lei fieou as-
sm redigido:

"Flea transferida a dde do dis-
trieto do Esmeraldas, rnunicipio
(le Abre Campo. para o povoado
denominado Cubas, do mesmo mi-
nicipio.

E' urn 0110 ([((0 coiivern SOC Cord.
gido; 1)01' isso, a oornrnissao apr.
son Ia a segumte emonda

"Onde convier:
Art. 0 districto do Esi1lerailja

a P'O So i'p ierc' n art.. 2.0 da lot r
703. (10 1917, d (to mIll iCiplo dSant'Anna do F'orros, cuja sdde fled
trans fei'ida iaara o povoado do Cu.
has, no iiiesmo fllUniCipiO

A conhlnisSao apresenta mud1
uivais (tunIs euneudas, sohcitadas to-
Ia dirocçdo do dois outros tnmiicj.
1.nos do Estado.

('ma transforma a denonhinaci
do 'Villa Antonio Dias Ahaixo"
ra 'Villa Antonio Dias".

A Carnara clesse municipio assii
i ulgout nials couveniente. não h..
vendo iieiiliu.rn motivo para quo
(ICiXO do attender a Sti SfdiCitari

A outra cmenda transfere a sçjo
do dist.ricto da Barra, do munic.ipjo
do Santa Barbara, para o arraial ill
Brurnado. no mesmo districto.

E' tuna inothda egua.lmente soil.
citada pelos habitantes do district,
da Barra o a Counmisslo parece ni
haver nonhurn rnconvenieiite eni
adoptal-a -

Sin estas as euiiendas quo eurl
3 Mesa para sereni postas cut

 i uuntarnentc CO1TI 0 proJeet,
divendo ainda declarai' quue a can)-
missao acceita a cinenda (if foi'eejda
ilelo nobi'e depu tado Si-JOSé Cm-
todio, relativa.nionto a sole do (1w-
ti-let) 0c Martinho Campos.  (Mot,

(Ii nIt') bin !)
Ein'n.das

N. 2

•\o art. I. Suhstitua-se pclo SN
gumte

Art. 1." 0 districto a quo so refer'
o art. 3 da lei U. 703, do 17 do se-
tt'unhru do 1917, d o do San t'Anna lid

Podra Bonita. 11) lfltlIliCWiU de .\hrr
Campo. cuja nile flea trallsfe.rhid
Iara o povoado do Jo1uitiba.

N. 3
Onde convier:
Art. 0 districto do EsmeraldaS.

a qe SC retere o art. 2. 1 da let II.
703, do. 1917, é do munioipio 1.

Sant'Anna do Ferros, cuja side fic

transferhla Para 0 povoado do Cu-
rio moSiflo flT1U111CIP1O.

N.4
Art. A villa Antonio Dias Abaux

passa a deriorninar-se "Villa Auto-
fliO Dias".

N. 5

Onde colivier
,\rt. A sdde do districto da Barra,

do municiP io do Santa Barbara, fl-
ea [ransrerida par 0 aru'aial (10
iumatlo, 110 ifloSillO districto.

Sala das sessOos, 6 do seteinhru
dl,  - Alcides Gonçalves. -
Moreil'a da tiocha.

Sb postas em discussão conj ui-
etaiflente.

inguenT nials podindo a palavra,
eriCei'rase a discusslio, fican do
adiada a votaçao.

Sent enconra-se a diseu
são do art. 2.°, cuja votaão fir
pguialnieflto adiada.

.\ada mais liavendo a tratar. o Sr.
presiderito desigua para 9 do cor-
ronte a seguinto

ORDEM DO PtA

Prim tuna pai'te

Aid 1 hora da tarcie:
Leittira e appl-ovacao di acta.
Expedionte.

Ate 2 lions da tarclo:
Apresentaçao do pai'ecores dis

el(iiTI11iSS6OS.
Apresentação do projootos, roque-

i'unontos, indicaçdos, iuterpollacoes
o nioVOes.

liiscussfio do reijuerirnontos. huh-
eaçdes, in terpellaçOes e rnoçOos.

Approvacão do redaeçdes finaos.
Votaio. em 1.0 discussiQ, do pro-

j'eto n. 113, dispondo sobre a Cal-
xa Beuioficento dos Funccionario
Pubhicos.

\'otaão em 2.0 discussdo do pro-
jeeto n. 28, do Senado, transferindo
a side do (hSh'iCtO do Sant'Anna da
Pedra Bonita, do inulucipio do All.'
l ;ainpo, pal'a o povoado do Jequiti -
ha, do mesmo municipio o das
cnlendas a do offereciclas.

Segundo porte

Ate I horas (Ia tarde
1.0 discussdo do projecto it. 103,

auctoriaando o governo a instituic
lini internato j ((ito ad (7yinnasio lii-
neii'o tie hello Horizonte.

1. clisctussão do projecto it. 107,
regulando as custas 0 emolti nien los
dos oft'iciacs do rogisti'o civil e do.;
juuzes do Paz.

2 . 0 discussdo do projecto n. 24, h
Senado, approvando a linha diviso-
na euitro Os districtos do São Sohas-
tiao do Rio Preto e São JOSé do Pad-
sahem, pertencentes ao municipil
do Conceilio do Serro.

.1. disciussllo do projeclo n. 25,
do Senado. elovando Os veuicimcuitos
dos amanuenses da Escola do Phar-
niacia tie Ouro Preto. tin Externatu
do Gy.nlnasio Miuieiro do Bell' Ftor-
zoute o do Externato do Gyrnnasio
\Iiueu'o tie Barbacena.

I. discussão do projecto n. 20.
do Senado, auctorizando a revisao
das leis o regularnentos sobre euisiii
publico prirnario.

Piscussao do parecer fl 21-h da
comniissão do Obras Pufdicas ii Via-
cm. opinando pela approvaçao di
nudicaao ii. 19.

Ievanta-se a sossao.

32. SESSAO OBDINARIA. 105 9
DE STEMBRO DE 1918

i'i'rsidencia c/n sr Em i/jo Jarclio(

St 11MAR10 : - Acta. - EXpodien -
le. - Emendas do Sonado. -
Apresentacao cie pareceres. - Re'
dacçlio final do projeoto it. 87. --
Votaçdes. - L" do pri-
jecto n. 103. --1. do do n.
107. - 2. 41 do do n. 24. do Sena-
do. - 1.0 dos do its. 25 e 29, do
Senado. - Parecci' n. 211. --
Ordena do dia.
Ao meio cPa, l'eita a ohamada,

aeliam-se pi'esentes OS SI'S. Emilio
.Jardim, Leopoldo do Luna, Paulo
Pinheiro, Moreira da Rocha, Vi-
viano Caldas, Franklin do Castro,
Silva Fortes, lienrique Portugal,
Hello Junior, Sousa Soares, Julio
Meirelles José Maria, Cicero Lo-
pes, José Affoiiso, Ignacio Murta,
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.1 ua o Li,c]jua. Baeta Neves, Norberto
Lage. Costello Branco, Alcides Gon-
alvos, Costa Cruz, Julio Antonio,

Tavares (10 Mello, Pericles do Mcii-
(lolica. Bias Fortes, Munteiro do
Abreti Josd Custodiu o Getuliu do
(.arvalho, faltando. coin causa par-
tiripada. o Sr. SimeSo Stylita c,
scm ella, os mais sonhores.

it

Lida a ada da antocedente e uSo
havcndo quern subre ella faça oh-
servaçOeS, o sr. Presidente dii a
nesma 901' appruvada.

o sr. J •" secrctario dii conta do
c gui lie

EXPEPTENTE

Officio

Do SI'. 1.0 Seeretario do Sena-
Jo. devolvendo, acompanhado do
ernendas, o projecto n. 104 sobre
oroesso eleitoral. - A imprimir.

Emendas offereciclas e approvadas
pelo Senaclo ao projecto n. 104,
((a Camara dos srs. Deputados,
alterando a legislacdo ref erente
ao processo eleitoral.

(Setirna legislatura)

Ac; art. 40 —aecrescente-se -
"in fine— "oil quantos fo-
rem us milhtiplos do 300, maxirno
do coda socçlio.

Accresconte-se ondo convier: Ar-
igo. Para os fins desta lei a attri-
huiçiio conferida is Camaras Mu-
iiidipacs Polo art. 10, § 2.0 da 101
IL 373. do 17 do setombro do 1903,
do dosiguar. nus municipios em
(jUC o nunioro (10 districtos fOr su-
perior a 15, OS (file, out grupos do
duis c101n urn si veroador especial,
sera prali'ada do maneira a sor
conhecida pria devida publicudade
urn olitaes iniproilsa tres mezes
autos dos eleiçdeS muniripaos.

Paio ([0 5enado (10 Estadu (10 Mi-
i;as Geraos, cut Bello hlorizonte. 6
do setembro do 1918. —0 presi-
(101110. Levi ido Ferreira. Lopes. -
0 1. 1 soerotario. Andrade Botelho.
---0 2.' secretario, Bibobro de 011-
volta.

lh'pre,s'entacau

De Norberto Rodrigues Montio
profestaiido contra 0 project.o:
111 sobre reforma const1tuc1o01
na patio em ciue prohihe a CQflCO
500 on rouovaçiio de provisdes de
advogados e solicitadores. - A'
ccin1.rnis:sao do Constituiçiio e Legis-
laçlio.

Rcquerinic)ttos

Do d. Maria Josephina Pinhijt0
do MagalhSes Castro, aolicitando
urn anno do licença, Para tratar di
saude. - A' cornrnissiio de Pelt
cOos.

Dos funccionarios do Gabinete do
lclentificaçOo, solicitando augmen-
to de vencimentos. - A' commis -
Sao dc Orçarnento.

Do Levindo Borges, proprietarlo
da empresa Auto-Viaçiio Sacra-
mento Conquista, solicitando pri-
vileglo do zona por 25 annos.

' commissiio do Obras Publicas o
Yiaçli.o.

.1prescn1ado de pareceres das
commissöes

0 sr. Joiio Lisboa pela commis-
sIlo Ic Orcamento apresenta o so-
guinte
Parecer para a 2.0 cliscussão, sobre

projecto n. .102

(Sotirna legislatura)

A conimissao. do Orçamento e
Contas. tendo novarnente examina-
do o projecto n. 102 quo orça a
recoita o a dcspesa para o future
exoi'cieio do 1919. 0 do parecer que
(Tie sej a dado ii segunda discussio
tal (ftial foi approvado em prirnel-
to protostando offerecer-ihe emeli-
dos, do iici'ordo coin sen pare-
voi' anterior.

Solo dos eornrnissOe. 0 dc so-
hnhio ic' 1918. - Lot-to LiSboc.
uresideuto e relator. - Silva For-
tes. --Castello Branco, - Viviano
C.i1das, —A ifliprirrur.

o a'. Cicero Lopes, pela CO1i1fl
são do Iledaeç[io. envia 0 mesa 0

segu into

parecer e i'edaccdo final sobre
pro jecto n. 57

A comrnissOo do Redacçiio das
Lois, a que foram prcsdntes o Pro-
j ecto 87, desta Camara e a omen-
„.a a elle offerecicla polo Senado
0ppro'd0 pela Camara em sessiio
To 5 do corrente, 0 do parocer dfue
para cITe so adopte a seguinte re-
aidcao final, fda conforme o
VOl ICI (10

0 Congi-esSo Legislalivo do Esta-
(I() do Minas Geraos deereta:

trf. I .' Flea o governo do Es-
auctorizado a auxiliar a con-

sIruecio do uma estrada do roda_
0001, (3110 ligue a cidade do Pra-
los e a sdde do districto do Do-

re ,, do Campos ii estaqao do Pra-
ilos. no E. F. Odste de Minas. o a
;'idade de AraxIl Ils fontes do aguas
uiineraeS. 110 lo gar 3 enominado
-Barreiro”. corn a quanlia do dois
c;rntos de rOis (2:000$000) por ki-
l'metro, no maxirno.

Art. 2.° 0 auxilio scM presta-
(to It Camara Municipal do Prados
o ii Prefoitura do AraxA, a parti-
('nlares oil empresas por estes
rganizadas, do aceordo corn a lei

661. do 14 de setembro do 1915
p nos termos do sen respect.ivo re-
gularnonto, sejam oil as estra-
das apropriadas ii cireula.çiio do
automoveis o iflesliio cjue a sua cx-
tensOo seja inferior a 20 (vinte)
liilunieti'os.

Art. 3.' Flea auclorizado o go-
verno a auxiliar, do conformidado
cern o disposto no lei it. 661, do 14
ito setembro do 1915, a eonstru-
rçOo de urna estrada Para auto-
InoveiS mire a eidade do Cambu-
hy e o ponto mais convenieñte da
estrada, jIl irilciada, do Pontalete a
l'cços do Caldas, passando por Es-
tiva, Pouso Alegre e a sOda do
lliIiiflcipio do Silvianopolis.

Art. 4,0 Revogarn-se as disposi-
çoes em contrarlo.

Sala dos commissOes, 6 do so-
lembro do 1918, - Cicero Lopes.
-Gotuljo do Carvalho, - Sousa

SO LOS,
0 ines;no senhor reqner e obtem

dispensa dos formalidades regi-
Inentais Para clue seja diseutida e

votada immediatainente a redacblo
quo acala do apresentar.

Lida, pois, e liosta cm diseusslo.
O a rriosma approvada sem debate.
—Ilernetta-so 0 saneçOo.

Votaojes
Submettidos a votos, são approva-

dos. Successivamente
Em 1.0 discussOo, 0 P oi eeto 0.

113. dispondo sobre a Caixa Bench-
cento dos Funecioriarios Puhhieo.

A' cornmissOo do LegislaçIlo.
Em 2 . 0 discussOo, o proj octo n. 28.

do Senado, transferindo a sOde do
districto do Sant'Anna cIa Pedro Bo-
nito, do municipio do Abre Campo.
Para 0 povoado do Joquitiloi, do
mesmo ITlUniciplo 0 05 eniondao a
die offerocidas. -- t' commissii
do Caivaras Munieipaos.

Passa-so ii

2.' PAR'rE DA ORDEM DO DIA

1.' diseussdo do pro jec(o n. 103
F lido e posto out 	 discussIlo.

quo, sent se encerra, o pro_
jecto n. 103. auctorizando 0 govern:)
a institun' urn intornato ,j unto au
Gyrnuasio Mineiro do Bollo Hori-
zonte. - A votaiio fica adiada, pol'
falta do numoro no recinto.

discoss'do do pro jcto fl 1107

Dispensada a Teitura, a roqueri-
monto do Sr. Moreira da Rocha, en-
tra em i . , discussio-o projecto a
107, regulando as custas e emolu-
mentos dos officiaes do rogistro ci-
vil o dos juizes do Paz.

Ninguem tornando a palavra, en-
corra-se a discusIlo. - .\ votaOo
flea adiada.
2 . 0 (liSC.u.csao do projee(o n. 21, (to

Seoado
F' lido e entra clii 2. 1 discnssOo.

par artigos, o projoeto n. 24, do Se-
nado, approvando a linha divisoria
ontre Os districtos do S. Sebastiio
do Rio Preto e São JosO do Passa-
Bern, pertencontes p a filunboiplo (3;'
ConceiçIo do Serro.

NIb havendo quern peça a palavra
encerra-so a discussilo, fbcando
a(liada a vol acao.
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l.c1iscussdo (10 pro jecto n. -25, do
Sen ado

E' lido c posto ciii l.a discUsso,
quo se encerra scm debate, o pro-
jecto n. 25, do Senado, elevando oc
vencimenfos dos amanuenses da E-
cola de Pharmacia de Ouro Preio,
do Externafo do Gymnaslo Mineiro
de Bello Horizonte e do Externato
do Gymnasio Mineiro de Barhacew.
- A votação flea adiada.
4. discu gsdo dopro jecto n. 29, do

Sen ado

Scm debate so encerra a -I.' die-
cussão do projecto ii. 29, do Senado,
auctorizando a revisão (las leis e re-
gulamenfos sobre ensino publico
primarlo. - A votaçdo flea adiada.

Parecer n. 214

Scm debate, se encerra a discus-
são do par-ecer n. 214, da commis-
são de Obras Publicas e Viação, opi-
nando pela approvação da indicaçlio
ii. 19. — Votação adiada.

Nada mais havendo a fratar. 0 SP.

Presidente designa para arnanhul a
seguinte

OTIDEM DO DIA

Prim cira perle
Aid I hora do tardo:

Leittira e ap l) rovoc uio do ada.
Expedieut.e.

Ate 2 horas do bide:
Apresentaçati do parecei'es da

coinmissOes.
Apresenta35to dii proj ectos, reque-

iimentos, indicaçöes, inter dHaOe'i
P nioçöes.

Discuss,--to de re(!uerilneiibos, in-
(IicaçOes, interpeu1aOes emotoes.

Approvaao de redaciães finaes.
Votaçlio em l . a diseussulo do pro-

jecto n. 103, auctorizando o governo
a instituir urn internalo junto a
Gymnasio Mineiro de Bello Hori-
zonte.

Votaçulo I'IuI l . a (1ISCUSS5tO do pro-
jecto n. 107, i'egulando as custas e
ernolumentos dos officiaes do regie-
Iro civil e dos juizes de paz.

Votaculo em 2.1 discussulu do pro-
jecto n. 24. do Senado, approvando
a linha divisoria entre os (listricboC

de São SebasbiAo do Rio Preto
José do Passa.he.in , pertencentes as
municiplo de Conceiçulo do Serro.

VotaçS.o, em 1. 1 discussLo, (10 Pro..
jocto n. 23, do Senado, elevando 

OSyencimentos dos amanuenses da j_cola de Pharmacia de Ouro Pret,
do Externato do Gyrnnasio Mineir,,
de Bello Horizonte e do Externat
do 0 ymnasio Mineiro dc Barhacena

Votaçulo em 1. 1 discussulo do pro.
,t ec to .n 29, do Senado, auctorizand
a revisão (las leis e regulame11155
sobre ensino puhhco primarjo,

Votaçulo (10 parecer n. 214, (la
commissulo de Obras Publicas e Ua-
cub, opinando pela approvaçSo da
ii)didaçiio n. 19.

Segunda perle
Ate 4 horas da tarde:

3.' discussulo do projeeto Ii. 109,
concederido favores a Alberto Both,
on a Sociedade ijue organizar,
installaculo, cue Palmyra, de lufl:1
usina de fahrico dos productos den.
vados da distillaçulo tie madeims.

3a discussulo do project) 11. 119,
auctorizando o governo a doar a
Camara Municipal de Sao Doming,
(10 Prata, a Porte de urn predlo
o Estado PO5SUe naijue,lla cidade.

Levanta-se a sessito.

33a SFSSAO OHD1N ARIA, AOS
DE S ETEMB110 DE 1918

Pi'PSidPItCib (lb Si'. Emilio .Ja,dint

SEMMAFIIO: - Ada. - Expedie.i-
te. - VotaOes. - 3a diseussla
do Pi'b,i edo U. 106. - 	 a do tie
ii. 110. - Ordern do dia -

Ac melo dia, feita a chamala.
aeIiarn-.se presentes os ors. Enilli
Jardini, Paulo Pinheiro, Joao. liar-
linijo, Moi'eira da. Rocha, Vivianu
Caldas, Franklin de Castro, SiIr.i
Fortes, Henrique Portugal, Belts
Junior, Sousa Soanes, Julio Meii'el-
us, Jos6 Maria, Cicero Lopes, Job
Lisboa, Bacta Neves, Norberto La-
g-c, Castello Branco, Alcides Gun-
calves, Costa Cruz, Jo.ão Auburn.
Tavares de Mello, Bias Fortes, Muit-
teii'o de Abreu, Getulio de Carva-
iho, Argernii'o de Resende, Perie1e

I

.flepi'esenc.
Pa mesa admin j sJrafiia da Santa

lasa de Mise.ricoi'dja dc Pcços de
:aldas, pedindo auxilio pai'a. con-

sti'uecAo (le inTl novo hosjyifal-
.\' comrnissão tie 0 rcauncnfo de-Jails (Ic sellada.

Pa Camara Municipal dc ItaJtira,
peilindo doação de-finitj ya da pro-
priedade do Eslado . nude funceio-
non o anfigo Insfifuto, Agronon-ija
daquelle munieipio, Palo urn esta-
lielecimecifo dc ensino Secuiitjanio e
profissional. — .-Y mesma c0mmi_

l?erlver/fli,enlo
Do cidaclão Ol ympio Literal ad-

vegado provisionado Jiedildo in-
tel-pretaçäo do lei sobr-e o exei'ci-
do da advocacia — A' comJ)ijssäo
de Legislaçlo.

Não ha p areceres tie CoifllIliSSöes
oem proj cc los, reLy ueninlen to's, in-
teI'pellacOes e molOes a sen-rn apre-
'elitactos.

Proc edeodo_se a v0taC do das ma-
li-las do discussão encerl-ada são
dpprova.5 successivamente:

Em l.a 0 pro-jectO i-I.'13, auelo rizand C guv,rii a in-tituu' urn internato . junto ao Gy-rn na.sjo Mineiro de Hello I-lorizonto.
(0111fl)j53 de instnuec. ã 0 Pu-lt1 Ic

Em I.. diseussão, o Projeefo 11.
I, I'egu10 as custas e emolu-

2. PARTE flu, OBDEII DO Diu,

3a. (liSi-u sc/jo do projeefo n. 106
S e In Ileha ti C OppFO'd i pii '3(IiSeIiSSã j 1 Pi'ojecto ii. 106, cOilce-

dendo favoi'es a Albert Bock-c on
a sodiedaie qi.ie oi'gaInza' pana in-
s tallatão, em Palmyna, de iuna usi-
no de lahnico dos procluetus dei'ivo-
dos di disfillacao de hnadeii'as —
A' eonini3 O de Redaecão -
3a dsiig,ij- do projeclo n. 113

Scm debate C a ppl'al'oJo em 3a
discussulo o projecto n. 140, aucto-
nizando o governo a doar Eu Cama-ra Munietpal de S. Demingos do
Pi'aIa a pai'te (Ic urn predio que o
Fstailo pUssue liaquella cidadii. —A' ce.rn-mlssão de Redaccão

Nada mais ilavendo a tratar, o sr.
Pnesjdeiite desig'ria Para amanhiã a
segu in Ic

do [mdni, Demosthenes. Cesar,
Bernardo, Guirnarules, Edmundo
plum c Pinto de Moura, faltant-lo,
corn causa p articipada, 0 sr. Si-
1neulo Stylita, e, scm ella, os mais
en bores.

-Ndo, se achando presente o Sr.
I.- secretario, occupa esse logan o

Paulo Pinheiro, 2.° secretario,
endo convidado. Para esse logar o
r. João Martmlio,
Aberta a SeSSulo C lida e scm de-

bate aPPi'oVada a ado da anterior,
0 W. J Seerelw'jo dã conta do

seguiflfe
EXPEDIEINTE

menfos dos officiacs do registro
civil e dos juizes de Pa z .— A' corn-
missulo de Lcgislaçao.

Em 2. di-scussulo o projeeto n.24, do Senado approvando, a linlia
divisoria enfre Os distnictos de S.
Sehasfjäo do Rio Prefo e São José
do Passa-Bem pertencenfes as mu-I]ieipio (IC (iniceiç (10 Serro - —
A' i'ommissão de Camaras Mujilci-

,Paes.
Liii j,a discussão 0 prcajecto i.23, do Senado, elevanJi Os venci-

mentos dos amanuenses da Egeola
de Pliarmadja de Ouro Preto, doExtennato do Gymnasio Miieii'o deBello H orizonte c (To Ex ternafo (loGInnaSio Mini piro dc Iarba'pna -
A' comrnj0 de OI'camentit.

Em L' (liSdltSSão. 0 Proiceto ii.
29, do Senado, anefonizando a re-
VISiI& das leis c regitla.m5 sahi'e
('flSino piibljco Primarlo. —A' COIl]-
rnissão tie fiisdrueçao Puhljca

0 pai'ccer n. 214, do CO nlm j ssã 0de Obras Publii'as e Viaçno, opi-
1)011(10 pela a.pprovIca ( (10 indica-vilo U. 19.

Passa-if, ji , 	-
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ORDEM DO DI\

Primeira porte
A46  hora da tarde:

Leitura e approvaeão da ada.
Epediente.

AId 2 horas 1a tarcie:
Apre.sentaçao de pareceres dos

commissOcs.
Apresent.açäo de proj ectos, re-

querimentos, indic açöes, interpella-
des e moçöes.
Discussão do r e rI lIP rimentos. ill

dicacdes, iriterpellaçdes e inoçoes.
Approvaiio dc reclaccdcs finas.

Sepuiula party'
W 4 horas da tarde:

l.a discussäo do proeoir n. 111. ,
concedendo perdão ao reu Eiysia-
rio Joaquim da Silva.

Discussäo dos emendas jo Scia-
do ao• projecto n. 104, da Camara,
alterando a legislaçiio rd1rcode ao
P1'OCCSSO eleiloiral

Levanta-se a sesstio.

34,a SESSAO ORDINARIA, AOS ii
DE SETEMBRO DE 1918

Pi'esiclencja do sr. Emilio Jarclini
SIMMARIO:	 Acta. - Expedien-

to. - Apresentação do pareceri's.
—I.' discussão do l)roiectO n. Ill.
—Emendas do Senado ao proje-
do ii. 104, da Carnara.

Ao nieio dia, feita a charnada,
acharn-se presentes os srs. Emilio
Jardim, Leopoldo do Luna, João Lis-
boa; Moroira do Rocha, Viviano Cal-
das, Silva Fortes, Henrique Portu-
gal, Retto Junior, Sousa Soares, Jo-
lb Meirelles, José Maria, José At-
fonso, Ignacio Murta, Baeta Neves,
Norberto Lago, Castello Branco, Al-
cides Gonçalves, Costa Cruz, Jielo
Antonio, Tavares dc Mello, Montehoj
de Abreu, Jose Custodio, Getullo do
Carvaiho, Argemiro de Resende, ])e-
in ostlienes Cesar, Bernardo Guima-
rães, Pinto do Mbura, Modesthia
Gonçalves e Pericles de Mendonca,
faitando, corn causa participada, o
Sr. Simedo StyBta, e, scm ella, os
mais senhorc•s.

NSo se achando Jresente o Sr.
secreiario e. seus supplentes,

pa esse logar 0 sr. JoSo Lishn0
convite do sr. Presidente.

Abre-se a sessPo.
Lida a ada da anteecdente e n.

havendo quein sobre ella l'aca
servaçö.es, 0 sr. Presidenf.e
mesma por approvada.

0 cc. [0 .s perctarjo clt COnta
segui ole

EXPEDIENTE

0/'ficios

Do sr. Rresidente cia Asseinhi,.
Legislativa do Estado do Arfla7o11
agradecenclo a eommunieaço

iustallação deste Congresso e elej'
cia respectiva Mesa .—Inleirada

Representco'iio

Dc Domingos do Silva. Lot11',
pdinclo transferencia do Porte
sua fazonda, do cornarca de D6.0
do Indayd para a do Santo Anlo
do Monte.—.-\guarde opportunjda,.

Bequerini cobs

Do Sociedacle Mineira do Agriei
tijra, pedindo urn auxilio Para
rnanutencSo de um Apprendiz;id.
Agricola na Escola Normal do P.
çanha. - A' comrnissSo de Ore,
mento.

Be Azarias Martins Dias o outru'.
pedindo relevaçSo de multas Pr
quo incorreram como jurados h'.-
losos . --t' cornmissSo dc Peliel

Telegram ma

Do funccionarios do Estado, F.

sid entes em Christina, pro testanl
cqntra o proj ecto n. iii, lesivo d
sells (lireitos.—Junte-Se ao projeel

lie (/nerimento

0 sr. Bacla Neves manda ii
urn requerimonto do Barhosa
Marques, indus triaes estahelecid''
corn fabrica do sabdo em Cara-
gob, solicitando favores orçafll i'
tarios para essa inclustria.—A' eii
nnssao de Orcamento.

rcsetdtC0 de pareceres das corn.-
missies

O Si' Silva Fortes, pela commia-
dc PetiçOes apresenta o se•

0ite
- ,,rer para 2.° discussdo sobre o

pro jecto n . 112

cornrniss do de RepresentacOes,
iuerimeñtos e PelicOes, a qciai
present o projecto n. '112, ap-

,. A-ado em 1 . discussdo, d de pa-
r que sej a submettido d,2. 1 dis-

jIa dos commissOes, '11 de
ibro de 1918.—Silva Fortes. -

• .. AffoflSo' —Alcides Gonçalves.
IodestinO Gonçalves. - Tavares
Mello.

riaecão do pro jecto a que se re-
[ere o parecer supra

Art. l.° Fica 0 Presidente do Es-
11) auctorizado a relevar a multa

itenta mil rdis, imp osta a Josd
..'stre Coimbra, por ter deixacbo

comparecer a sessdo do jury em
imbro de 1915, por motivo justo.
.rt. 2. 1 Revogarn-se as disposi-

's em contrario.—A imprimir.
o cr. Baeta Neves, peba commis-

(te Constituição, Legislação e
.s!iça, apresenta 0 seguint.e
r'eer para 2.1 discussdo sobre o

pro jecto n. 113

% conimissão de Constituicão, Le-
hç10 e Justiça, a que foi pro-

- ite o proj edo n. 113, ja approva-
m l. thscussão, d de parecor
seja die submettido a 2. , e

irovado, usando-se o direito 'Ic
t'recer-lh.e as emendas que jul-

necessarias.
"ila das commissbes, 11 do so-
bro de 1918.—Cicero Lopes—

' fa Cruz.— Baeta Neves. 	 -

dorcao do pro jecto a que se refe-
re o parecer supra

Art. 1.0 Ficani attri]-iujclos ao fun-
la Caixa Beneficonte dos Fun-
:larios Publicos do Estado 10 010

A DA C - 20

sobre a renda annual produzida p-
boo tltulos_"multa" e "cobrança cia
thvida orcamenfarba" constantes do
orcamento da renda extraordjnarja
do Estado ate o dssapparecimento
do son deficit actual.

Paragrapho unico. Desappareoj_
do esse deficit, esta eontribuiq'io
sera do 5 010 sobre a renda aos DIn-
los referidos,

Art. 2.° No fim do coda exercicjo
fin ancoiro serdo apurados Os saldos
do Caixa e convertidos em apolices
do Estado do Minas para constitujr
o sell 	 do reserva.

Paragrapho uriico Cessard a eon-
trihuição por parte do Estado des
do que esse fundo attinja a qui.-
nhentos euntos do rdis, representa-
dos polo valor legal daquelles Ii-
tubs.

Art. 3. 1 0 pretenderife a inscri-
pçcio na Caixa provard o goso do
bOa saude medianfe exames dc
specçOo e laboratorio, sendo est.c
necessario, procedidos por uma jun
ta dc tres medicos nomeados pebo
Secretario das Finanças, cabendo a
coda urn .deiles, por conla do into-
ressado, a remuneraçdo de des mil
rdis, e hem assim as demais des

pesas.
Art. 4. 1 Os socios do. Caixa, nelta

inscriptos depois desta lei, ficam sic-
jeitos Os soguintes contribuicOes ad-
dicbonaes sobre seus vencirnenfos:

a) do urn por cento, Si maiores
dc 20 annos e menores de 30;

b) de dois por cento, si maiores
de 30 e menores do 40;

c) de tres por cento, si maiores
do 40 e menores do 50.

Paragrapho unico. Gessard essa
contribuiçOo addicional, desde quo
a renda da Caixa proveniente de
titulos do divida do Estado attinja
a cincoenta contos dc rdls annuaes.

Art. 5. 1 E' permittido ao socb
da Caixa, nella inscripto antes des-

to lei, mas ainda sujeito ao novicia-
do, fazer, ante cipadarnente, dc urna

sO vez, o pagarnento de dois terços
dos contribuiçOes que ihe faltarem.
para ter direito descIe logo 0 totali-
dade do peculio instituido.
• Art. 6. 1 0 Secretario das Finan-
ças designara a localidade para Sd
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glvsiario Joaquirn da Silva.—A' 35" SESSAO ORDINARIA, AOS 42
.,miSSdO do Legislação 	 DE SETEMBRO DE 118

prooecler aos exames a quo so rote-
re o art. 3•0 clesta lei.

Art. 70 Revogam-so as disposi-
çös em contrario.—A imprimir.

.0 sr. Alcides Goncalves, pela
commissão do Camaras Munieipaes,
apresonta 0 seguinte

Parecere ernendas para 3." discus-
são do projecto n. 28, do Senac4o

A eomrnksso do Camaras Mut-
cip'tos d de parecor quo o proj ecto
n. 28, do Senado, soja dado para
3." discussão o appovado, born
corno as emendaR a ello apresen
tadas e appiiovadas em 2." discus-
são, e quo abalx•o vão rectigidas para
3.a.

Sala dasl sessOos, 41 do setembro
do 1918.—Alcido &olçalves, Morel-
ra da Roeha, Montetro do Ab:reu.

Rodacção das omondas ao proje-
eto n. 28, ctor Senado, para 3. diS-
cussão.

I
Undo convier:
"o a do distrieto de Martinho

Campos, no municiplo de Tres Pon-
fas, para a estação do Pontalete".

2.'

Aio art. 4 .°—substitua-so polo so-
guinte:

"Art. 0 djs 1trieto do municipio de
Abro Campo a quo so refero o art
3." da lei n. 703, do 17 de n1ernbro
do 1917, d o de Sant'Anna' da Pedra
Bonita, cuja s(do flea transferida
para o povoado do Jequitibd.

3."

Onde eonViofl
Art. 0 dislricto do Esmoraldas,

menelonado no art. 2.°, da lei 703
do 1917, o euja sdde flea transfe
rida para o povoado de "Cuba", é
do rnunicipio do Sant'Anna do For-
MS. 	 - 	 F

Undo convier: A villa do Antonis
Dias Abaixo pama a denominar-se
"Villa Antonio Dias"

5a
Undo conviea-.
Art. A odde do distrieto do Bar.

ra, do rnunieipio de Santa Barbara.
flea tran1sferida para o' arrajal
Brumado, no mesmo districto

Sala das sessOes, 11 de sot emb.
do 1918.—Alcides Goncalves __
roira da Roeha - Monteiro
Abrou.

0 mesmo senhor roquor e o1
di.spensa do impressdo para qu
prejeeto entro na ordem do dia
guinte.

Flea sobro a mesa para a o--
dos trabalhos.

0 sr. Ignacio Murta, pola e
rnissdo de Ubras Publicas e
çSo, aprosenta 0 soguinto

1-kirecer e ernenda para 20 djs
são do projecto n. 401

A eommissão de Obras Pubjj
 ViaçSo, a quo foi presonte o p

jocto n. 101, desto anno, appr(
do em 1." discussão, d do pan-
quo seja submettido a 2.0 e app,
vado corn a soguinto amenda.

Art. i.°—iSubstituam-se as p
vrãs: "Flea o govorno"... ati -
vial nos rios" polas seguintes F.
o goverllo auetorizado a contra-
corn quem moihores vantageiis
ferocer o sorviço do navegaçil
bre os rios".

0 mais, corno ostd.
Sala das commissOos, 11 de

Lembro do 1918.----Ignacio Murt
Julio Moirelles.—Souza Soares-
imprimir.

Não havondo proj octos, re
montos, indicaçes, intorpellaro-
moçSos a sorem aprosentado,
sa-so a

2.' PARTE DA OBDEM DO

1." (ILSCUS56O do projecto fl

Lido e posto em 1.' dis1i'
e sem debate approvado 0
U. 114, coneodiendo perdSo

Segunda parte

UI 4 horas:
?. diseussdo do projeeto n. 95,

t 1917, prorogando o prazo do
-;i li-ala a lei 675; do 1916, sobre

tirnaçdo do terras, e eontondj
;ras providoncias.
!.' diseussdo do proecto n. 10J,
rantindo vencirnontos a qualquor

'necionarlo estadoal quo fOr sor-
do para •o sorviqo milifar obri-

e eo.nfendo outras provi-
l. diseussgo do projocto n. 28, doiado, transferindo a sddo do
flCto do Sant'Anna da Peilra
ta. munieipio de Abre Campo

'' 0 Povo-ado do Jequitibd, do
iiI municiplo.
vanta_se a sessão.

Presjdencja do Sr. Emilio Jardiin

SUMMARlO: - Ata. - Expe:dieii-
to .— Projeeto n. 30, do Seriado.
- Ajpresentaçao do pareceres.
A:presonfaçao do proj octo. - Dis-
curso do Sr. Tavares do Mello-. -
Reclaeçao final do projocto n.
104. - 2.' discuss5-o do projeefo
D. 95, do 1917. - Reãuerimenfc,.
- 2.a discussao do projecto n.
409. - Emenda do Sr. Castello
Branco. - Diseumos dos srs.
Julio Meirelles. Sousa Soaros, Ci-
cero Lo:pos, -Getullo do Carva-
iho e Re-Ito Junior. - A:diarnen_
to. - Ordom do dia.

Ao meio clia, fe-ita a oharnada,
a-chain-se presontes OS s-rs. .Emilio
Jardim, Leopoldo do Luna, Paulo
Pinheiro, Mo-reira da Rocha, Vivia-
no Caldas, Franklin do Castro, Sil-
va Fortes, Honrique Portugal, Ret-
to Junior, Sousa Seares-, Julio Moi-
relive, José Maria, Cicero Lopes,
Josd Affo.nso, Ignaclo Murta, Jodo
Lisboa, Baota Neves, Norberto Lage,
Costello Branco, Alcide Goncalycs-,
Costa Cruz, João Antonio, Tavares
do Mello, José Custodio, Gotullo -do
Carvallo, Demosthenes Cesar, Ed-
muuclo Blum, João Martinho, Pinto
do Moura, Mo-destino GoncaJ'es,
Bernardo Guirnardos o Pericles do
Mendonça, faltando, corn causa par-
ti-cipada, o Sr. Simedo Stylifa e,
scm ella, Os mais senhores.

Abro-se a sessSo-.
Lids, a acta da antecedente e nSo

havenclo quern s-obre ella faça- oh-
servacOos, o Sr. Pres-jdente dd a
mesma por approvada.

0 sr. L' 	 ãá conta doSoguinle
EXPEDIENTE

Officio

Do Sr. i.° secrefario do- Senado,
enviande o proj-eioto n. 30, daqucl-
Ia Casa, s-obre eon:eessão do liven-
gas a fun-ccionarjos publico5.

,nendas do d'enado ao projecto
n. 104,- da Camara

Was o postas em discuss -lo, são
99provadas sc-rn debate. as -omen-
da do Senado ao projecto n. 104,
ja Camara, altorando •a legislação
refere t0 ao procosso eleitoral.—A'
rommiSsao de RedacçSo.

Nada mais haveiido a tralar, o sr
prosidente designa para amanhã a

tgiili1l0

ORDEM DO DIA

Princeira parte

\Ié I hora da tarde:
Leitura 0 aPprOVação da acta.
Expedielite.
.ité 2 horas da tarde:
ApresentaQão do pareceres das

eomirnsSoes.
Apresentacdo do projeetos, reque

rmentos, inclicacOes, interpellacOes
nioçöeS.
iiscussdo do roquerimenfos, in-
caçOeS, int.erpellaçOes 0 moçOes.
Approvação do rodaccSes finaos,



Projecto n. 30, do Senado

(7•o legislatura)

0 Congresso Legtslativo do Esta-
do de Minas Geraes docreta:

Ant. 1.° Flea a governo do Es-
tado auctorizado a conceder a Ardol-
pho da Silva Pereira, avaliardor ju-
dicial do terma do Muriahé, urn
anrio de licença para tratar dc ne-
gocios.

Art. 2.° E' ogualmente auctoriza-
do a conceder urn armo de licença,
corn vencinnontos, de accordo corn o
art. 422 da Cons;lituiçao do Estado,
para tratar de saride, ao carcereiro
da cacleia de Ouro Preto, Severino
Ferreira da Silva..

Art. 3o Revogarn-se as diposi-
cOes em con•trario.

Pac,o do Seina'do do Estado de Mi-
nas Geraes, ao 11 de sotembro de
1918. - 0 presidente, Levindo Lo-
pes. - 0 1.0 secretario, Jefi Pedro
Drummond. - 0 2.° secretario, Ca-
millo de Brito. - A irnprimtr.

Officio
Do Sr. dr. Afrania do Mello

Franco, cornmu.nicando haver to-
rnado posse do cargo dc Secreianio
das Finan9as a 9 do corronte. -
Inteirada, agradeça-se.

Rcpresentacao
Do cidadao Raymueido Olyntho

da Silva Quadros, advogado provi-
sionado, resldente em Manhuarssfl,
pro4est.ando contra a projecto n.
111, na parte relativa ans •advoga-
dos. - Junte-s re ao projecto.

Requeri?nento

Do dr. Maxirniano Octavio de Le-
rnos, medicoz legista da Policia, pe-
dindo elevação do vencirnentos. -
A' eorn,missão de Orçnmen.to.

Apresentacao de parecereg dos
coin nhissjcS

0 Sr. Cicero Lopes, pela con mis-
são de Rcdacão, apreserita a Se-
guinte

Redacçdo final do projecto n.

A coinrnissão de Redacç0
Leis, a quo foram presentes o
jocto n. 104, dosta Camara e 

demendas a cite offerecidas pelo Se.riado e approvaclas pela Camara.
de parecer quo par.a es'te proje.
seja adoptada a seguinte recI1
final, feita conforme o vencido

0 Congresso Legislative, do Est.
do de Minas Geraes decreta: 0

Art. .1.0 Na secção eleitoral
que, em virtude do não compar
mento de rnesarios ern •nurner0
gal, não Se installar a mesa atl
hora marcada noi art. 10 da let
708, de 19 de setemiro de 1917,
derão os eleitores indicar, em
do dirigido ao mesarlo que ei.
parecer, on ao cscrivão design
para servir de secrelt.aria qua
faitern todos Os rnesrarios, Os.
dos eleitores para constituir

1.0 Os o.fficios de quo Irrafa 0 actigo antecedente, e qlie Serão tr
scripto rs na ada da cletcaa, pocIer
sor assignadosipor qualquer num
do eleitores da sercQdo, dovenijo
as firmas roconhecirdas.

2.1 Sendo apresentado mais .
urn officio prevalecerd o que e
liver major nurnero do assignat.
ras de eleitores, não se confanth,
assig.naturas em duplicata.

Art. 2.° Perante a mesa ass:r
constitulda proceder-se-d a e1cie
observando-ser em tordo o prorp
as formai}drdes prescriptas no e
III, secção V, do regulamento
4.877, do 1917.

Art. 3.° A acta da eleiçlo f.
pela mesa consfituida na fórina
art. 1.° serd escripta no livro de S

-tinado a secçao ou, na sua fall
no livro de notas, remettendu-
neste ultimo , caso, copia authentic.
A junta apuradora.

Paragrapho unico. Na falla
livro dc notas a asia da e1eih' S -

rd lavrajda em cjualquer 1ivr
caderno de papel almao, aber
numerado, rubricado e .eneerrat
Peloi presidente da mesa.

Art. 4.° Em cada disfrictoq
não for sdde de termo judiriar
haverd duas secçöes eleitoraes S
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niero de eleitores for Superior a Art. 10. A apuraqão da eleiçdo
zenf as e inferior a trozentos-, e do rnunici.pia quo ndo for. séde de

seccdes cluando excedente des- tormo j udiciarj, serd feita na sddenUmero ; na séde dos termos it'- do termo a que p ertencer, fazendo
; 111rio5 tantas quantos forem as parte da junta de quo trata o art.
rivães on tantas quasitos forem 12 (Ia lei n. 708, de 19 do sotembro' niult1P1 OS do 300, maxirno de ca- I do 1917, o pneOidente da Camara ou;cçdo. 	 do Coriseiho do I roforido municipio.5o Nas edeiçoes rnunicipaos 	 Art.. 11. Os eleitores do districtora o futuro trieiinio, 0 juiz de do paz que ndo for ao mesimo tern-

irei1oi trinia dias autos do desi- po dist.ricto administrativo, concor-
-adO para a eleiçdo, lard a divisdo rerãa para a ele.icdo do tereador

rnuniclpio em seocOes eleitoroes especial do districto ao qual Porten-
doterflmar tadas as providencias cerern, vortando nan secçOes cm quo)flstantes do art. 2 da lei n. 708, tiverern on seus noanos Inciuldosi nailudida, e mais disposicoes em vi- Usia do ehamada.

po r. 	 Paragrapha unica. 0 disipostoArt. 6. 1 Quinze dias ante's da old- 	 neste a.rtigo ford applicaçda a dci-para vereadores, memliros do ção do vereadores geraes.
rusetho delihenativo. 6 juizes de 	 Art. 12. Para as fins desta id,1iZ para 0 futuro triennio on jui- a atItribu!Qdoi conferida as Camaras

de paz e hnrnediatos Precede- Municipaes pelo art. 10, § 2.°, do
i eleicão do mesarios para as lei n 373, do 17 do setembro de.cçOes aecreseidas, obsorvafldo_se 1903, de designar, no's munisipiosdisposia no art. 6.° da lei n. 708, em quo o nurnero do districtos for19 do setembro do 1917, e art. 	 superior a 15, as que, em grinpos do4. n. 2, do re gulamento n. 4.877, do-is, deem am so voreador erspe-mesmo anno. 	 cial, serd praticada do maneira atrt. 70 

Fica suhniitujda pela do ser conhecida, gala deivida publici-
aspens5o do urn a tres rneze.s a dade can oditaes e impresses, tres
lena em quo incorrerem as eseri- mezesi antes das eieiçorn municj-
aes par infracOes previsrtas no paes.
j 147 do r ergulamento n. 4.877, 	 Art. 13. Esta id ontrard em cxc-3ado. 	 cucdo nadata da sua publlcação,
Paragrapho unico. Na mersina pe- revogadas as disposicOes em con-

ia incorrenijo as escrivães que so 	 traria.rtusarem a acceitar o officio de 	 Sala das cosnmslsOos, 12 do se- 'ndicaçda de rnesarios on infringi- ternbro de 1918. - Cicero Lopes.—r :n qualijuer outrra dioposicco des-. Geirillo do Carvaiha. - Sousa Soa-' lei. 	
res%rt. 8.° A pena do susrpmsdo SO- 	 d mesmo senhor requer e obtemr :rnposf a pelo jun do direrto corn dispensa das formaildades 

regi-
airso parac Presidente do Trthu- mentoos para quo seja discutida e1 da Relacao. 	

vota!da na presente sessdo a roda-Paragrapho unico. 0 recurso tera cção quo acaba do apresentar.
eifo suspensivo e sera interpos- 	 Flea sobre a mesa para a ordemarrazoado e remeltido para a dos tralialhos.

stancia superior, no prazo de Ia 	
0 sr. Baeta jVeoes, pela commis-Art .9. 0 A eleiçdo do depritados e 	 são do Legisiaça .o, aprosonta 0 SO-adores, rnernhros do Congrenso guinte

1gi sIatiy0 do Estado, far-se-a no Pareccr para segundo discussdo so-rOndo domingo do marco do pri- 	 bre a projecto n. 86, de 1917F0 anna do cada l o gislatura, re-
ados as arts. 95 da lei n. 20, 	 A cornmissdo do Constftuiçdo, Le-e 56 do rogulamento ap- gisla&o e Jusitiça, a quo foi prenen-VaIo polo decreto ii. 4.877 ja to o projecto n. 86, id approvadaeferido 	

em primoira - diScussdo 6 de pare-
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cer quo seja o mesmo projecto sub-
mettido d segunda, corn a seguinte
modificação: Au art. 3.° aecrescen-
te-se:

P&ragrapho unico. 0 Estado pa-
gard juros do 5 % capitalizaclus do
6 em 6 moses do numerario da Cal-
xa, oxiatente em deposito no The-
souro e nan convertido em apoli-
ces.

Sala das corninissOes, 12 de Se-
terntro do 1918. —Baeta Neves. -
Costa Cruz. - Cicero Lopes. - A
imprimir.

0 sr. Costa Cruz, em norne da
commissdo de, Logislaçao, apresierita
o seguinto

Parecer para 2. discussdo sobre o
pro facto n. 105

•	 (Setima logislatura)

A commissäo do Conslituição, Lo-
gislaçSo e Justiça, a quo foi proson-
to o proocto n. 105, jd approvado
em 1. clisdussäo, d do parocer que
sej a o mesmo submottido a segun-
da, reservando-se o clireito de of -
ferecer emendas no correr da dis-
cuss-do.

Sala das commissOes, 12 de so-
temro do 1918. - Costa Cruz. -
Baeta Neves. - Cicero Lopes.

Rcdacçdo do pro facto a qua se re-
[ere 0 parecer supra

Art. 1.° A approvaquio em exa-
mos das linguae nacional e franeeza,
do arithmetics 0 goometria Plana
do quo tratam os arts. 146, n. 111,
do regulamento n. 1.636, do 7 do
outubro do 1903, e 534, n. 111, da
Consoiidaqão do Prucesso Criminal,
approvaido polo doereto 1.937, do
23 do agusto do 1906, serd.compro-
vada pox certiddo expodida pelos
estabelocimentos de ensino secun-
dario on superior, officiaes on ro-
conhealdos do Estado on da Unido.

Art. 2.° Na prirnoira instancia p0-
dordo advogar, aldrn dos bacharois
em direito por afgujma das Facul-
dades da Republica, officiaos ou re-
conhecidas, 0:S eidadãos provislo-
nados polo Tribunal da Reiaqão, pa-
ra o exercicio de advocacia, inde-

pendenternonte do qualcjuer
oil roetri'eã0.

Art. 30 Nos processos regido5 Pe,
los regulamontos appToVado5 Pe
los decrotos 2.011 o 2.012, de 21
abril de 1917, assimeorno nos pro.cessos administrativos em gorai a
parte poderd estar em jaizo Para
a delesa dos sons proprios 1iireit5.
mas, sO poidord cooistituir procura
dor os hacharois em direito e
advogados provision ados.

Art. 4.1 Esta let entrará em vig
dosde a data do ma publicacao .
eando rovogaidas as disposiçbe
contrario. - A imiprimir.

o sr. Alcides Goncalves, Pela
oomm'iSsih) do Camaras Muniepa
aprosenla o soguinto
Parecer para terceira cbscussdo s.

bre o pro facto n. 24, do Senado
(Selima legisla)tura)

A commissd& •de Camaras lIuiij.
cipaes 0 do parecer quo o projeit
n. 24, do Senaido, jd appruvado
2.1 soja -dado, Para 3. discusis4J
approvadu.

Saia da.s commiesOes, 12 de so.
tenaibro do 1918. - Alcides Gontal-
yes. - Moreira da Rouha.

Porjecto a qua se ref are o paree'r
supra

Art. 1.° Fica approvada a linh
divisoria ontre os districtos de Si
Sebastidn do Rio Preto e do Si
JosO do Paaisaibena, pertencentes a
municipio do çoncoiqau do Serr
do seguinie mudo:

Corneqardo do urn pedueno espi-
gao quo existe na margom direit
do corrogo das Posses, urn poll
abaixo do Lageado on En'cruzili-
da das Flecha, no ponto ironteb
a uma lagOa alli ox'istente, nas th
visas do dis;tricto ida cidade de hr
roe, o seguird em linha recta atr
vossando 0 mesmo corrego Para
lado esquerdo atb o espigdo ft fl-

toiro; o dahi, polo mesmo espiga
aeima atd o alto undo olin 0 divi5
das aiguas dos eorregos denomlo-
dos Piros e Medeiros; cunlinuand
ainda polo mesmo ospigão ate
corrego ou riboirão dos Lopes, CU-

do ribeirdo acima atd conirontar
ldll o espigãu dos Barbosas, e dahi
r1 poT eSse ospigSo acima quo

ide as aguas dos ribeirOes Bar-
ill -as o Lopes, aid as divisas do
1inb6. ficando pertencondo a São

do Passabem todo 0 torritoilo
querda da liriha desoripta, corn-

3 0ende11d0 as caboceLtas do cor-
das Posses da reierida linha

para Cifllai e asi corregos do Macha-
do Lopes corn as respectivas ver-

rt. 2.° Rovogam-so as disposi-
em coTitrarlo. - A imprirnir.

iprcsentacdo de projectos, reque-
rim entoS, indicacOes, interpella-
çdeS C mocoes.

0 SR. TAVARES. BE MELLO:-
r. prosidente, pedi a palavra Para

passar as mans do v. oxe., aiim de
que tenha u destinu regimental, o
eguinte projoeto do led (10).
Sr. Presidonte, como y. cxc

sabe, no anno atrazado, passou
jiesla casa, floe tres turnos rogi-
mentaes, um projoclo que mudava
a deniominnQaio do varias localida-
des.

Judo cue ao Sonado nan teve,
'nlretanto, andamonto ate hoje, por-
quanto, nmitos dos niembros da-
qudlla Casa do Congrossu julgaram
que ital medida nan podia ir ado-
:nte urns Vez que muitos dos no-
mnes desagraidavam a vance sena-
dares o mesino a deiputados. En-
-canto, sr. Pres'idonte, conno to-
aba rocehido varias eartas insis-
undo Para quo se mudo as deno-
:ilinaçoes dos districtos do Gloria e
lt'dondjo, ambos do municiplo da
mnnha residoicia, tornoa liherda-
di' do apresentar a Casa o men
P , )jecto, esperando quo cue seja
aereio pela mesrna. (Ii[uito bern;
muito bern!)

Pro facto n. 116
o Corgreeen Legisiatico do Eaita-

do do Minas Geraes deereta:
Art. 1.° Donorniflai'-seão "Cara-

nahyba" districto do Gloria e
'Alto Maranhão" o do Redondo,

ambos porteneontesl ao mulnieipio
ie Quoluz.

Art. 2.° Revogam-so as disposi-
çOes em eontranio.

Sala das sessOes, 12 do seternbro
do 1918. - Tavares do Mello.

E' apoiado e vai a imprimir.

Redaccdo final do projecto ma. 104

Lida e pbsta em discussão, C
scm debate approvada a redacqao
final do projocto ii. 104, sobre mo-
dificaqão do processo eleitoral.
A' sancção.

Passa-se a

2." PARTE BA ORDEM DO PTA

2." discussdo do pro facto n. 95, de
1917

Entra em 2." diseussão, em gb-
ho, a roquorimento do Sr. Castel-
lo Branco, o projeeito ia. 95, do
1917, prorogarido 0 prazo de que
trata a lei n. 675, do 1916, sobro
legitimaqão do teri'as, e contondo
outras providencias.

0 sr. Castello Branco justifica
e manda a Mesa o. soguinte:

Requerirnento

-

Roquotro quo a matenia do art.
2.1, do projecto n. 95, do 1917, nra
em dtscussão seja dostacada Para
con stituir prOPosUcao distincta.

Sala das sossOes, 12 do sotembro
do 1918. - Castello Branco.

E' apolado a posto em discuc-
são conjunotamento.

Ninguem mails podindo a pala-
vra, eneerra-se a discussão.

Procodendo-so a voiaçCo, C ap-
pruvado 0 proj ecto em setis arts.
1.° o 301 devondo a art. 2. 1 consti-
tuir projocto distincto na iOrma do
requcrimento quo C tambom ap-
provado. Volta a proj ecto C corn-
rnissCo do Legisiaçao.

2." discussCo do projecto n. 109

Entra em 2.a discussão, em gb-
ho, a roqucrimento do sr. Moreira
da Rooha, 0 projocto n. 109; ga
rantindo voncimontos aos iunocio-
narios estaduaes que iorem sortea-



319
dos Para o se.rviqo militar obriga
torilo e codfenclo outras provider
cias.

0 sr. Castello Branco justifica
manda a Mesa a seguinfe

Ernenda n. I
Substitus-se o art. -
O funoejonarto pulilico do Esfa

do quo for sorteado para' o serviç(
militar otbri•gatorjo, nos ierrnos cl
l ei federal n. 1.860, do 4 dc jan01
ro do 1908 e do decreto n...
12.780 de 2 do janeiro doste an
no, sorá c'onsiderado como cii
cornmissão para o effeito d
perceher 23 dos vencinientos
do seu cargo,- thirante o exercicic
do mesmo sorviço.

Sala das sessOes, 12 de setemliro
de 1918. - Casfejlo Branco.

E' apoiada e entra em disciissao
conj unctajnenf.e.

O SR. JULIO MEIRELLES : (scm
revtsão do oradOT) : Sr. Pro-
sidente, o projecto do quo foi an-
ctor 0 illustre e talentoso repre-
sent-ante do Norte do Minas, regu-
lan do a situaqao dos funociOnarjt
1)th11cos do Esiado, sorteados pa-
ra to serviqo militar, fol por mini
recebiclo, desde a sua apresenta
qão, corn verdadeiro enthusiasmo,
morecondo, por ogual, os applau.
SOS da maiorja - da Camara dos
srs. Deputados.

Assim sen4o, aoompanhej CO-n]
a manirria 'atteiLçao as considera
çOes que acabarn do ser adduzidas
Polo rnou distincto colle ga resideri-
to em Aldm Parahyba, procurando
justificar urna emenda subsdut-ufi
va ao art. 1.°, no sentido do sO-
monte sorern garantidos ao funccio-
iiario pubilco quando em service
mu-tar ohrigatorio, -d'ois terqos do
1'es900tivos Vencimentos.

Devo declarar 0. Casa quo divir-
Jo em abs:oluto do. nobro deputa
do, porque entendo quo no mo-
mmito angustioso quo atravessa-
mos, quarido 0 Brasil so acha tam-
horn ompenhado nessa 1-errivel
guerra quo 'ensanguenta a humani-
dade, 0 dever do legislador pro-
curar per todos os mel-os levantaj

o civismo cia nação, estirnulando
senrtirnentos pariotieos do todos o
scus filhos.

E para isso, senhores, necossaii0
o quo assegurenos áquelles 1 1 eJeixarn a traliquiffidade do la
4bandonando esposa e filhos. pa'
ap1prenrdere.m a defender a patria
C. nurn momento dado, derrama
rem por ella o •sangrie nos camp0,
do hataiha; necessario 0 quo ass0.
1lrernos a esses os moles undispen

saveis para quo possam mant.or as
uas families, mm cogitarn-ios -de

repantir oil dividir us sons mingu0
dos veilcimentos.

U sr. Moclestjno Goncalves:
Apoindo; muito hem!

U Sr. Julio Meirelles: - E rne.,no, sr. Presidento, assoguran0.
flies us vencirnentos integracs, nO
;lãO iremos componsas' Os soffr j-
.nentos o as affliccOes desses q
&bandonam o lar para apprendo.
-ern a defender a patria.

Nesrtas oondiçdo g , e corn a devid
'enia, en ap'pello para a Canjap4.
,sfim •de quo approvemos o proj.
.to tal corno so acha redigido, see,
o rejeitado o suhstituf.jvo apresen.

:ado polo nobro collega resident
:-m AlOm Parahyha. (Muito ben!,
nuito bern!)
o SR. SOUSA 501-RES: - Sr.

residente, neste rocinto, onde ta•
ontos hrilhantes tanto tim dign:-
(icarlo o norne mineiro, e, ond.
cinda hoje, intelligencias trabalha-
das nas porfias intellectuaes, tim
abido interpretar o pensarnentj

do povo, ouvi, (por Occasj0.o da Con-
enqOo- Repuhlicai-ia, quo inclicou o

.omes dos aetuaes Presidente o v..
ceHPresidente do Estado, paIavr
do applausos 0. VoSsa acção proti-
ella na SOSSãO legislativa do anne
passado.

Justos aquelles applausos, sr.
tresidente, porque, de facto, o -le-
gislador mineiro, naquella sesslo,
ernpregou todo os osforqos em prel
do born estar material e moral da
iossa terra.

Formulo votus os mats sinceros
ara quo, -nesta sessão, continuen

Owcz vos inspires' na fonte perenno ,
civismo, legada pelos nossos mao-
tes, -dernonstrando, assim, quo na

somos, em face da naciona1idad
brasiloira, urn povo scm energias e
sem fO nos seus detinos,

E Os mans votos são tanto mats
sinceros quanta, semipro desapal-
xonado, posso ju1gar a vossa obra
o dizer solire a vossa acqäo, por-
quo hem do perto tenho acompa-
nhado o voSso traibajho.

Sirito-me seinpre satisfei,to, sr.
Prosidente, quando, 0. luz do urn
critorlo superior, so di sc-atom aqui
us assu-rnptos- srijeitos 0. nossa do-
liberaqão, corno ora aconteico corn
o proj onto em debate.

Venho, ao preseaito debate, expor
duvidas para quo, uma voz dissi-
padas, possa volar, corn perfeito
conirecirnento do causa, o projocto
em disoussão.

E' do magna importancia, nao ha
duvida, a materia que cue encer-
pa e iia qual so procura garantir ao
funccionario publico chamaido para
0 se-rviqo milltar os rospectivos In-
gares corn a percepqao tie venci-
menfos integracs. 	 -

Tenho duvida sobre a parte na
qual so determina o pagamento do
vencimento-s integraers. E, tenho
duvicla, sr. Presidente, porque não
encontro, em nossa
d-isposifivo algurn quo nos auctori-
za a votar uma let tal como a redi-
gin o nobre e distincto collega re-
side-n-fe na cidade do Guanhies.

Vorifico quo, em no'ssa Constifui-
çãü, ha. so u-rn dispositivo sobro o
afastarnento do funccionarjo do of-
foctivo exere-icto do sen cargo. E'
o- do art. 122.

Las, tat -dlsostiyo, detorm in a
quo e funcciooiarjo- pe-reeba a meta-
do do seas verietm-entos, desde que
Prove molestia.

o Sr. Modestino Goncalves: - 0
assun-cpto 0 tao nobre quo não do-
via so-r discu-tido -

0 sr. Julio Meirelles: - Perfei-
tamente.

0 sr. Sousa Soares: - Diz o dis-
tincto cotlega, o sr. deputaido- Mo-
destino Gonqalves, quo semipro mc
hoinra coin-i us seas apart-es, quo o
assumpto- 0 tOo nobre que nOn do-
ve ser discutido.

E eu entendo, sr. Presidente, que
fa-Ita do nolireza soria deixar do

expor, perante us meus par-es, 0
quo pe-nso sobre as matorias suj-ei-
t-as 0. flossa apreeiaqão...

0 Sr. Bello Junior: —Mujto hem!
0 Sr. Sousa Soares... porque, ao -

contrario, seria deimorastrar horror
0. responsabilidade do representan-
to quo sou do povo quo, mercO do
Deus, tern produa'ado eumiprir o sea
dover. (Muito bent; apoiados)

Aqui procisamos, sr. Presidento,
incutir no espirtto da mociclade,
corn o respeito quo devemos ao que
pre-ceittia a nossa let magna, 0 cal-
to polo civismo. (Muito bern) -

Eli desojo quo o fuqa000inarto so-
ja -garantido cm sea eniprego, quaai-
do sorteado, mas, nOn posso con-
cordar, antes quo so rn-c dO uma
explieaqlo staisfactoria, corn o tits-
positivo quo the garanfe vencimen-
tos integraes, quarido a C onstitui-
cOo aipesiais auctoriza o sell

 do effoctivo. oxoroi pio do
cargo-, corn a metade dos venci-
mentos, dode quo prove molestia,

0 cr. Julio Mei'relles: - Em urn
mornento grave, qu-ando a Pastria
peru-ga, supendem-so as garant-tas
consfitucioniaes, rasga-se a Consti- -
tuiqão, tiocreta-se o e-staclo do sttio.

0 Sr. Sousa SoareS: - V. exc.
estd desviando a disoussOAj paira urn
assumpto quo nOo estd em debate.

0 sr. Julio Meirelles: - Est-amos
vendo no Rio do Janeiro, o estado
do sitto foi alli docretado.

o sr. Sousa Soares: - A propria
Cons tituiçOo determuna as coridi-
cOos nas quaes pdde scr decretado
o estado do sFUj -

E o Co-ngresso Nacional nOo ras-
gun a ConsfituicOo...

0 Sr. Judo Martinho: - Rasgar a
Con-stifuiq0.o 0 rasgar o floLso labaro
sagraijo.

o Sr. Julio Meirelles (ao sr.
JoOo Martinho) : - V. exc. corn -
prehondeu perfeitamente o sentitlo
do mcii aparte o nOo do-via tornal-o
assirn a-u p0 do lotira.

Nobreza do senfimento civico oa
possuo tanto como v. exc.

0 Sr. Sousa Soares: - Os meus
nobros collegas agitam-so em nomo
do patriotismo. Entendo quo não
ha nesta Cam quem nOo soja pa-
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triota. 0 quo eu decojaria saber
si podemos mandar aboriar as von-
eirneiitos integracs aos funeciona-
rios.
• Entendo quo o paLria dove so
sacrificar Para a defesa da4 teera
em quo nasceu; quo patrota
aquelle quo colloca acima do todo
o qualquor interesse os intersses
do son paiz; quo patriota d o legis-
lador quo nan desoja quo so trais-
grida a Constituiqao. (Muito bern;
apoiados).

Desejo, Sr. Presidente, ser oscia-
recido Para poder votar 0 projocto
cm discussão.
E daqul faqo urn appelin aos meus

patricios.
Neste momerito tormontoso b no-

ceissarlo quo cada qual cumpra o
seu dover.

.Dosejo vor a Brasil grando, pros-
porn e f•eliz. A lei do sortelo mill-
tar dove sor applauidida coma feliz-
monte tern sido. Todos nOs dove-
mos arcar corn os benoficios 0 05
enoargas das leis. E si neeossario
for a dofosa da causa da civiliza-
ção no campo em quo as nabes
jogam a sua honra, quo os mine-
ros sojam dignos do nome glorioso
da nossa terra, demonstrando as-
sim que sabe.rnos diginificar 0 no-me
da nossa nacionalidaide.

(Muito bern: muito bent!)

O SR. CICERO LOPES: - Sr.
Presldonte, enmo humilde relator
do parocor daido pola coinmissdo do
Logislaqao, enviando a 2.a discus-
saw o projocto n. 100, cabo-me ox-
plicar, acudindo ao appello do no-
bre deputado residento em S. Se-
bastido do Paratso, o . pensarnento
dessa eommissão, acceitande o ro-
ferido projecto ta.1 corno foi redigi-
do polo sou illustrado aucfor.

Em men fraco medo do ontondor,
Sr. Prosidento, não eneontrei dis-
positivo algurn do proj ecto quo to-
risse a Constituiçao do riosso Es-
tado.

o Sr. Julio Meirelles: - Perfei-
tamento. Muito born!

o Sr. Cicero Lopes: - 0 argu-
monto principal do Sr. deputado
Castello Branco, quando enviou a

Mesa urn sulistitutivo ao art. 1°,
foi quo a Consiituicao prohibe as
accurnulaqbes rernunoradas.

S. oxe. atd aquivocou-se quan0
ii redacqão do dispo.itivn constitu-
cional.

Etfoctivamente, a Constituicao
n5o so retero a accurnulaqao do
vencimentos: tratando do assurnpto,
ella diz, mats on menos, o . soguin_
to: "sibo proilibidas as accurnula,
qOes do cargos , publicos, elvis on
nillitares."

Resta, pois, indagar si aquep0
quo ó chasnadn ao cumprimonto do
urn devor quo a lei imjpoz, Si 0 sol-
dado sortoado vai exercor urn
cargo.

Absolutamente, flibO, ST. Presj-
dente.

No Se trata do urn cargo, no
so trata do uma funcçan o, portan..
to, não oxisto ahi accuniulacão de
cargos on do funcçOes.

o Sr. Julio Meirelles: - Perfei-
tamente.

o Sr. Cicero Lopes: - Outro ar-
gumenta

O sortcado cumpre urn dover
tenLporariamente; 0 servico quo
0110 presta não tern caractor do
pormanencia; estd afastado do sua
funeqibo pubflca por urn periodo
determina:do e certo; POT come-
guinte, no vai accurnular venci -
mentos em detrirnonto dos cofre,s
pubilcos.

Asslm, pois, o argumenta do no-
bre deputado, Sr. Castello Branco,
näo procode em absoluto.

E depoiS, senhores, si o art. 1.0

do projecto fore a Coiistituiç(,-o,
coma receiam S. S. excs., tanli)em,
O substitutivo apresontado incide
em egual defeito, de vez quo elle
absolutameinte nao remedoia a
questao.

o sr. Julio Meirelles: - Apoiado.
_\Iuttj bern!

o Sr. Cicero Lopez: - Dar-se 0
encimento integral on aponas do!-,

iorços desso vencimonto an sortea-
do, não resolve a questão do ferir
oil não a nossa carta constituciona.

o sr. Getulio do Carvaiho: -
Apoiado.

O Sr. Cicero Lopes: - Quanta ao
artigo invocado polo nobre deputa-

do quo me prenedeu na tribuna,
')enso quo elle llibij tern a minima
pp1icacdo aa assumpro.
Os srs. Julio !ijeirelles e Getulio

do Carvalho: - Apoiado. Muito
bern!

O sr. Cicero Lopes: - Ndo so
,rata em absoluto ]e l!cena e nern
p0550 coniprebender ciue so cons!-
Core em commisSibo algurna quom
i obrigaato a prestar Sons serviqus
l patria, tqLiem não so afasta volun-
lana, mas obnigatoriamonte, do
suas fiincçOes.

O sr. Sousa Soares: - Eu disso
quo sO encontrava referencia ar,
funecionalismo publico no art. 122
da Constituiqão, e alli so deterrni
na quo nenhurna licença poderii
sen concedida corn os veneimento
por inteiro e assirn mosmo por p0-
iindo não oxeedente a urn anna.

o sr. Gelulio de Carvalho: -
o nuvem por Juno.

o sr. Cicero Lopez: - A Canst-
!tuçibo Mineira nOo nos prohthe de
legislar sobre o assumpto, porquan-
to ntio cnntbm dispositiva algum
que sneerro essa prohibiçao.

Ate aqui nonhum dos srs. depu-
tados 0 apontou.

Os dois unions dispositivos con-
stifucionaes quo regularn a matenia
'eferem_se, urn, a iicenças remune- -
radas: outro, a aoeunulaçfio cU
ranges.

Creio quo ninguern tera argu-
mentaclo (Para susientar quo urn
dmples soldacin nas filoiras exer
cc urn cargo on funcçdo, principal-
niente corn o caracter transitorio
quo a let The den.

o sr. Bernardo Guirnardes: - A
argumenfacão do v. exc. 0 tran
chant; 0 irrespondivel.

o Sr. Sousa Soares: - A ques-
!ao naa 0 do argurnentação, 0 do
cargos rernuneraidos.

O Sr. Cicero Lopes: - Estou jus
tificando a procecler da commissdo,
acceitando a projecto tal coma foi
re digido POT SOU aipresontaiite.
o Sousa Soares: - Eu me retiro sOrnente a vencimonlos. Em

face da nossa Constituiqao, a Con-
gresso Legislativo do Estado pOde
d eterrninar quo o sorteado, tune
1' l onario publico, perceba OS vend-
nientos intograes?

o sr. Cicero Lopes: - NO h
dispositivo algum quo prohtha a
coneossão do vencirnentos into-
graes; e, cornodisse., Si o art. 11
do projecto fore a Constituiqdo, n
suljstjtutjvo tambem incide em
egual dofeito.

Quanto ao facto do consignar o
proj ecto do refoi'rna constitueluno I
urn dsipositjvo sobre vencirnentos,
basta lenibiar a Casa que esso dis-
ositivo so refere, pura e Simples-

monte, Cs aiposontadorias, tanto quo
cisC redigido, mats on menos, nes-
tes toimos: Para os efleitos rhs
aposentaclonias os vencirnentos so
dividem em tres paites, cnnstitnin-
do dots tonços o ordenado e urn
terqo a gratificaao pro labare.

Entendo, coma urn dos mats hu
mildes memibros da commissibo do
Legislaqaci..

o sr. Getulio dc Carvalha: - Urn
dos mais illustros. (Apoiados pc-
raes)

o sr. Cicero Lopez... quo a Con
stituição nan prohibe a conceCc
dos vencirnontos integrces an tune-
cionarin publico 	 ;lmdo part
serviço militar; e desde quo 0 nos-
so dover nestS Casa, comb repro.
sentantes do privi. C j0tamnon'
emparar o povo e o Estado, penso
que o projecto do nobre decputado
attinge ao tim c(illimado: amiparar
a classe dos funcelonarios publicos
quando estes sejam obrigados, em
cumprin onto da let, a ir prestsi
scrviços a patria: e amparar, pr
outro lado, os intenesses do Estath
porquanta, como bern notou n nn-
bre deputado, Sr. Castello Bran u
a modida C do caracter tndo tram
torlo. desapparecerC dentro em br
y e e a Esta;do não terd do paga
cjuaescjuer vencimentos aos fun c-
cinnanios sorteados Para o servico
militar.

Era a nue tinha a dizor, acudii dii
ao acipello do nobne deputada quo
me pnecedeu na tri'buna. (Muito
bern; rnuita bern!)

o sr. Modestino Gonçalves: - V.
exc. tel-a do moillo hnilhantissimo.
(4poiodos qeracs)

O SR. GETULIO DE CARVALHO:
- Sr. Presidente, corn o acatamen-
to quo me morecem as palavras dos
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srs. deputados, illustres membros
dosta Casa, ouvi a discussão quo so
levantou em torrio do projecto n.
109, quo tive a honra do sabmetter
a consideraçao da Camara.

o nobrc deputado reis:idenfc em
Alérn Parahyba, mostrando a op-
portunidado quo julgava ter a as-
suniipto, deixou transparecer o re-
cola do que a proj ecto forisso dis-
posição cunstituic.ional, porquanta,
no seu art. 1.0 concede Vefleirnentas
integraes aos funcelonarios quo fo-
rem chamaidos Para o servio mi-
litar obrigatario.

Do envolta corn essa suspeita que
die 1105 revelou, S. exe. Veiu apre-
seritar uma omen da substitutiva,
dando ao conseripto, ao funcciona-
rio publico charnado Para o servi-
co militar, o caracter de cornrnis-
são, afim do quo possa recobor en-
tao, em vez do seus veneirnentos
integracis - dois terços dese yen-
cimentos.

o illustrado deputado, Sr. Julio
Meirelles, mostrando-se enthusiast.a
do assumpto do projccto, por en-
xergar nelle não sO urn grande e
positivo cunho de oppo'rtunidade,
coma tambem de estirnulo e do am-
paro ãquelles quo são charnados
Para a instrucção do defender a
patria nas fileiras do oxercito, não
encon.tra a menor iflcoflstjtucjona-
lidade e, ao cantrarlo, concita a Ca-
mara volal-o tal q.ua1, scm omen-
das, porquo 0 uma meldida que se
JmpOo ac poder legislativo na hora
prosente.

Prenode.ndo ao illusitre doputado
rosilente em Sapucahy, lovanton-
so a sr. deputado Sousa Scares e,
corn a seu onthusiasmo...

O Sr. Sousa Soares: - Não to-
nho onthusiasmo aigurn; quero es-
clarecimentos.

o sr. Getulio dc Carvalho... do
moço, corn a eloquencia que ihe 0
peculiar, eoitre outras considera-
cOos, ccncluiu quo patriotismo não
0 sO defender a patria: patriot.ismo
0 tambem defender a Conistituiçao.

o sr. Sousa Soares: - Isso em
resposta a uns apartes extompora-
neos quo me foram daidos.

o Sr. Moclestino Goncalves: -
Extempo'raneos, não. Aarteando

aqui, cada urn de nOs exorce uq
dir olto.

o sr. Julio ltleirelles (ao Sr. Sou-
sa) : - Obrigado 'pela parts que
me toes.

o Sr. Getulio c/c Carvaiho:
Disso a nobro doiputado quo o art
1.0 do projccto fore texto cansi,jhi.
cional, e s. exc. eita a art. 122
Consiituição, quo trata ds licenta
remuneradas, POT molestia.

Surge depois a palavra da corn_
rnissão do Constituição, polo 500
auctorizado orgão, a illustrado de-
putado Cicero Lopes, que most.o0
positivamento, de mo;dQ irrefutayel
e incisivo, quo a Constituiçao nb
cogita do assumpto, não haves-ia0
portanto, no art. Lo do project
nenhuma offonsa a qualquer dis-
positivo constitucional.

o Sr. Julio Meirelles: - Perfel.
tamento.

o Sr. Getulia c/c Carvaiho: -. A
mirn, pordm, quasi nominalmente
charnado 0 t.ribuna coma auctor do
praecto, não ficava hem, emiora
satisf c-ito pela explicaçãc quo aca
bava do ser dada Palo' argãa da
cornmtssão. o não ficava hem, re-
PRO, guardac sibencia nesta horn,
do voz quo minha responsabi1idade
tern maiidres praporçOes do quo a
do quaiquer outro.

O sr. Cicero Lopes: - V. exc.
O sempre auvida corn muito pra-
zer e attencao.

o sr. Getullo de ('arvaiho: -
Quanda, Sr. Pi'esidente. s-ne 1cm-
brei do apresuntar 0. Camarac pro-
j ecto can debate, fia urn estudo a
respeito da anaitenia, eonfrontando
disposiçOes da legislação federal no
tocsnte ao sorteio militar, scm es-
quecer do examinar a hypothese, on
a sua fedçbo constitucionai.

Vi o art. 122, citado polo .iilustre
collega sr. Sousa Saares. Alas, que
tinha silo cam a espeicie que nos
occupa ? Tratava do funcionario- -
licenciados POT inalestia, e conseri-
pta não podia licenca para afastar-
so do son cargo. Charnado, havia
do, par força ide lei, acirdir a esso
irnerativo dover, superior aos de
empregado publico.

o sr. Sousa SoareS: - Eu djsse
que, referindo-se ao funccionallSrflO

publico, sO existia esse dispositivo
da Constituicão.

o Sr. Getulio c/c Carvaiho: —En
io não existe para v. exc. nonhu
ma duvida a respeito da constitu-
icna11da de do projecto, pals

constituicao cabau-so a respeito do
easa par elle trataclo. A disposição
i.elativa 0. concessão de licenças re-
1nunersdas, par malostia, 0 quo não
pOde, efll thsuluto, regular o as-
uuiflpta.

o sr. Sousa Soares: - Alas en
Eirei a eoncbusão. 0 funocionarto
pOde receber Vencirnentas do Esta-
do, percebendo tambem no cxc"-
cito?

E' constitucional isso?
o sr. Getutio c/c Carvaiho: - Si

o art. 1.° do prajecto, garantindo a
Issa ciasse do sorteados as seus hi-
rares e abonando-ihes as vend-
inentos infegraos, 0 inconstitucjo-
nat, tambem a 0 a substitutivo,
apresentado polo nobre deputado
residente em AlOm Parahyba, man-
lando abonar-lhes dots terços dos
seneimentos.' As liconças sOmenfe
podem sor coneedidas corn a met,
do dos vencirnentas, diz a artiga JO.
referido.

o sr. Sousa Soares: - Fol enga
in do Sr. deputaida. Era dosejo
Idle mandar abonar a metado.
o sr. Getulio c/c Carvaiho:

roe sirvo do engana Para argurnen
tar. Para niim nem a Proj octo, neni

emenda fern inconstitucionalida-
do. B, quanta a pOr-se em duvbta
i accu.mulaçao do vencirnontos do
lunecianario oonio empregado do
Estado e coma soidada do exereito.
hnibem 0 hypothese quo caroce do
lundamento Para ser apontada
coma ineanstitucjonai.

Sr. President( , , pOde-se admitt.ir,
Ode-se coneebor quo a maca, for-
cado pela let a deixar as functOes
do cargo Para a Serviço mibitar, ap-
pareihando-se para urn dia—si pre -
(' :So fOr - defender a pains: p0-
'h-Se eanvir em quo esso maca fat
"ereei' urn cargo nas fiieiras do
PXPrc:to? 0 setdado, a conscripta,
t.ta exereendo um cargo durante ot empo en-i ejiie recobe a rnstruebAo
mIttar?

Nho. 0 funcelonaria, neste caso,
4 charnaido pola bet, parque a art.

80 da •Constituiçbo da Republica es-
taheboco que to-do a brasiloirs 0
ehriga!da ao serviça niilitar. Par-
tanto, elle vet impoblido par id
eumprir urn dover pubilco, urn
onus do cidadão, a quem a Estada
1cm a direito do obrigar; mas a far
imperativamenfe scm vontade pro.
pria, sen-i sua iniciativa, tanto quo,
it ella entregue, nem senapre a Son
civismo a lovaria a tomar a fardo.
Par conseguinte, não 0 un-i cargo
ciue vat exercer.

Deipois, sr. Presidente, sabemos
o.ue a sorfeada recobe urn soldo
rniseraveb quantlo arranchado: e
mats rniseravol ainda civando des-
0rr9nchada.

Nem so diga quo 0 vestido 0. eus-
is da nação, porque os contingon,
tes quand o inoorpo rado s re cehern
apenas 2 fnrdamentos do brim, ft
canda-ihes a necessidade de ad
quirir, 0 sua custO, toda a roupa
branca do seu usa.

O sr. Sousa Soares: - 'Fodas as
suas consdderaçOes são muita jus
tas; enlretanito, o quo. eu desojo
são expiicacoes Si, do facto, não
existo a aceurnulacao do venctrnen-
los. 0 funecionaria, no casa do sor
sorteado, nbo vai exercer urna au-
Ira funcçäo publica?

O sr. Gctulio c/c ('arvaiho: -
Não; jO co demonstrei a v. cxc
Vai cumpnir urn dover legal do ci
dada- o. E assim, inconsilituedunali-
dade aigurna 1-ia no projecto; on-
tretanto, a danittin do Para argu-
rnenta,r quo esta exista, forçaea•
monte do mesmo rnal está eivada a
emenda substitutiva apresentada
ao art. t.° do projecto.

O sr. Sousa Saares: - Quero sa-
ber si pudernos dar vencirnentos ac
funccionario que for sortoada, do
ante do quo dtspOo a Canstituição.

O sr. Cicero Lopes: - 0 disposi-
tWo da Canstituiçãa 0 este: "as
cargos publicos, elvis on rnilitaves,
são acccssiveis a todos as hvasiioi
ros", note hem, ",obsr.rvadasi as
disposiçOes do capacidarie especial
quo a lei estatuir; sendo, porOm
vedaclas as accumulaçOes remune-
radas." Alas, dos cargos publicos,
sejam elvis au militares.
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o Sr. Getulio do Carvaiho: -
Perfettarnente.

Sr. Presidente, alguem, sern orro
de technica juridica podo affirmai
quo seja cargo pulilico o serviço
militar o.brigatorio?

Penso quo nho. Co1lstquonteT1en-
te, corn outra interroga.ao, flea
respondjda a do illustre collega
F scm so viiolar dipositivo consti-
tucional, pode-se votar o projecto
em debate, garantindo ao funccio-
narlo publico, quando sortoado pa-
ra o serViço militar, os venoimen-
tos integraes, durante o tempo em
quo so inantiver nesse sarvio.

) sr. Sousa Soares: - A Consti-
tuição determina quo so em earn
do molesilia se poderã conceder
vencirnentos, e isso mesmo pela
rn etado, ac s funcelonarios afasta
dos dos sous cargos. Pergunto
Camara dos srs. Doputaclos: pOde
so conceder vencimentos intcgrae
aos funecionarios que saom do of-
fectivo exeroico do sou cargo?

o sr. Getulio do Carvaiho: -
hespondo a v. exe. : RelaltivameIi
to a liconciados, não; temos a Con
stituiçho, quo a respeito preceitua
quo so p-jderã scr concedida lied
qa corn inctade dos vencimeatos,
no earn te m;oiestia provada.

Corn relação ao projecto pOdo o
mcii collega apontar urna dnsposi
ão c.onsititucional quo nos inhiba

do garaitir vencimentos intograes
a funecionarios sorteados para o
servio nii1itar, imposto pela na
çao?

o sr. Cicero Lopes:	 Apoia-
do, a Constituicão não prohibo.
o sr. Getulio do Carvaiho:

Si ella não prohibe nOs não esta-
mos inhibidos do o laser.

Sr. P.residente, sou daquelles
quo tern profunclo respeito pela
Const.ituicão. Receio fer.il-a, corno
alicerce quo 6 de nossas gaiantias.
Detesto as demoiLOos, c corn mui-
to carinho eultivo o espirito de
conser.vador.

Si assim ponso; Si São estas as
minhas Was arraigadas, não po-
dia, apreselitar urn projecto in-
ooristttucional, o muito menos oh-
stimar-me no orro, quando delle
conveneido.

Espero, pots, quo a Camara,
spirada no seu saber e devotam00.
to Cs boas causas, votard o proj0
cto corno ostC eoneebid•o, rejeit.aii.
do, assirn, a sua arguiçCo de i.
constitucionalidado. 	 Muito b051.
mwto born!)

O SR. RETTO JUNIOR: - Sr.
Prosidonte, não era inca proposi_
to envolver_mo rra discussCo do
projecto ora em debate, cntreta0.
to, tendo dado alguns apartos, son
obrigarlo a vir C tribuna explicar a
miroha attitude a respeito do
sumpto quo nos preoccupa.

Sr. Presidente, como a .Casa v
o proj octo em debate tern dots as '
pectos dtstinctos.

o prirneiro, so rofere a quo esiC
senclo dehatido, neste- mornento
quo estC envolvendo a sua contj
tucionalidado o o •seu objoctivo.

Parece-me q.ue. tratando-se Cc
serviço do caracter fodoral, perfel.
t.arnente regulado, amparado pe1a
leis nacionaes, o legislador minel-
ro exorhitarC do suas attribuiçOes.
avocando a sua responsabilidade
pam tal serviço, corn o favor pe-
cuniario do projecto.

Por outro lado, si é facto que a
Constituição Mineira oxpressarnen-
to nCo prohi.be a ap.plieaçCo dos di-
nheiros publicos em taos servios,
t, entretanto, corto que implicita-
monte o faz, visto quo na enume.
raQCo dos easos ciii que ella esta-
1)01 ceo regras, absolutarnente nb
rem consignado o scrviço do que
rala o proj ccto e nem outro qual.
quer relativo ao governo federal.

O sr. Sousa Snares: —o que i
certo d quo a minha pergunta Ti-
Coll sern resposta.

o so. Julio Mirelles: - Sen
resposta?

o Sr. Sousa Soares: - Sim se-
nh or.

o Sr. Retto Junior: - Sr. Pre-
sidente, o quo se nota no project
O a ancia do so levar a uma elas-
se do Estado oertas vantagenS.
quando C certo quo ella, tam]W-
deve luc.tar corn as mesmas thffl-
culdades corn quo lucta o povO. P`
tar ao laido dollo soffrondo tudo 0

quo die soffre.

Scm previlegios, que no ease näo
o justifica, tanto mats que ja não

e pequenO o clamor corn verdade
contra os excepcionaes favoros aos
0rnpregados publicos, sobro tudo
aoS dos grandos contros.

Si a let ostabelece esso onus pars
tdO5 os brasileiros, como o Estado
do Minas vat attenual-o, offereeeu-
o garantias excepcionaes aos son;

funcelonarios?
Eu quero ser synihetico,

devo affirmar C Casa que, em the-
se, trata-se do uma questCo do alta
relevancia, quo diz respeito ate a
edncaCCO, aos costumes do pow),
i o sO do Estado do Minas, mas dc
wdlo 0 Brasil.

o so. Sousa Soares: - V. cxc -
pOde ser tornado como anti-pa-
tota.

o so. Retto Junior: - V. exc.
quer repartir esse conceito corn-
rigo.

Corn as vantagens offerecidas so
funccioiialismo, muito cm breve
terernos o estahelecimento do urns
verdaideira burooracia, nCo SO no
Estado do Minas, como em todo
pals, o quo nrC oceasionar urns
ainda maior colllsão nos intorosses
geraes.

o sr. Julio Meirelles: - V. exc.
e1C confundundo a questCo. 0 ho-
niern do povo, quando sorteado para
o service nulitar, nCo so nerd a
braços corn tantas diffieuldade.s
ccmo o funecionario publico, por-
quanto tern a sua roça, tern o sea
me i o de vida independente, ao pao-
se quo o funceionario ilinita-se,
mica e exclusivamente, ao sea em-
prego, aceresoendo ahida a circuin-
slanria -de que reside em urn con-
rn populoso, ondo as dospe.sas sCo

senijpre mats avultadas: e nCo soul
corn a quantia do 12$000 rnensaes
quo vai ganhar no oxercito, quo
conseguird sustentar a familia.

O sr. José Af fonso: - 0 opera-
Ho não tern roça.
.0 sr. Retto Junior: - Perfeih--

Iflente, e muitas vezes estC em peo-
res condicOes economicas. Trata-se,
lortanto, de uma let de excepçCo,
Ici othosa e iniqua, contra a qual ou
lao poderia deixar Ce protestar
Jesta trthuna, us parte dc favoros
t'eeuniarios aos funecionarios.

NCo quero fazer consideraqôes
geraes sobre o projeeto e sobre as
vantagens e regalias de quo já ago-
ra a classo dos funocionarios pu-
blicos, contra o que as reclamc-
coos, entretanto, consti'tuem mini
verdadeiro cOro no Estado do Mi-
nas o em todo o Brash.

tin ito-me, portanto, enviar C
Mesa urn requerirnento de adia-
mento da discussCo do projecto n.
109, reservando-me pars, na outra
opportunidade, outdo, explanar o
men pensamento a respeito.

Lia j quo tin-ha a dizer. (Muito
/,Cm m'e10 bern!)

Requerianento

Requciro o adiarnento da discus.
são do projecto ii. 109, para a sos-
sCo seguinte.

S. S., 12 de setembro do 1918.-
1-lotto Junior.

E' aipoiado e posto em discussCo.
Verificando o so. Presidente nCo

hover no recinto o terço regimental
pars o proseguirnento dos traha-
thos, declara prejudicado o requo-
rirnento e adiada a discussdo.

Em Seg-uida designa para ama-
tihd a seguinte

ORDEM DO DIA

Primeira porte
Ate I hors da tardo:

Leitura e apro yaao da aria.
Expodiente -

Ate 2 horos Ca tonic:
Apresentacão de pareceros drn

ccuremisshes.
Apresontaçdo do proj cetos, re-

querirnentos, indicaçOes, interpol-
IatOes e rnoçbes.

Discussdo dc requerirnentos, in-
riicacbes, interpollaçOes 0 moqOes.

ApprovaçCo do rodactOes finaes.

Sequnda parte

AitC 4 horas Ca tarde:
Continuaçdo Ca 2. 1 discussdo, em

giobo, do projecto ii. 109, garautin-
do vericimentos a quaiquor tune-
cionario estadual quo fOr sorteari
para o sorviço militar obrigatorio
e contendo outras •provideneias.
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36.' SESSAO OBDINARIA, AUS 13
BE SETEMBRO BE '1918

Presidcncia do sr. Emilio Jardim
SUMMARlO: - Acta. —Expedien-

t.e. —Disourso do sr. Gotulio do
Carvalho. —Apresentaçd o de pa-
receros. —2.' discusso do pro-
jecto n. 109. —Discuirso e omen-
da do Sr. Retto Junior. —Dis-
curso do Sr. Cicero Lopes. _30

discussão do project.o n. 28, do
Senado. 	 diseussão do pro-
jecto n. 101. discussão do
iprojecto n. 112. —Discursos dos
srs. Silva Fortes, Argenriro de
Rezende, Baeta Neves e Silva
Fortes. _Requerimento do adia-
mento. - -Discursos dos srs. Ar-
gemiro tie Rezende, Baeta Ne-
ves e Sosa Soar'es. —Ordern
do dia.

Ao meio dia, feita a -chamada,
acham-se present-es os srs. Emilio
Jardim, Leopoldo do Lana, Paulo
Pinheiro, Moreira da Roch.a, Vivia-
no Caldas, Franklin do Castro, Sil-
va Fortes, Henrique Portugal, Bet-
to Junior, Sousa Soares, Josti Ma-
ria, Cicero Lop-es, Josti Affonso,
Ignacio Murta, Baeta Neves ., Nor-
berto Lage, Castello Branco, Costa
Cruz. Tavares do Mello, Montei-
ro do Abreu, J-Osti Custodio, Ge-
tulio Ie Carvalho, Argemi-ro rio Re-
zende. Bernardo Guirnarã-es, Ed-
mundo Blum, Pinto do Moura, Mo-
destino Gonçalves, Pericles de Men-
donça e João Mart.inho, faltando,
corn causa partiolpada, o sr. Si-

Do eidaddo Arthur Monteiro de
Ahreu, proprietario reSidente no
niimici.p-io do Caratinga, pedindo
privilegio para explorar a indu5
tria da pc-sea e navogaçdo na Ia-
gda de Santa Clara, nq districto de
Entre Folhas, altim do ou-tros ía-
vores. - A' commissão do Agri-
cultura o Industria.

Officio
Do conselheiro Ray Barbosa

agradcc.endo a adhesäo desta Ca-
mara as festas realizadas polo sen
jubilen, -conforme telegramma tran-
smittido pela Mesa. - A Camara
flea inteirada,

0 sr. Sousa Soares, fazendo ver
ter a Camara do tratar ainrla dos
rliversos aSsumptos de importan.
-cia, ipede se -eonsulte A Casa si dele-
ga A Mesa a faculdaile dc -eonvoe-ar
sessOes extraordinarias, diarnas e
imocturnas, e, prevaleceredo-se da
I ribu-na apresenta seus appian-
-sos a acçito do erninente ropubli
cano e pr-eclai'o eStadista que din-
go os destinos do paiz, pelas me-
didas acertadas e postas em prati
ca neste momento angustioso da
crise.

Corn o assenlimento da Camara
flea a Mesa auctorizada a convocan
sessties na fArma req-ueri-da.

O sr. Pinto do Moura communi-
ca e a Camara flea inteirada que

•a cornmissAo incurnbida de repre-
sentai--a no Gongresso Catholw',
reun-ido nesta Capital, den eUm
primonto a sua missAo.

O SR. GETULIO BE CARYALHO
You enviar A -Mesa, sr. Presiden-
to, urna representaço das di ver-
gas classes do munieipio da minha

-en quo pedem e appol-
iain para a Camara -dos Deputados
çjni do quo, poe intormodjo da

tIesa, soil-cite do Congrosso Nacio-
;ial urn-a con-signaçAo rio verba, na
Icj do orcarne-nto fodorki, para o
T)5Olongarrionto -da Estrada de For-
ro Central, ramal do Santa Barba-
ra ate GuanhAes e Peçanha.

Como a Camara ha do so 1cm-
lirar, em u-ma das suas SeSsOes an-
0rioreS, o nobre deputado residen-

le na el-dade -do Ferros, apresen-
ton nina iredicaçao, rolativa 	 ao
mesmo assumpto.

has, Sr. Presid-en-te, a Detencia
('artltagO -daqnelle porn C, o nAj
pOdO deixar dc s-er, so nAn o lnce-
sante combate, a lucta inc-ançnvel,
polo alcanco da -estrada de forro
(II, ao monos, dc ama viaçAo pu-
hilea de rodagoni, system-athisad.
sdida, d-uradora o capaz do po-ílor
in ao encontr-o do sea e-xtraordj.na_
rio esforço de prcaduzir corn sous
proprioS rocursos e onFcrglas.

A represen-taçAo quo tenho a hon-
ra do cavIar A Mesa reflecte corn
1 .loqueneia, vivacicI-ade o precisAo
as estupondas riqaezas -rraturaes do
nordeste mi-ne-mo, assim co-mo os
olarnores do sea povo contra o im-
piedoso abandono a quo estA ha
muito conde-mnado-, p-or parte dos
governo-S quo so s-ucc-edern no Esta-
do e no Paiz.

Effectivarnente, Sr. Presi-dente, o
norte do Estado e 0 nor-dtisle, quo -
tentém, scm contostaeao, mais-da
aninta parte ri-a populacAo do Minas,
sb urn no-v-o Tantalo veudo, sodon-
lu e inquieto, Os serrs patri-cios do
outras regiöes favorecidos pela via-
iprrea, on por frances ostradas do
rodagom, o grand-c e poderoso ía-
ehr da sua prosj-erIdacie, da sua
riqueza, do seu engrandecirneno
'onornico, ao - mesm-o tempo quo -

Ibos leva tori-os os co-nfortos da
moderns civiltraCAo e progresso.
Apoiado do sr. Norberto La go).
Entretanto, -Sr. Prcslde:nte, aquel-

] POvo, quo tambem p-or ser ml--
fliro. fern a inqu-ebrantayel corn-
am dos banrdeirantos, sO abando-
flido A s'uja en-orgia earacteristica,

A tu C.-21 	 -

ao sea horoism-o admiravel, prothiz
s-empre, d05eflVoi yondo su-as for-
ças do trabalJo dontro 4-c urn cir-
culo dc fer-ro quo o segrega dos
meiho-ros -morcados. (Muito be indo sr. I. Murta).

Quits-i tod-o-s os -cantos do Minas, no
sal, na niatta, no odate, estão see--
vidas do vi-aAo publi-ca •ou ferrea
oa de rcsdagem; entretanto, esso
porn permarieco corn sues comma-
nicaçes dem-oractas o p-enosisuas
por ostrad-as primitivas, as mois
des vez-os •abertas o sal-cad-as po-l-os
cascos dos se-u-s muaros.

Mas, Sr. Preside-nte, nAo esmore-
cc, nAo; e 'envigora son pro a sua
virilicIado Incoercbvol teaitando con-
qai-star a sua indepoirdencija econo-
mica, na rude o l-ncom-pei-1.sadora
oxportaçdjo do que produz, enichen-
do diariamente o - sea arroinedo tie

- viaçA-o publioa de tro-pas carguel -
ras quo abastecem as esitacOes des-
do Santa Barbara ate Curvello e
Ouro Preto, na Central, e dosdo
Naolc atC Victoria, na via-fe-rroa
Victoria a Diamantjna. (Apoiados'.

Sr. Presidrento, C admi-ra-vel, of-
firrno-o hem alto, tAo dec-idid-as in!-
ciativas, tAo i'ndomavel herol-smo!

A vastidilo do none sertane'jo, irn-
rn-eases camp'wias quo parece to-
rem o cCo Poe lirnite, desenvolve
do rno!do conisideravel a sua pe-
cuaria, corn a preocc-ripaçAo tie so-
loccionar as races, m'antendo intent-
so eornmerc-io co-rn a Bahia e cx-
portand-o mil-hiares dc vezec annual-
men-to, nAn so Jab-an-do na feraoida-
do dos t-erre;nos o na va.rieda'de do
saa flora quo efftcientei-rtente co-n-
corre-m paPa 0 cornmercto e abun-
dancia daqae-lIas regides, corno po-
dom attestar m'ombros deuta Casa e
aquel1es que tOm visitado aquellas
paragons. (Apoiados).

A z-ona -do nordeste, Sr. Prosiden-
te, composta de am sOlo riquissim)
e do -urn sub-sOlo - Thosouro do
proctosidades min'e-raes—n-um pia-
no egual on superior ao do norte,
mantCm corn ci sertAo -do campo am
grannie intor-ambio dos semis pro-
dractos -agricolas o pastor-is, sein
cessar 0 fornecirnento dos mesmos
prcidactos As rof-oridas oslo-cOos da

3.u discussão do projeeto n. 28, meão Styilta, e, scm ella, os maisdo Senado, transferindo a sdde do senhores.
districto do Sant'Anna da' Podra 	 Abre-se a sessao:Bonita, municipio tie Abre Campo,
para o povoado de Jequitiba, d 	 Lida a aota da antecedente e no
ifiOSiflO municiplo. 	 havondo cjuern sobre ella faa ob

2.	 scrvaçOes, o sr. Presidente d 	 adiscussdo do projecto a. 101, mesma por approvada.
auctorizando o governo a contra-o sr. 1.0 secretario dA contaefar o serviço do navogaçao sob'e segtiinte
os rios Piracictha, Doce e Sano
Antonio. 	 EXPEDIENTE

2. 1 discussäo do projecto n. 112; 	 Requerimentorelovando a multa imposta a Jose
Sylvestro Coimbra, por for deixaoo
tie comparecer a sessoes do jury.

Levanta-se a sessão.
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Central, n'alguma das quacs, como
a do Santa Barbara, Faz o oxclusivo
olamento da vida commercial do-
quella ciclado.

0 rio P0cc, o caudaloso estuario
do norddste, bordeja dozenas do le-
guas quadradas do mattas virgonS,
secullares florestas alli guardadas
o desconhocidas dos nosnos gofver-
nos para, do futuro, corn sua p0-

derosa capacidade o riqueza, vi-
rem acudir as varias idust.rias quo
x.p1ocrarn a madoira e a tinturaria.

A uberdado de'sses terreno'S, a ox-
uhorancia pro duetiva dessas re-
gibes d tal quo, scm hyperbole, p0-

do-se affirmar quo pro duz tudo
quanto podo produzir todas as zo-
nas do Brasil desde o Amazonas ao
Prata, corn muito mats vaniagern
sobre o cultivo artificial dos insitru-
months agrarios o dos adubos cus-
tosos, fOra do alcanco do pecjuoflo
lavrador.

E tudo isto, sr. Presidente, jaz
alli abanclonado, deSconhocido mes-
mo dos pdderes puilicos, corno so
fosse urn thesour.o onterrado por
avaro capricho da natureza. E' do-
lorosa vordado, mas b vordado

E a urn minoiro quo labut.a oem-
pro ontre aqudlle milihão do mind-
ros, quo sento corn eJlos as amargu-
i'as do desoasoi da govornação pu-
Mica, mas quo corn cues approri-
dem a amar Minas ainda quo lhes
paroca madrasta, b licito t.efr nesta
tribuna jastos desabafos. (Muito
bern!)

Mas, sr. Prosidente, do quo Va-
1cm ossas riquezas semi-mortas quo
podoriarn ocr vivas fantes do ron-
das publicas, desde (fLue cstdo insu-
ladas nas distancias quo as sopa-
ram da via-f erroa ?

Do quo vale a rosistonic oporo-
sidado dasquolle povo, digno rebon-
to dos seus antopassados, quando,
ontro os rnaiore.s sacrificios, faz o
mantdm 0 sou commorcin, as suas
relaqOes do toida oidem, os sous
traneporles, por trllhos polo cam-
p0, por picadas pelas meAtas, por
esburacados caminhos cava.dos p0-
las tropas carguoiras e cavalgadu-
ra dos viajaTiteS ? - Pouco; nada

valoria, sr. Presidonte, si näo f5
so a intrepidoz dosse m•osmo POvo
(Apoiados)

E 0 norto-mineiro, Sr. Presjd00
to, cm tosfios os departarnonto5 di
valor humane, ondo culmina a fri
tellectualidado, tern tarnibern dad0
A patria, tern tamborn dado a )It.
nas, fflhos illustres, quo corn se
talentos c alita cultura ibm engra.
docido ol sou patrimonio nas
juridicas, nas artos, na poesia
politica, nas sciencias, qu&r flas'e
raçOes jb extinctas, quer na gepa
ção actual. (Muito bern!)

Falta-nos, pals, sO e so, a esirada
do ferro. Corn ella, sr. Presidenle
avanqarearios logo para as front,'
do engrandoclimento do Minas, COn-
c orrondo solldariarne.nto corn nos-
SOS irmaos do outras zones para
sou Progresso o grandoza gej
dcntrco da periphoria do na.
fronteiras. A estrada encamjnhia.
na a colonizaqão quo vai encontrar
alli terrenos virgons c tao uherr.
mos como talvez nunca conheees
nos paizes do sua procodencia. o
povoarnento daquollo sOlo seria lo.
go uma realidade, porque as qua.
lidados privilogiadas da regiäo a.
trahiriam do prompto a prefereac
cubiçoisa do immigrante.

As induOtrias so multiplicarianl
porquo dosde a mais rara o varriada
madoira do mu.ndo, dede a mai
abundanie o rica pastageim dos nos-
sos sortOos, ate o mais PTCCIOSII
variado minorio destas Minas Ge-
raes, so encontrarn no norto e fl

nordbste minoiro, alli despej ads
prcodigarnentc pela munifieoncia da
naturoza.

Entrotanto, or. Presidente, cc-
nhum do nossos govornos ainda
lanpou suas vistas para aquellesla-
dos; nenhum- do nossos politics
tevo ainda o largo descortino &
"ear vorbas no orqarnonto da Re-
publica para lovar o ramal do San-
ta Barbara ate ontroncar-so co a
Victoria a Minas, ilgando oxtm5a
vastissirnas rogibes, phantaStiCa
niente opulontas em tcodos os gene-
ros da naturoza. Era urna viaVao
estupondarnenic coniiponsadora ala-
da quo mill ares e milhares de con-

jos 	 empregassem na sua don-
trUCcao

tiOm do tudo, Sr. Presidento, o
00 garncnto desso raimal scala

uina estrada evidentemonte ostra-
te o.ica quo nao 000apania 0. clarivi-
denclO do qualquer outra naqão;

rqUe, sobre & servir a urn im-
0 so territorlo, choio do demon-
tes aiotOs para a plenitude indus-
trial p oconomica do urn povo, am-
da srs. deputados, 0 uma ostrada
Que. partindo da Capital da Repu-
blica, atravessando Minas, por saa
Capital, seguindo rumo nordOsto
peli rarnal do Santa Barbara, nos
11nirá ao mar, ligando Mines, Esta-
LI() central, ao porte da Victoria,
d)ndo porte a Estrada de Ferro Vi-
ctoria a Minas, qua id cooita cinco
e4abes em torritorie mineiro, 0.
noargern do rio Poco. E nem, sr.
presidelfltO, 0 vrsäo minha esse em-
prehetidirnonto grandioso. Jd fol
un, sonho dos aintigos patriotas

Nos Annaes da AssomblOa Pro-
vincial, do 1882, oncontra-e urn
brilhaflto o subsstancioso discurso
proferido naquedla Asserabida por
urn ilustro deiputado do north do
itinas, hoJo fallociclo, no qual 0
pranteado paIricio, ointro phrases
repassadas do mais fundo patrio-
tismo 0 clarivi'dencia, indicava ao
overno imperial, ares pedeiros pu-

blicos de outdo, ossa via fcrroa quo
hoje a Victoria a Minas, acoirnipa-

nhando o voile do rio Deco .atd o
ponlo mais conveniento para o son
entroncarnonto corn a Central.
E ha do fatalimerrbe, sr. Presidente,
realizar-so 0 sonho daqueflo gran-
do e pranteado patridlo.

Si a goração d"agora não vO a
grandeza dome comniottimonto pa-
ra enfrental-o docisivasnente, a go-
ralo por vir, talvoz em não rnuito
rernoto future, fará o quo os sorts
antepassados quasi quo criminosa-
mente deixaram do fazer. (Muitobrn!)

E' nesse senfida, ST. Preidente,
que as divorsas classes do man
liillflicipio fazean esta ropreaeaita-

0. Camara dos sirs. D:eputados,
Ia qual, corn muito mais oloquen-
cia, muito mais ao vivo, demons.

tram as verdudes qua acabo do pro-
forir.

E, Sr. Preidcnte, ao onearninhar
0. Mesa a represontação, dove con-
cluir affirmaindo quo a palavra, a
di-visa do mineiro do Norte o do
NordOsto, dove mr senipro "clama
ac cesse" porainto os podores pu-
hilcos, atO quo com prehendam o
dover do olhar para aquella zona,
para aquolle povo, dar-lhe viação,
para quo em piano mais altanoiro
do quo & de s6 pagar impostos 0
mandar votos quandro ih'o exigorn,
concorra mais efficienternento para
o ongrandocimonto e prosperidade
oconomica do Mines.

(Muito bern; muito bern!)
-o sr. Pinto de Moura: - V.

cxc. falou brithantomente. - Of-
ficie-e no sontido da reiprosenta-
ção.

Susponde-se a sessão por 10 m
nutos, sendo a mesma reaherta ao
tim desso prazo.

Aprecentacao de pctreceres dos
conzrnissdes.

o sr. Pinto de Moura, pola corn-.
missão do Legislacao e Justiça,
apresonta os seguintes pareceres:

Parecer para sequnda discussdo so-
bee o projecto n. 111

(Setima logislatura)

(Ref orma da Con.stituicao)
Tern a conunissdo do Constitni-

cOo, Legislaçao e Justica do emitfir
o seu par ecer sobre ci presente pro-
jocto, ora sujeito ao seu conheci-
menlo, qua consigna a reforma do
adguns dos dispositivos contidos 0.1
Gonstiiuiçao em vigor.

Iniciado pela Camara dos Depu-
tados no exercicio do sou poder so-
borano, rnediante proposta de urn
terto do seus mombros, do aceordo
corn o art. 124, § t.° da Consititui-
cOo, o proj edo quo contbrn materia
do major rolovancia já meroceu, na
sua goneralidade, a approvaç0.o
dosta Casa do Coregresso, em sua
primoira diseussão; ao tor dc sujei-
tar-so, do novo, ao vote da Carnars
cumipre quo ella, tend 0 em vista os
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altos interesses do Estado, quo pro-
c-bra consultar, sobre a projeeto so
pronuncie nesta segunda discussão,
estujdan rdo-o em cada am do sons
artigos, corn criterio, e16vaão e
patriotismo quo iho são pecu1iare,
2 flu! do quo corn suas luzes o tpr-
ae digno dos applausos do pova
minoiro.

Não são as revisöes on reformas
constltucionaes. conlo a muitos af-
gum, o attestac]o da instahuli-
dade das instituiçöes creadas pc-la
Ic-i fundamental do urn Estado e
hem assirn dos preceitos assec'ira-
torios clas garantias individuaes e
patrimoniaes dos cidadãos; ao con-
trarlo, são c-has a prova indubitavel
da marcha evolutiva quo seguern
as instituiçdes para a sc-u aporfél-
oamento e a ic-i para meithor e do

modo mais effieaz regular as rela-
çöes do threito na soc-ic-dade.

Sesupre quo uma reforrna so tar-
no nec-essaria não dove ser adiada
o isso hem comprehendou o ic-gis-
lador constituinte, não sO da União
como do Esitado, quanclo pormittlu
quo taos reformas pudes'sern mccli
zar-se c-rn sessOes ordinarias, sc-ni
a e:ceSsidade da medida oxtraordi-
iaria, on autos, exe.epeional,de urna
constituinte, estabeleeendo na leT.
como diz João Barbaiho (Common-
tarios a ConstituiçOo), proccsso
adequado a urn exarno dernorado
da materia, sc-rn, intretanto, trazes
delonigas exc.ess•ivas e cornprornet
tedoras da opportunidade o do horn
exito desse importantissimo traba-
Iho. Na vida social, diz a dr. A.
Veioso (Constituicão Mineira)
corno na indtsddual, naida ha em
absoluto estavel, pois tudo evoluc-,
succedendo-se as necessidades de
c-ada Opeca,. muitas vezes ern• ant* .

-nomia corn as da prececlente, coma
nota Ihering, expondo as principios
modernos da interpretação das ic-is.

A' lei la evolução, asisim reco
rheitda e proclamada, não pOde,
camo 0 natural, furtar-so a nosso
pacto fundamental e c-is porque no-
cessaria so faz a reforrna suj c-lb
ito estudo da Camara dos Dc-putt-
Oos, nesta occasião, coma jO 0 tern

do em outras, sempre no inteies-
sic do Estado. Visa a projects nos

se-as 17 artigos reforrnar a Con[;
tuição:

a) - em relaçdo ao praz0 thfunccionamento das sessOos opdi
Has do Gas gresso, reduzindo
Ic-es a •dois mozes, podando scm
convocardo extraordinariamente
as suas pessOes prorogadas o ad.
das; 	 -

h) - em relação ao exeroic-jo
advocacia, jO estabeic-cendo resirt,
c-coos para quo nenhurn repres00
tanto do Esta'do possa figurar corn
advogado do bancos o companhija
cu empresas qua gosem do fmorp,
do gavorna, ia prohibindo a
eessao on resioVacao do provjsO
de advogado e carla do sohicitado
jO firmanido a inc-on patib Illddc- j
exercicio da advocacia ontre o a-I-
vogado e a juiz on esicrivão paren
ate a segundo grau; 	 -

- em relapOo ao provirne0i
dos cargos do promo1ores dc- j usti-
ça o juizes togados. docharando qu
sO as bac.hareis c-sn diroito podc-i-1
ser norneaidos e estaheleceudo a ii-
cesisidado do novirciado para as nu-
meaçOes dos juizos;

d) - em relação Os Carnarn
Municipaos, firmaudo quo oilas ni
p adorn ore am ompregos Vitalicin
rem conceder aposentaic-lorhas an
seus empregados;

e) - em rehapão 6. aposentath-
na, os:taholecendo preceitos par.
sua conrcossão 0 as casos do sat
perda, dhstinguindo nos voncimen-
tos aparte quo C ordonado o a u
O gratifioacão pro-iabore e dde--
minando quo a serventuarlo ap-
sontado sO trerd direito ao end?

1) em relação ao casino pr-
maria, tornando. necessario o dipi-
ma de normalista para a investiulu-
mx do magisterio;

g) —em relacão Os licenças, dc--
claranc-lo quo sO em caso do moles-
ha provaida, procedendo-se a lii-
speeção medic-a, serão concedidas
corn vencimnontos, mas par mets-
do. e ate urn anna, no maximo:

h) —em rolacão 6. vitalicieda&
dos fuincoiorrarios pubhicas, decia
rando quacs as quo a são, firmam
do quo so sc-mao vitahicios Os
elarados em lei, e as demalS de
missiveis livremente Palo goVerfl-

jc-dependemto do quaiquor pro-

p —em relic-cOo aos juizes info-
riores 0 SOS prosnotomes, estaihelo-
cc-edo quo a ic-i ordinaria oumpro
cu-mar as condiçOes do estabihi-
dade; 	 -

—em relação a drivhsão polL
administrativa o jucliciaria do

Est (to, auclomizanido a sua rc-visão
;r lei ordinaria, uric-a vez lulblica-

da gualidado a clisposto no art.
ji e sea paragrapho, quanta ao
dec-c-nub.
pimnas do meditatiio o oxarne são

crto as minliilas eoudensac-ias
no projecto quo ropresenta a dec-i-
ma reforrna c-has quo torn soffrido
a Ic-i fundamental do Estado, dos-
de a sc-ia prrornulgação.

Em iniciatbva de tanta magnitu-
de 0 do tAo gran des resiponsabili-
tiadeS, born avisado andarO a le-
zislaclor miieiro, Si nesta reforma,
iuc so insipira em necessidades quo
devom scm do prompto attendidas,
procurar fazer obra dofinitiva quo
o recomnsende 0 gratidão do povo
mineiro, para cuja folicic-lade são
elahoradas as leis, introduzindo no
proj oslo quo vai c-or subrnettido 6.
2. 1 discursão Ic-ida quanta seja do
facto roelasnado pelas cireumsitan-
eias do momento.

Triumphantes 05565 idOas a ap-
provada a roforma par dais ter-
Cos dos votes dc- cada uma das Ca-
ms do Cangresso em doic- turnos
eonsocuti yc-js annuaes, confo.rme de-
lermina a Constituião do Estado
us paragraphas 2 a 3 do citado art.
I'll, armada estarO a loader legis-
IPivo dra facuhdaide do realizar nas
Ids ardinarias as rnodifhoaçOos an-
riorizadas, assoguranda assists ao
oxerutivo, a que dove fomnecer to-
dos as moles c-Ic- acção na orhita do
sass attribuicoos, as modidas do
°ue nun nOde preseindir rostra a rea
Iiza cAo dos sous elevados intui-

Assim, a sornmissAo 6 dc- pare-
o'er pue seja a Proj c-eta submetti-
do a 2. 1 lthscussão a approvado, ro-
drvaado_se a dimoito do apresen-

tar quaesquer emendas quo ihe
laretam cc-rnVenientd.

Sala das commissOes, 12 do se
Ic-rnhro do 1918. - Pinto do Mou-
ra, relator. - B. Neves. - Bias
Fhllso. —Costa Cruz. —Cicero La-
pos, corn restricçOos. —A inripni-
mm.

Pare cer para segunda cliscussdo
sabre o projecto n. 114

(Selima legislatura)

A corns issão do Constitiição,
Legislaçãa p Justiça, a quo foi pre-
sonto a prejecto n. 114, eanec-den-
do perdAo ao reu Elysiario Joa-
quint da Silva 0 do parc-ocr quo
seja sc-ibnsettido 	 2. discussão
approvado.-

Sala das comrnhssOes, 13 do sc--
tombs-a do 1918.—Pinto do Moura.
—Baeta Neves. —Costa Cruz. —A
imp rimir.

NOo havondo projeetos, requeri-
mentos, imdSc-açbes, intorpeilaçbes e
moçOos a sc-rem aprosontados, pas-
sa-se a
2. a PARTE DA ORDEM DO IJIA

2. discussdo do projecto n. 109
E' annunciada a eonPnnaeAo c-la

2 ;a dhsc-ussão, em globo, do proje-
c-ta a. 109, garantinc-lo vencirnentos
a- quaiquer funocionarlo estadual
quo fOr sorteada para a serviço
miitar obnigatorio 0 conic-ado on-
tras providc-nc-ias.

Entra em disc-ussão conjuncta-
monte a emonda n. i, já anterior-
menlo apresentada.

0 SR. RETTO JUNIOR: - Sr.
Po-esidento, ao tornar hontem a pa-
lavra sabre a pro rjc-c.to n. 109 eu
doclarei quo não protondia apra-
fundar-me no debate quo já vi-
nha sends ealoroso o ha limitar-me
slinplc-ismonto a aprosentacão do
urna emonda qua, em ligoiras pa-
lavras, procunaria justificar.

Entretanto, cireumsitanetas 0mg!-
narias mac-mo 4a imp ortancia do
debate, forçam-mc- a deter-me Sa-
bre a assumpto c-, bern a oontra-
gosto, pronder a attonçdo dos srs.
deputados.

Na sessäo do hontern, em rapi-
das consideracOes, enc-arel o pro-
jecto sob dais pontos do vista, em
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torno dos cjuaes girou tam1ent to-
cia a discusscio quo aqui so tra-
you. Consider•ei o projecto, em pri-
meiro legar, sob o pento do vis-
t.a cia sua constitucionaliclade, ma-
nifestarido-se a reSpeito, hrllhanto-
monte e corn a auctoridade quo Me'
assiste, a comrnisscio do Legislaqão
c. Justiça, pela palavra do urn th
seus mais ilustres me'rn•bros, o no-
bre deputado resiidento nosta Capi-
tal.
• S. exc. rnanifestou-se clararnen-
te a favor cia constitucionalidade
do projecto, mas parece-mo quo a
commisado ndo fechou a quostão,
quanto ao projecto em si, doixando
ci Camara plena liberdacle para so
manife star a respeito.

o sr. Cicero Lopes: —A commiS-
são nan fochou a quostcio, nern de-
via fazel-o polo seu hurnildo rela-
tor; simplesniento. j ulgou 0 proj 0-
eto digno cia approvação da Ca-
mara.

o Sr. Getulio de Carraiho: -
Disse tambem que ncio era inconsti-
tucional.

o sr. Retto Junior: - Quoro, por-
tanto, que fiquo born claro quo a
conrnissdo não fochcu a questão,
afirn do que, manifestando-me ii-
vremente, nao pareca quo on pro-
tenda desconsidorar a opinido cia
coiTimissao.

o Sr. Cicero Lopes: - A corn-
rnissdo ncio pOde impOr ci Camara a
acceitaçcio dsse ou daquello pro-
jento; ella apenas ernitto sua opi-
nião o a Camara resolverd corn ple-
na liberdade.

o sr. Retto Junior: - Perfeita-
monte.

Dito isto, sr. Prosidento, passo
a examiflar ligeiramente o proj ecto
sob o ponto do vista do sua con-
stitucionalidado.

Como jd decla!rei na sessd.o par-
sada, paroce-me quo o projecto ndo
so eriquaidra port oitamonte nos di -
positivo S constit.ucioriaoS, porquo Si
a Constituiqcio exprosSEim ente mao
prohtho a concossão dos venrimn
tos inrtogi'aes ao funacionario publi-
co sortoasflo par.a 0 serviqo militar
impilcitamorito ossa prohibiçcio exis-
te. Sindo, vejamos.

São dist:inctas as attribuicOos do
poderes estaduacs dos dos pod1'1
federacs, dc manoira quo o C00
reisso Mineiio, augmontanto as ra-.

rantias do son funcci'onalisrno em
assujmpto perfeitameTite regula0
amparado por urna lei federal j
certo mo rdo exhorbita die suns ..
tribuitdos.

Por niuito nolvro e elevado
seja o objectilo do projocto,
iris estabelocer scm duvida a eo
fuscid cm urn assunipto id
taniomte regulado pela loi federal

Ora, si essa lei ostaheleceu °flu
pars o cidadcio brasiloiro, cmos oiun
devorn boar a todos, ncio so POderi.
do oxeluir dellos uma dotorrninaeja
clasee.

Essa exelusdo acarrotaria sem di-
Vida justificadas e legitimas Odjøj.
clados contra a niedida quo a dc-
tecmir15SSO.

Em alto torn Se diz quo os fu
ecionarios pubilcos são os seryjdi
res 4o Estado.

Mas asia expiessão - sorvidorss
do Estado - é muito ampla, pu-
quo servidores do Estado são todvi
aqiielles quo contrthuern corn
scus sorviços para., a grandeza de
l\linas.

NOs ndo podomos distinguir entr"
os servidores do Estado essa resli-
cçcio do son corpo do funocionari's,
on do seu corpo administrativo

Do maneira quo, 0 ease quo mai
merecEe o mcii reparo d justameu
oste: nds orcarmoS uma lei do r-
erpocie, estabelecondo favores t's-
pecdaes para urna dotermunada ohs-
se, jusiamonto quando contra ella
reclan arn as clasoS conservaderas
do Estado, allegando quo ci mcmi
já tdm sido conoodidas numerOsu
garan'tias o rcpetidos favores

Prarece-me logico e perfeitamoc'
to admissivel o rneu esorupUlo em
relaçcio a esbe polio.

0 nssumpto dci aro a quo 011

fazonido cdro orn uma pron
gauda do reacçdo quo so opera fl3

nossas quostdos socians, traga parl
onto recinto a minha opiniaO cO!-

oordante corn essa rccaeqdo PC se
procisa fazer, mar fazor de urn'
marieira perfoita, para que nao 000'

a série de males quo do ha

'	
ycim affectando ao problerna

0nomico do nosso Estado.
Quero me roforir justamente ci

Q ao quo, do facto, existe on-
para o furecrionalismo pu-

W jC O -
ci meu proposito, devo di-

• .j-. hostilizar essa classo noces-
na ao Estado: o queen viso corn -

later ci cone costuno cada vez maic
10-ett'rado ontro nOs e dJue, a per-
1uwnCer, cada vez main aggrava-

no futuro, as nossas condiçOes
1 on Om1CoSoe1a0S - -

j	 urna questao,alias, d
m	

e-
itida e 	 nonferencias o agi-
tda em publicaçöes - Effoctivamon-

- a attracCao para os omprogos pu-
jjeos mid so tornando uma quail-
lade ou urn dofeifo inheronte ao
nasiIeiro - na& dirci ao mmoiro

- 111piesrneflto—e os males d'ahi orb-
riiiarios cads vez so revolarn mais

niamente
O sr. Getulio de Carvaiho: - V.

,c. mid combatendo o proj octo
-. Ire uma feiçdo quo cue attendo
r sell ultimo artigo, quo diz (Id)

\rt. 30 Dopois do dois annos
i, data desta lei, nenhum cidaddo
u'nor de 30 annos do Made p0-
0-rd ser norneado para o funeelo-

lisrno publico do Estajdo ou ad-
mbttido em qua]iquer caractor em
rpartitdes estaduaes, cern qua
7resente a cadorneta do reservis-

0	 o certificado do alisiamento
- que traIn o § 1.0 do art 53 do

r'5rido dec. n. 12.790, do 2 de
boiro desto anno
o sr. Retto Junior: - Devo di-

r quo estou do accordo corn o
ejecto, tanto quo, em occasido

pontuna, von apresentar-lhe urna
:onda, importando isto en per-

aecordo corn as domais par-
do projecto.

0 que eu desejo, sr. Presidente,
quero quo fique hem consignado,
1110 0 men proiposito ndo ci hoe-

: i-jr a nobre classe de funccio-- °- puhlicos do Estado, porquari-
odmo dime o repito, ella mere-
do n6s toda attendjo e cuidadlo.

i°'flas aeho quo ncio dovenios liii-

mitar eisa consideraçcio, a ponto
do conceder–Iho faivores taos true
venharn ferir do frento a outros
interosso reepeitaveis'

Proseguindo nan consideracOes
quo \rinha fazendo sobro o proje-
cto devo direr quo uma serio do
faciiidades torn nos conduzide a
esso esiado do verdadeira prolife-
raçcio do oniprega'doa publicos.

Temei desonvolvido ianto o sen
numero quo atci entre ollei jd oxis-
to verdadoira hostilidado.

E' tamijom tamanha a eerie do
favores quo temo's coricedido aos
funccionarios publicos quo o povo
ja inquina ossra ciasso do altamen-
to favorecida.

Si assirn ci, não acho ser occasido
aza'da pars quo so adopto uma me-
dida quo torn par sua unica jus-
tificativa a generosidado don nos-
SOS begisladoren -

0 quo so quor estabolocer ci main
urn favor para essa classo corn a
qual fiearnos confundidos. porquan-
to, para o povo não ha distincqao
ontro poder logislativo, oxe rcutiv'o e
ampregados publicos.

0 povci, sr. Prestdonte, no son
ontoiiclimento, suppOe que asses
podores, corn a class'e do funccio-
narios, estcio comniungados nas
mesrnas iddas 0 interesses contra 0
mesmo povo

1\Iais uma rnodida do pura gene-
rusidade, cord mats um ensojo do
junto reparo per parte do POVO.

Pareco sor tempo do porrnos urn
paradeiro r a esso carninhar. Todas
as garantias so born funccionario
quo jib senile profundarnento os ma-
les dessa sitaaçdo difficil da pie-
cthora—do engorgitarnonto produ-
zido pela affluencia para as em-
pregos publicos, quo em rnaioria
suppOe-se sir pam nan trabàlhar.
D'outra maneira ncio so expilca es-
sa procura, quando as nossas con-
diçdos economicas do paiz nuvo, em
quaiquer outro rarno, scm duvida,
offerece farto campo do vida fu-
turosa - A nossa rno:cidado cci pode-
rd soffrer corn isto, que)brandt-so-
ihe a quo ella tern de mats valioso
o provoitoso, tasito no intorosso
proprio como em goral - a inicia-
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t.iva. Outre resulitado nPe tom la-
do a vtda do emprego pnithco —4n-
u.tilizar o individuo nessa cotidiçio
quo b a mais imlpoTtanto. Justiqa 0
dire4to ao born funecionario quo
ndo preesa de goneresidades, em
muitos casos dqprirneirit&s dos brios,

A emenda an projecto d a so-
guinto: (íê)

Como vô a nobre Camara dos
sm. Uepu.tados, d uma poquena
moolilicação ao pro'jecto quo contdm
medidas outras mul salutares, polo
quo corn prazer on levo os nielho-
res applausos ao ecu illustrado au-
ctor, o nobre dqputado Sr. Getulio
do Carvaiho, pelas quaod vote corn
muit.a satisfaccâo.

Era o qua tinha a dizer.
(MuUo bern; muito bern!)

Ernenda n. 2

Ao art. l.°, in fine: olimine-se a
claunula - seen vencimontos.

S. S., 13 do setembro do 1918.
- Retto Junior.

E' apolaida e entra em Iiscussão
conjunctamente.

O SR. CICERO LOPES: - Pedi
a palavra, sr. Presldente, para ex-
p]dcar a attitude da cojnmlssäo do
Legis'1aço e Juntiça corn retereri-
cia a aeceitação on nan do proje-
eto em debate, acudiudo assim a
interpellao teita polo nobre do-
putajdo qua me preceieu na in-
luma.

FIontem, nesta Casa, discutiu-Se,
aids earn opportunidade, a conisti-
tucionalidaide do projeicto e en, co-
mo relator qua sot do parecer, en-
tendi do men dover mosirar quo o
mesmo proj ecto nan f&er dipositi-
ye aigum da nousia carta constitu-
cional.

Pa.ece-ma qua este panto ficou
bern esciarecido...

o sr. Getulio de Carvaiho: -
Esularecidissirno. (Apoiaclos).

o sr. Cicero Lopes... a, assim,
quo a cornmissdo de Legis1açdo não
anddra nial, näo errára, acueltaindo
o projeeto e otterocendo-o para 2.0

discuissão, corn o quo den einsojo a
Casa do apresentar ernendas sobre
0 mesmo.

Pevo deelarar, tambem, que a
cornmissito nan imipoz 0 11cm
impor a acceitacão do ref erido Pm
ecto, porquanto, ape-nais, Sa linii

ton, repito, a dizer sobre a ceosti.
tucionaildade do mosmo.

Assim, polo, a Camara dos Sr,
Deputados tend inteira liberdad0
aicueital-o on ndo, conforme o
rnodo do apreiciado s.obre a mate.
na.

(Muito bern; rnuito bent!)
Ninguern ma-is; pe-dirtdo a Pale.

vra, oncerra-Se a discussio, fican,
do a vota9do adiada per lalta
numere legal.
30 discussdo do pro .iecto n. 2$, do

Senado

E' lido a posto em 30 discuui,)
o proj ecte n. 28, do Senado, trans.
fonindo a sdde do districto de S05.
ta Anna da Pedra Bonita, muniej.
pie do Abra Campo, Para o . poy.
do do Jequitihd, do mesmo mun.
ciplo.

Ninguorn pedindo a palavra, en.
ceera-So a disOu'sSJO, ficando a n-
ta9do adiada.

2 .0 discussdo do projecto n. IN

Sam debate encerra-se a 2. die
cussido do projooto n. 401, auctori.
zando o goveirno a contractar 0 ser
viqo do navoigaçde sobre os nios Pj-
racicaba, P0cc e Santo Antonio,

A votaç do fica adiada.

2 .0 discwssdo do projccto n. 112

E' annunciada a 2 .0 discusslo d
projocto n. 112, relevando a mid-
ta i.mposta a José Sil vestro Coim

-bra per ter deixado do coenparecer
a sesosks do jury.

Em disicussão o art. 1.0

0 SR. SILVA FORTES (scm a

revisdO do orador) : - Apenas. Sr
Prosidente, para esiclar000r a Cast
dirol duas paiavras dcerca do pr-
jeoto em debate.

A' prirneiira vista pode-rd parenr
quo a- commisSdo do Rapre5Pflt
bos e ReqiuerilnTlafltos, arnparafld

esse projecto, esitabelace urn pret'e-
dante diverSe daquelle qua tern se-

o ildo ate acfui em cases sirnilares.
- 1i tretaflto, aSiSirn ndn d.
Salle a Camara quo as mu1as

fqzelll paste da divida activa do
j:stado, constituinedo uma renda do
rneemo, a qual tigura IOOS flosSes
ortarnantosi . 	-

poderia parecor, portanto, quo a
cuirnnissdo do RoprosientaçOcs, to-
levand o a multa imposta a urn ju-
radO faltese, ia infningir preceitos

raes quo devem ser reispeltados e
i,iantidoS para quo ois propnios or-
çalnefltOS nile cci ann dosaquilthra-
doS-

legislacilo vigeinte ostaboloco
juo as multas aos jurados taltosos
serdo impostais poles juizes de di-
reito, havendo recu-rso da decisão
desSeS juizes para o Tribunal da
Relacio.

Rolevando a mutta do quo trata
o projocto n. 112, o Con-gresso ndo
vai invadir attribuiçOes do Poder
Judiaianio; ap-enias pratica urn ac-in
tie justiqa, conforme v-orificou a
coflhJIlissan polo estudo meditado ci
eriterioso quo fez do assumpto.

E' verdade quo a petiçdo do Sr.
José Silvestro Coimbra nile vole in-
formada polo Pod-er Judioiario.

Entretanto, a cornmissão c-ala-so
drante do urn docuniento do valor
qtic vom justificar a pretençäo do
reqinerente.

E' assim quo o Sr. José Silvestro
Coimbra juntou ao seu requenimen-
to urn attestado medico, nan urn at-
testado gracioso, mas urn attostado
jurado, em quo o tacultativo affir-
ma sob a fd do seu grau, quo o rote-
ride cidaddo, além do ter tide pes-
sea die sua fanilia gravernente -deere-
to, foi accomniettido tie molestia quo
o irnpossthilitou, em absoluto tie
comparer as sossOos do jury.

Ora. come o co-nhecirnonto dais lois
Iiio d aceossivel a todes, sotiroki-
do no interior do Estado, come pc
dern dar testernunho os nobres dci-
putados, b born pessivel quo o peJi-
eionarjo deixasse tie recorrer pa-na e
proprio juiz do dire-ito on part o
Tribunal da Rolaqdo, pola ignoran-
eia quo tinh-a das disposiçoes lega-es
9U0 regem e assumpto, on talvex
porque jEt se achasisom esgetados OS

praos dentro doe quacs Sefiarn ca-
biveis tao-s recursos.

A comrnissdo julga, po-rtanto, quo
a Cam.ara praticarEe urn ac-to do
jusiiça, ioenianido 0 petirionarlo do
pagamenito da multa do 80$000 cjue
Ike toi imposta per ter deixade cit
cornpareoor Ec sessOes do jury.

0 peticionarlo juniou, como -disse,
urn attestaido medico, jurado.

Na ap-rec-iaçdo do menlo desso at-
tcstado a commissilo ndo entron
ci nc-rn pod-cnn tazol-o, tanto male
quanto osse attestado é jurado sob
a fd do grau do respective tac-nita-
tivo, quo nc-lie empeirihou, portan-
to, a sun palav pa -do lionra.

AM mason a c-emp-atenoia da
oommisSio; mas, come ella ostudoii
dovidamente e assumpto, pensa quo
a Camara pratic-ard urn ac-to dc jns-
tiqa, approvando o proj ac-to em de-
bate.

(Muito bent; rnuito bent!)

0 SR. ARGEMIRO BE RESEo'-
BE :—iSr. Presiclente, ouvi corn o
maler ac-atamonto as paiavras 'do
iliusitrado rnembro da commisslo
do Poticbos, man-itestan-do-se so-tue
o projec-to n. 1-12, qua releva a
rnulta mmposta a un jurado taltoso,
pelo juiz do diroito da rospectiva
comarca.

Sinto doclaran quo estou em ple-
na divergenc-ia corn a epiniio ox-
posIt polo nobro doputado, por-
quanto, a men ver, o proj bcto esfa-
beloco urn dos poiores precodentes
quo so podem admittir nesta c-or-
por-aCio.

Sr. Presidiento, ci ha urn Pode
quo dove rnenecer todo 0 flOSSO re-
poito o ac-aitamento, osse Podor
semi duvida, o Pode-r Judiciarie; c
mal do povo em quo o co-ntranio
possa aconte-cor.

0 pagarnento da multa nile é na-
da; a questdo é quo pordoar o in-
rado faitoso b admittir quo so des-
respoilo ao chamnaide do juizo a urna
exigencia quo a sociedado faz em
henetic-in da conirnunidade, a um
onus que 0 ilhthvrduo qua gosa das
tac-uldados -do cidacldo -dove ao povo
quo iho presta tannbein o conceit)
social.
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triotismo necesS ario p ara cumprir
corn esse dover social, do qual ni
ern recompensa, fujarn definitjva

monte ao cumprimento closse me_
rno dover.

N bo doverernos j ama.is despres
giar o principal Po'dor do nosso
tado, clue ci a Poder Judiciario.

o povo quo tern juizes OIL a-
ctoricI'ides j ucliciarias desprestigj
das e enfraquecidas, ci urn povi in-
fcliz, porcjuanto o Poder Judiciarj0
representa a garantia do direito 00
cicladao.

o Sr. Modestino Goncalves:
Mas, ninguern es-td desrespeitando a
auctoril daide constituida.

o sr. Argemiro de Resende :---Ei.
tendo quo nan devemos consentir
quo so cstabeiega ossa pi'axo eritre
nOs; e a Camara, rejeitando o pr
jeoto, nada rnais lard do quo pre-
stigiar a auctoridade j udiciaria.

Em bern cia let, portanitio, a Ca-
mara deve rocusar o son apolo ao
mesillo projecto.

Tcrnho dito.
(Muito bern;. muito bern!)

o s. BAETA NEVES: - Sr.
Presidenic, •na qualidade do mern.
bro cia cornrntssto do PetipOes, as-
signet o proj octo ora em debate e
irei votar a favor do mesmo, en-
tendendo quo o nobro doputado,
Sr. Argenniro do Rezerrde, não tern
razdo do especic algurna nos argu-
mentos quo acaba do adduzir.
Ndo ha, corn o acto do Congressn,

percloando a rnuita do 8 0$000 a urn
jurado quo, por motivo do moles-
tia, deixou de comparecor a algu-
mas sessOes do jury, o manor Ceo
rcspc.ito no poder judiciario.

o nobro dopiltado advogado II-
lustre quo ci iiesta Capital, ha de
comprehoncler quo a marcha pro-
cossual quo s. exc. estabcieceuP 3-

ra o rodurso C do todo desoabidi
o sr. Argerniro de Rezende: -

Ndo ap.o lado.
o sr. Baeta Neves: - Quam

do o juiz do direito multa Urn
ju.rado, esto tern curto prazo
para rocorrer desso acto; e, muih
vezes, a distaneta onde else pobre
iuradn rnora ci tal, a talta do me-
dico ci tal quo cue so depols

Pouco irnporta ciue o pethdo ye-
nha acompanliado de urn attestado
medico, cujo valor eu nan diseuto.
Mas, porque o jurajclo iião lançou
mao desso attestado perante o juir
do direito?

o petieionario prefcriu dirigir-se,
antes, a esta Casa, contando, talvez,
corn synjrathias politicas...

o sr. Silva Fortes :—Nao apoiado.
iXern ao menos o conheço.

o sr. Argerniro tie Resende.
procurando sanccão p.ara 0 son
curnprirnen.lo do dever, para 0
dcsres;peito a lei.

o Sr. Barta Neves:—O jurado
multaclo nto pOde recorrer ao Tri-
bunal da Relação.

o Sr. Argemiro de Resende :—Mas
pOde revorrer ao juiz de direito.

o sr. Modestino Gonçalves :—Res-
ta saber Si o Congresso Legislativa
do Estado tern ou nao competencLa
pam perdoar a multa. Tudo mais
d discussão em pura per'da.

o Sr. Argemiro tie Resende:
You responder ao aparte de v. cxc.

o Corigresso Mineiro podendo lv-
zor lets, a sun competencia ci minto
]ata, muito extensa.

Agora, si o Congresso Minciro vat
se a,proveitar dessa cofrlpoten43ta
para patrocinar aquelles que na)
obevlocem cis dieposiçdes legaes, ci

claro qub foje cis Was normas quv
devamos sempre ter em vista rn's
delthoraçOcs em bcneficio do pow).

Si ci por necessidade pithilca quo
so exige quo o cidaddo compareca
cis sessOes do jury; si ISSO ci urn onus
imjpoto a todos e si a lei ci egual
para tcrdos, porque hnvernos do
perdcrar a urn determinado indtvi-
duo quando muitos aguerrtam cont
esse onus, pagarn osse trthuto sociul
o outros estao pagando as multas
quo ihes foram irnpos:tas, quando
não podem satisfazel-o?

Si a Camara opprovar o proje-
cto...

o Sr. Costello Branco:—Abre urn
prece!derlte perigoso.

o Sr. Argerniro tie Resende.
albre urn procedente perigoso, oomo
diz o nobrel collega, c vat despresti-
giar a auctorirlade jucliciaria, con-
correndo atrrda para quo aquelics
quo nan tern o sontirnento do pa-

1prminada a scssdo do jury p0Cc o Sr. Cicero Lopes: - Isso nan1edir urn attestado ao facultativo ci argnmano porque urn preceden-
qUO, por informapOes, lIio deu as to rnau nan justifica outro.
,-eeeitas 	 0 sr. Bacta Neves: —E fern eupocorrido o prazo, ndo ha ahso_ quero quo seja argurnonto; o quo
lutanlente rccurso Para 0 Tribu. ciuero Significar ci quo si o Con-i da BelapCo. 	 -	 gresso perdoar hojo, por equicla-.Essa ci a rn'archa processual quo do, a quail-ia do 80000, do quo
se faz no Estado perante todos Os fala o proj onto, nOn commette, ab-juizes do direito. 	 solutarncrito desiespeito algum ao
o sr. Argerniro tie Rezencle: 	 poder judiciarjo.

I ia recurso para o Tribunal da He- 	 0 men collega sane quo nos pr-a-
IaVio do acto do juiz de direito. cessos do alpada tern tarnbern 0o sr. Baeta Neves: —Mas ndo do (longresso perdoado a sous condo-
perdOo cia multa, quo sOm&nte C fa- mnados pelo judiciarjo, rovogando
111 1tnulo no Secrotarlo das Finan- COmpletamento, poe acpdo do gra-

pa, a sentenpa do juiz e nunca pen-0 Sr. Castello Branco: - Si 0 soa algrrma so lorn'brori do dizer
jurado nOn so justificar no prazo quo tal acto oonsistia em desros-
legal— dormientibus 	 SUCCUP peito ao mesmo poder.
rit jug . 	 0 Sr. Argerniro de Rezende:

o sr. Baeta Neves: - Findo o E' urn procedenjte quo procdsa do
prazo, C rernettida urna lista no So- SO1 acabado.
eretario Ias Finanpas. 	 0 Sr. Baeta Neves: - 0 Congres-portanto, sr. Presidente, qual o So tern Pardoado a muitos indivi-.
reeurso que tern o jur-ado quo foi duos oondernnados por crime do
injustarnente rnultado? 	 pociilato, corno aconteceu, em 4908,

o sr. Argemiro tie Rezende: 	 corn urn caso passado na cornar-
Tern os 30 dias para reclarnar. 	 ca de Carangola.

o sr. Baeta Neves: —Mas o men Era en prornotor do justipa na-
c4ullega mOn quo 30 di-as, em eertas quedla comarca, quando prooetsoi
cinarcas, Como, por exomplo, na urn individuo polo crirne do pecu-
du Paracatu', nCo valorn nada lato. Esse individuo loi coudenma-
ra que urn individuo so rostabole- do polo juiz, quo love a sua sen-
ci do qualquer enferrnidade e pos- ton pa confirmada pola Rolapdo; en_
i recorror do accorclo corn a id, tretanto, o Gongresso Minciro, em
Lii a distancja. sua primeira sossbo ordinaria, vo-

Depois, sr. Presidento, o que o ton urn projecto do perddo, scm
1urOjecto quer C uma rnodida Ccquo so lembrasse alguem de dizer
u-[pIidade, porquanto, o proprio quo olle oonstituia urn desrospei -e ngresso Mineii-o tern, tarnijem, to no pocler judiciario.
l. ordoado desfaiques do collectores 	 0 sr. Argemiro tie Rezende: --

Estado e alguns do so-mnlaS dc- Urn abuso nOn jnstifica outro.
uudds (apoiaclos; rnuito bern).	 0 sr. /aeta Neves: -- E noon eu

o sr. Norberto Lage: - Nd-o corn digo isto: o one quero affirm-ar ci
men roth. 	 quo Lima modida do oquidade -nOn
() Sr. Silva Fortes: —Corn o men si-gnifboa desrospeito ft let.
ui flune.a so dcci isso. 	 Sr. Presidente, urn-a cousa C so

() sr. Costello Bronco: -. Nem desrespeitar a lei o outra C so vo-
- fl o me-u. 	 tar Lima concossfto por espirito Ce

ecruidado.o sr. Daeta Neves: —Quando di- 	 0 Sr. Castello Branco: - 0-utraCongre0 nfto me rofiro ft pes- rnusa C so estabelecer urn --c-deste ou daqueflo; lab 	 proc
Iq 	 da San- den-to man cono, por exernplo, oquo 0 podor legislativo tern citado per v. exc.

a esses perdOos, i-njustos mui 	 o r. Baeta Nèves: - NOn haV
ezes, do coilectores quo dos- nada do procd-enfeg, men collega,

as rendas publicas ern gran- p orquanto, 5! 0 poder legislativoSumn 	 - - 	 tern cornpefencja para perdoar cr1-
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mos do peculato, como não pOdo
fazol-o relativarnento a multa do
urn jurado faltos?

,POT todas ostas razOes, Sr. Pro-
sidnute, declaro a v. exc. quo voto
pelo projecto. (Muito born; rnui-
to born!)

0 SR. SILVA FORTES (scm re-
visdo do orador) : - Sr. Prosiden-
te, nile tnt auctor do projecto n.
'11 2, rnias strn o illustrado collega
reside.nto em Carangola, quo, bri-
lhantemetnte, justificou o proco_
dimento da cornmissão do Repre-
sentaOes quanclo lavrou o respe-
ctivo parecer, corn 0 qual, alias,
son in.teioarnente solldario.

Quando as minhas palavras não
fossem sufficientes para demons-
trar a justia da modida conero-
tizada no projecto, bastaria a ex-
planaçdo juridica que acaba do ser
foita polo nobre deiputado para quo
a Camara se componotrasso dessa
mesrnja justiça.

Evidentemente, a palavra do 5.
exc., jurista consimimado, dove ter
rnuito mais valor quo a minha,
porquanto son simplesmento urn
dilettante ein direito, eujo ostudo
faço apenas paa poder cumprir
corn os mens deveres.

Assirn cii nib voltaria ii trthu-
na si nio fossorn as palavras pro-
feridas polo nobre deputado resi-
dento •nest.a Capital e quo, parece,
lova•nto.0 a suspeita do ter a corn-
rnissmo ohedecido a intereises po-
liticos nesta questdo.

o so. Aryerniro do Rezende: -
Nan apoiado.

o so. Silva Fortes: - Sr. Prosi_
donte. ou sou dacluellos quo nunca
trazem Para o seio do Congresso
cjuestOes dc intoresso politico;
mais defondi aqui intorosses in1i-
viduacs, o devo dizo1-o hem alto
dest.a tribuna. acho-me hojo intel-
rornente identificado corn os prrn-
cipios do dr. Arthur Bernardes,
preterindo interesses do amizado 0
fendo Øeanto do mirn anenas a me-
ta do dever o a serenidade do ml-
nha consciencia. 	 -

Nib d hello duvidar dos hens
intuito e do patriotismo corn quo
as commissOes aqui procodem, e
aquella quo porventura desmere-

ccsse, ombora do love, a Coflfj
ça da Camara, dove-na no mesm0
instarite solicitar a sua exonera

As eomrnissbos são oleitas papa
estudar as assumptos o trazel_05
ao plen.ar.io , tende em vista
mente os altos intorossos do Es
lado; e si algurn do seas rnemj.05
agisse, ohedecendo a SUggeSt65
intoresses mmli vi duaes, 	 es -90 sepia
scm duvi.da, indigno do coritirluar
ter assonto no Congresso Minej0

o sr. Castello Branco: -_
nib houve a monor referenda a
oslo rospoito.

o so. Argerniro de Rezende:
Apoiado.

o so. Silva Fortes: - Na quail-
dade do preldente da conrimjssio
d a RopresontaçOes o Requ.erirn011
tos, expuz lealmenito a Casa os rn
tivos quo levararn a mesma co
missile a emittir parecor favorave!
sobre a pretenção do sr. Josd Si!-
vestre Coimbra, quo solicitou do
Congresso a relevação da multa de
80$000, quo lhe foi imp osta per
ter doixado do compareeer a
sOes do jury. A cornmissão j ul-
gou procedent.es OS motivos quo de-
torminaram 0 peticionanlo a din-
gir-se ao Congresso, o nib procu-
ron estabelecer proce4ente algum
cue pudesso dar margem a abusos
futuros.

Corn a responsahiidade do pro-
sidente dessa comrnissio, cargo
que occupo dosde longos annes, do-
vo inforrnar aos nobres doputados
quo ella tern can su•a pasta urn po-
dido do relovação dc dividida. tot-
to per urn amigo a quern on doria-
roi corn a rnaior franqueza, qu
nio pedoria attender, ijana vez quo
o caso não era idontico ao do pro-
jecto em debate.

o Sr. Costello Bronco: - ESP
procedirnento muito honra a V.

exc.
o sr. Silva Fortes: - A commis-

Sao do PetiçOes, Sr. Presidente, l-
mais procurou impOr a Camara a
sua vontade; o quo ella SemPre
faz C estudar cuidadosamente 10

das as qiiestbes quo The sao affe-
ctas, trazenjdo-as ao plonarlo. ma-
nifestando-se franca e lealmefl°

0bFe ellas e ohedecendo tao So'.
nb, a suggestOes do iaterossc

0blic0 c do ordem social.
ko plcnari& flea a inteira e a

,,,,,is anopla hiberdade dc approvar
00 rejeitair Os sous pare'ccres.

o so. Costello Bronco: - Mas, o
recedOlI to quo 0 proj cola estabe-
ce 6 gravissimo. You citar a V.

etc- urn facto quo vern em obono
,1 a minima affirmaçao.

Ern 11)10, a Camara dos Deputa-
es mandou restitujr a urn colle-
ctor a inportancia dc urna nota
falsa par cue recebida. Pods bern;
no anne segLlinte entrararn aquj 8
)etitoes no mesimo sontido 0 a Ca-
iaara viu-se obrigada a voltar a
boa doutrina, in,deferiioda essas
inesflaS petiçOes.

Si for approvado a actual projo-
do, para a anna não teren-ios on-
Ira cousa a fazer aqul sinão dis-
eutir rnultas do jurados. 0 Podor
Legislativa tr ansfoirrnar_se_a em
tribunal do revisio dessas multas.
o so. Modest me Gon calves : -

Mas, o Congresso torn ccirnpetencia
para lamar -cam hecirnento do re-
urso, deferindo as preteriçOes qu.e

forem legitimas e jusnficadas.
o sr. Castello Bronco: - Posso

affirmar que as leis par nib vain-
ias corn relação ae assu.mpto as-
nogurarn aos jurados anaplos mobs
do defesa.

o so. Silva Fortes: - Sel isso
perfeitarnente. Dov& declarar a V.
exe. quo nib sort urn apprendia do
direito.

Alas, nib pracodo o simile esia-
helecido no loimgo a,parto do nobre
e diega, cam n fito, talvoz, de des-
Viar-me do assumpto quo ia dis-
eutinejiy.

Qualquor pessoa, par mats hones-
I3 que seja, 'perle receber, conservar
em sen poder, o•u passar no-las fal-
sas, na me'lhor boa fe, poequarito,
lililitas vexes C difficijllrna estabo-
leer a distinceão entre os notas
fmlsas e as veodadeiras

D minha parto, on oanfesso a
Tnntha inteira ignorammcj em tal'umpto

Ora, sendo o Legislatjv urn pa-den mo del'ador, e, par outro lado,

sonido o direita de petição uni di-
roito camasiftucional, nao nos C Dci-
to inhihir ninguern do usa desse di-
ret to

As'sirn, qu airfuer cidadão pode
sohicitar do Congressie ahihivio ou
perdio dm urna pendildade quo Me
foi ianpo'sta.

E um'a vez quo o ipeiticionarjo
j unto docum onto's camprobatorios
da justiça da pretenção, o Corigres-
so pode evidenfernente 'deferil-a,
sean quo is-so imiparte na invasão
do attrihuicOes do qualquer outro
pader.

0 quo C precise é quo oCongresi-_
so procada sempre de accardo corn
a allegado e provado; e fai assim
que a camrnissão agiu quando no-
hatou a projecta ii. 112, quo ho
grande discussão tern provocado no
seio da Casa.

0 roquerem-ite ahlegau e pravomi as
mativas quo im lavararn a nib cam-
parecer as sossdes do jury, deixan-
do do crimiprir osse dover num ma-
menlo em quo iadvez nern so leni-
brasse de quo tinha sido sertertdo,
porquanto, accornmcitido de urna
grippe, rnalostia quo ataca as con-
tra's norvesos, bern poderia achar-
so privado do goso do sums facul-
dade's mentaes.

E si nOs admitt.hrnos coma alto-
nuanfe 'do crimes monsiruasag,
coinmettidosi par siceleradas do
polar especie, a privação do senti-
dos, coma havemcjs de negir valor
a urn documonto firnoado par una
prafissional, attesiando quo o pc-
ticionaria so achava atacado do
malostia quo podia aecasdonar a
oihhiteraçao do suas faculdaides psy-
chicas o sensoriaos•, dcterminai-rdo o
esquechmento, a idi•aitismo e tantas
autras perturbaçOes quo so pren-
dean acs centros nervasos ?

0 noibre deputado, residente em
AlCrn Parahydja, disse em aparte
quo a prajocto dove sor rojoitado,
tanto mais quanta dorrnientjhus
non succuroit jets, o ao peDehonanlo
cabia a direito de recorrer, can tem-
po, ao Po-der Judiciarlo.

Dcva affirrnar, sir. Presid onto,
quo a "dorrnienGbus non succurrit
jus" nem semipro 6 urn pnincipio
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va!1(ladei•ro, pois muitao vozes val
patrocinar a chicana, onde es'sa ver-
dade jnridica deisapparece.

o sr. Costello Branco:	 No ha
tal.

o sr. Silva Fortes: - Como nan
ha?

V. axe. sabe perfaitamenla qua a
rhuc;an•a impera at no proprio di-
reito qua ci rna1Ieav1, rnuitas vezes
adaptandosa cis convaniencias de
occasicio.

Esita ci urna vardade, embora on
reeoriheça qua, cia parte cia quern
defencle on julga defender urn di-
reito, existe semipro a convicçäo do
qua age do methor modo possivel.

Para o earn actual, Sr. Presiden-
to, an proporia unia soluçcio• qua
ndo trard, sern duvida, como resul-
tado, estabelecer-se o precedonte
de todos os jurados faltosos recor-
rerorn ao• Congresco, nijas, an con-
trario, concilia toclos its intareases
em, jogo.

Essa aolução ci reqilerer o adia-
mento cia discussãn do projeeto atci
qua, corn 0 respeito devido ao Po-
der Judiciario, sa solicitem do juiz
do direito cia repectiva cornainca
informaçbes sobra 0 processo qua
love a petiçãn do fulano cia tal.

o sr. Argerniro de Resende: -
V. axe. procedondo assim, age
parfeitamente.

O sr. Silva Fortes :—Julgo quo,
assum, saran coriciliados todos os
int.eresses a satisfeitas toclas as
opiniciesi.

o Sr. Bacta Neves: - A infor-
mação do- juiz cia diraito em nada
eSciarecerd 0 cas'o. 0 qua elle po-
derd dizar ci qua passou o prazo a
o paticiunarin não- requere.0 em
tempo. E' a unica resposta quo el-
le poda dar o qua não traz nanhum
osciarecimente.

o Sr. Modestino Goncalve: - E
a prova do qua passion o prazo ci

qua o poticionario vain dirigir-sa
ao Congress-o.

o sr. Silva Fortes :—A so1uio
qua apreserito pareca conciliar a
resguardar todo os intaressas, sam
deixar-me, principalmente, a intran-
cjuihidade dc espirito cia haver pra-
ticado urn ado cia injustiça cousa

qua atci aqui (an 0 daclaro eo a
conseiaricia sarana) flUnca pratc.
quel a jamais praticarei.

You, pois reidigir 0 man requ
menlo, pedindo quo Se adie a t1l.
cussbo do projeeto fl 112 Para a
legislatura soguinte, on pam. os UI.
times diasi da actual seSsbo.

(Muito bern; muito bern!)

Requerimento

Roqueiro o adiamento da disa1
são do projeitto n. 112, palo Praz
do 12 dias.

Sala das sesiscies, 13 cia seteml
cia 1918.—Silva Fortes.

E' apoiado a entra em discuss,

o SR. MODESTIN0 GO\C\I.
YES (não devoiveu o son disicu

O SR. ARGEMIRO BE RESE
DE:—Sr. Presffdente, flão ohsta
muito me marecer a opinião d
n'cu illustre collega, qua me er.
cecien na tribuna, vanho, taml)enL
emittir 0 men juizo a respejto
roquerirnonto apresentado pelo Sr.
deputado Silva Fortes.

Entendo, Sr. Presidente, qua o
modo cia proceder de S. exc.
rn ais correcto possivel, porqiiaat
adoptadit 0 seu alvitra, teren,
tempo cia ouvir 0 j uiz do dir'if
cia eon area cia residencia do juril
qua o pro) ado procura benefiej
retativarnetite ao perdão qua all
cogita.

Tomando esisa carninho resolvi-
remos a questao cia u:m mode sail-
fatorio a digno, siani que haja de
respatto aigum aos direitos de rn
magistrado, o qua não acontece
approvarmos o proj ecto hojc, aunt
entenclern alguns dos mans digaoi
collagas.

o sr. Modestino Goncaires —S
ec. estd discutinclo o projecto Oil

a requaviimcnto do adiamento?
o sr. Argerniro de Reseiuie:--

Discuto o adiamento a v. exc. 11 ,11
 me criminar por isto, pit.

quanto tambern o fez.
o Sr. Al. Goncalves:__Aperlas IS

nina cierlaraçcio do voto.
O Sr. A. de Resende:—E o iflI

collaga sabe qua se uso cia pala"

e porqua 0 Regimento me parmiti
. axe. nao pOde negar-meest

direito.
Osi'. M. Goncalves:Apenas qui

saber Si V. CXC. eslava dliscutincl
projecto on o requerimenf0.
o sr. A. dc Resende :—Cono i

djzefldO, Sr. Presicionte, entenclo qut
,, illastrados collegas votanclo c
reiIUBrmiato em debate, procedl3-

ncio so corn justiqa mas ate' coni
carlo criterlo, porquanto, futura-
rnente tercio bases a fwicianiontos
mats positivos Para Pocie-rem erntt-
jr os sans votos c-ni n-ma queSia(i
qua parace do Somenos importan_
cia mas qua entretanto pOcie ser
,.ausa do pesaimo-s precodentes macala
lasa. (Apoiados).

ipprovando 0 proj ecto, Sr. Pro-
d 	 mul p te, ngu-em mats so Senti"ã
bi-irado a attender ao chamaalo jo

juiz de direito para.pa 	 o servico 'to
jury: ni nnguern manse santirEt na
ohrigacao de attender ao eumpri-
nianto ciesse devor social, porqtte
sabe quo, no ca-so cia ser multalo,
1Ode appdllar p ara.  cnrporaão
Icgislativa qua, mull-as vases, S1.1d p ixa lavar por santimenfos cia SyRI-
pathia, corno dernonstram Os varto
ttos hoje narrados nesta Caa

palo men digno collega, o illustre d-
putado o Sr. Baata Naves.

.\ssim scm-ado, sir. Presidente, a
pareeendo-me qua 0 redjuerjrnejiro
m debate vem resolver cia modo

Miloci-igno a correeto a ques!ão,
th'elaro a V. exc. qua veto a favor
do mesmo.

:iluito bern; muito bern!)

o SR. BAETA NEVES: - Sr.
Presiclente, voto contra o requeI'i-
Menlo em discu-ssão por dois mcli-
'us: primairo, pnrqr,e fieou inteira-
niente clara a interferenoja qua 0juiz de diraito pOcie tar no caso do
fliulta a jurado faltoso, e em so-- -
enndo Jogar, porque o magistrad
fle naque-fl oceasjão servia na o-
hriarea, acha-se hoje arreciado de-11:1
—o sr. ciasembargador Alberto Luz
—POrquar5 corn muito Ontario a
saber, occupa uma cadejra no moat
alto tribunal j udieiarjo do noss-
Estao. Assim, S. axe. não pOcia di-mar hoje it quo, de facto-, houve

c sobra o ca-so cia quo nos fala o pro-
c ledto n. 112.

A Camara dos Deputados tern diZ seguir 0 segui,-ita dilemma: on vo-
tar a favor do Proj nato ou contra
elle; con-I medjdas profajafonjquo, absolufamente ncio resolvere-tIIOS a quostao. -

o	 Silva Fortes:O men in-• tuito, ai resentando 0 requerjn-
Ca
to, s aci . oiler esnlareeifl-Lentos pa 	 ara

0 sr. Baeta Neves :—A macida cia7. axe. 0 simplesmante protelaforj2
aiuda ma-is tail-do-se em vista qua o
jniz de direjto nhjo pOcie tar meat
interfereneja haste caso, visfo qu
aSse servjqo i d estd a cargo cia Sc-
eretarja das Firancas

o sr. Argernjro de Resende :--O
juiz do direifo a qua V. exo. se re---fore ci urn dos magistradas nials
distiiits do Estado, cia maneim'a
qua si o jurado ncio ohte ye delta aisençhjo da multa ci porqua ella ncioci justa.
o Sr. Baeta Neves:--V. axe . 1150 ternrazOo, porquanto saJ)e qua nas co-

marcas do interior não so dci a mes-
ma cousa qua na da Capital. 0 ira-
so do qua cogita a let, as vexes, coil-
tone a c omarca, ci Surnrflarne,e[epequ-eno para quo sejarn feito a an-
tregucs an juiz Os rcquonjrnn+05
pedin do rsençhjo cia multas.

o cr. .4rqenjiro de Resende :—Na
cnrnar-ca do Lavras, dentro de 30
dlias, Porte-so ir do urn lado a outro,
mesrilo andandose miuto ponco
por cia.

o sr. Baeta Neves :—Não fuja 0
mcii- Collega cia discussão. S. axe.sabe perfeitamenfe qua o prazo dequa cog, a let 0, as vezes, insigrij-
ficante. Muitas a mu-jIm vases
quaimdo urn pedido d e isenqão do
multa chega 0-s mOos do juiz cia di-
ratio, jO a muita a quo elle so re-
fare estEt antrague ci Saaretanja rlFinancas

Bites estas palavras, Sr. Prasj-
dente, -devo dizer qua nao accita,i-
do meios protelatorios, eorno modo
do Se resolver Os casos qua appare-
con-i nesfa Case, votit contra o re-
querimenfo do nobre deputado.

(Muito bern; muito bent!)
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o SR. GETULIO DE CARVALHO.

(iido devolveu scu discurso).

O SR. SOUSA SOA[IES: - Sr.
Presidenite, voto pelo requeruliwiti
do nohre dcpuadi, sr. i lva 1' or-
tes, pois nao tatido 0 JUrOJ) pro-
vado, coni docuinento, quo udo re-
correni do a•to iJ JU1Z ilL' divcilo,
que o rnultou, o iiosso procedinicn-
to, perdoanli essa Intt..a, va Ira-
zer verdadeira anarchic nas co-
marcas do Es tado, porquan ic t.odo$
Os jurados faltosos recorrariio• pa-
rc o poder 1gislativo.

o s. Argcmiro de Rezende:
Perfeitarnepte.

o sr. Sousa Soares: —0 jurado
apres•entou urn attestado medico,
diz a commissdo, mas eu precisa-
na saber si cUe recorreu, em tem-
po, do acto do juiz do direito da
comarea.

Ora, Si o jurado recorreu do
aeto da mu1ta par.a o juiz dc direi-
to da ooniarca e ndo oDteve a role-
vaçdo da mesma, •o Congresso do-
ferindo agora o mu pedido...

o sr. Argemiro de Rezende: -
Desprestigia a auctoridade judi-
dana.

o sr. Sousa Soares..., despres-
tigiard a auctoridade juthciaria, co-
mo hem diz o nohre deputado.

o sr. Presidente: - Qbservo ao
nobre deputado que o quo se acha
em discussilo b o requerhuento e
aião 0 projecto.

o sr. SOusa Soares: —Perfeita-
monte. Estou juslificarido o men
voto a favor do requerirnento.

Ndo havendo prova do quo o ju
rado houvesse recorrido para 0

juiz do direito da comarca, dentro
dos 30 dias quo a lei ihe faculta,
entendo quo es'se perdão d injus-
to e viria despresti .giar a auctori-
dade judiciaria.

Voto, portanto, a favor do reque_
rimento do nobre deputado, Sr.
Silva Fortes. (Muito bern!)

Ninguem rnais pedindo a pala-
vra, encerra-se a discussdo do re-
cluerirnento. Submettido a votos, e
o mesmo rejeit.ado. -

Continu.ando a discuseito do art.
I .° do projecto, d a mesma encer-
rada oem mais debate, ficando
adiada a votação.

-Seim debate encerra-se a discus.
sdo do art. 2.° cuja votacao flea
egualmente adiada.

JNada mais haverido a trala.r, o
Sr. Presidente designa para •ama
nhd a seguinte

ORDEM DO DIA

Prim eira parte
Ate I hora da tarde:
Le•it.ura e approvação (Ia ada
Expediente.
Atb 2 lioras da tarde:
Apresentaçdo do pa.receres das

cc-nirnissdes.
Aprcsentação do Proj cobs, re-

querirnentos, indicaçOes, interpol
laçOes e moçOes.

Diseusoäo dc roquerimentos, in_
dicaçOes, interpellaçOes e moldes

Approvaçao do rodacçOes finacs
Votação em 2.' discussão, do pr -

jecto n. 109, garantindo vencjmen.
los a qualque.r funccionario esta-
dual quo f Or sorteadopara o set-
viço milit.ar •obrigatorio e contend
outras providoncias, e dos emen-
das a eDo offerecidas.

Votaçdo em 3 discussão do pre-
jec.lo ii. 28. do Senado, 'transform.
do a cOde do •districto do Sant'An-
na (Ia Pedra Bonita, municiplo i
Abre Campo, ipara o povoado de
Jequitihii, do mesmo municiplo.

Votaçiio em 2.1 discussiio do pro-
jecto n. tOt, auctorizondo o go-
verno a contractar o serviço do ni
vegaçiio sobre os rios Piracicalu.
Doce e Santo Antonio.

Votaçiio em 2. 1 discussto do pr-
j octo ii. 412, relevando a multi
imposta a José Silvestre Coimbra
por ter deixado de compalecer a
sessOes do jury.

Segundo porte

Ate 4 horas idat arde:
2. 1 discussiio do projecto ri

solsre Orqamento do Estado pan
1919.

I. , discussão do projecto D.

dando a deriominaiiio do "Carafl3
hyba" ao districto do Gloria. 0 P
"Alto Maranhiio", ac do BedoflP
amhos do m.uinlcipio do Q1101U2

pa discussiio do projecto n
Senatlo, approvando a linh

soria ontre Os Idistrictos doebast1i0 do Rio Preto e S.
o passabem, pertencentes ao

nicipio do Conseiciio do Serro
I. , disensodo do proj .ecto n.

do SenarIo, sobre Coliccssiio de
piica.

a discuosdo do Projocto n.
do 1917. disporido sobre Caixa
r.efieen te da For9a Pubijea.

Levaflia-Se a sessiio.

• SESSAO ORDINARIA, AOS Ii
DE SETEMBRO DE loiS

presidenca do sr. Emilio Jardini

CMMARIO: - A eta. —Expedi-
ente. —Inversiio da ordem do
dia. —Apresontaçao do pareceres
—VotacOes. - 2.a discussiio do
projecto n. 102, (Orcamento, cap.
I— Emenda do Sr. José Custo-
Cia. —Discursos e emendas dos
srs. Baeta Neves e Jodo Lisboa.
—Vo'ação do cap. I e das emen_
das ao .mesmo offerecjdas -
Cap. II. —Emendas dos .srs.
Pinto do Moura e Argemji-o do
Rezende. —Piacurso e emendas
do sr. Silva Fortes. —Emendas
dos srs. João 'Martinho, Leopol-
do de Luna e Castello Branco.—
Discurses e emencjas dos srs. Vi-
iano Caldas, Jodo Antonio, Igna-

cio Ifurta, José Affonso e Sousa
Soares. —Prorogacao da sessiio.
—Discurso e emendas 'do Sr. Mo-
rein. da Rocha. —Emtenda do
r. Bernardo Guimaraes. Dis-
Urso e emen.das do Sr. Julio

Meirelles. —Convocacdo do ses
sin nocturna 0 sr flernardo Guamao-aes man-(Ia 0. Mesa uma Tepr esonfacao daMesa A drninistra .tjva • da Sociedade

do S. Vicente dc Paulo de Itajubd
pedindo nina 'subvenciio annual pa-
ra seu Custejo,. —A' comrnissiio de
Orcau-eonio.

0 sr. Jo(Io Martin/jo just,jfjca 10 €manda ii Mesa u'ma representacao
de Antonio Sehasfudo do Araujo e
cutro, advogados 'provisionados pro.
testando contra disposiOes do pro-j ecto n. 111 (reforma Consfj'tucjo.
nal). —Junte ge ao Proj ecto.

24
L di-

S.
Jose
mu-

30,
li_

80,
Be-

Ao melo dia, foita a ehamada,
ham-se presentes O s Srs. Emilio

Leopoldo do Luna, Pauloaheiro Viviano Caldas 	 Costaruz, Julio Meirelles 	 HonriquePrtugal Ignacio Murfa, José Ma.
J Ao Antonio Moreira da Rb-

'ta. Silva Fortes Bernardo GuL
José Custodio, Baeta Ne-

fletto Junior,
A. DA 	

Joiio Martinho'U1 SoarS Costello Bronco, Go-

Who do Carvaiho, Pinto do Mou-rn, A rgemiro do Rezende, JoiioLisb oa, Alcides Go•ncalves, Tavares
de Meilo, Pericles do Mendonca, Jo-
sé Affonso, Norberto. Lage, Cicero
Lopes, Mo'de.stino Goncalves, Do-
mosthenes Cesar e Edmundo Blum,
faltando corn causa participada, o
sr. SirneOu Stylita e, scm ella, as
mais senhores

Abre_se a SessiiO.
Lida a acta da 411 tecedent0 e niio

havendo quern sobre ella faqa oh-
scrvatOes, o Sr. President0 dd amesma por approvada

0 sr. 1.' Seeretarjô dii conta doseguinfe

EXPEDIENTE

Representacao

Pa •direatoria do "Centro Mind-
ro de S. Paulo" solicitando uma
suh-vençljo destinada ao custojo de
urn mostr.uario do proidijetos deste
Estado, a ser inaugura 	 na oddedo referido con-tro. —A' commis-
são do Or9amendo, depois do se1la do.

Inversão da ordem do dia

O sr. Sousa Soares, pode, sendo
Concedida vela Camara, inversio
da ordem do dia, afim do ocr dis.
cutido, logo depois do projecto n.
402 (Orcomenfo) o de n. 86, de
4917, sobre Caixa Beneficent 0 daforça publica.

Represenjacdeg
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Api csentwdo de pareceres clas
comm issöes

o sr. Viviano Caldas, pcla corn-
rnissão ide Força Publica, apresen-
ta 0 seguinte
Pareccr para 2. a . cliscussão sobrc
0 pro jecto n. 100 (Força Publica)

(Setiona Legisla:tura)

A 'commissäo, ale Força Publica,
a que foi presente a projecto 11
100, j ã approvado em •primeir dis-
cussalo, al ale parecer quo seja ell€
submettido al segunda e approvado
corn a segu'int.e eanenda:

Ao art. 2. 1 em vez de .....
3.734:553$000 alga-se 3.753:553$.

Sala da.s commissOes, 14 de se.
tembro de 1918. -Viviano Caldas.
relator. -Costa Cruz.. -A impri-
mir.

0 sr. Getuiio de Carvalho, en)
norne ala cOrnrnissão ale RedacçSo,
apresent.a as sa'guintes redasçbau
finaes:

Parecer e redaccdo final sobre c
pro jecto n. 106

(Seinia legisiatu a)

A commissão dc Redacão ale
Leis 6. qual foi presente o proje-
eto n. '106, 6 dc parecer que, come
sua redacçäo final, seja adoptada
a mesma corn que foi votado em
3. 1 discussão.

Sala das cornmissbes, 14 ale Sc-
lenThro de 19'18. -Getulic de Car-
vaiho. -Sousa Soares.

Rcclaccdo do pro jecto a que se re-
fere 0 pareccr supra

0 Congrassu Legislativo do Es-
tado de Minas Gernes decreta:

Art. 4.° Flea o Presidente do
Estado auctorizado a conceder ao
cidadalo Alberto Backe on a Socie-
dade que organizar, para a instal-
lação na cidade dc Palmyra, deste
Estado, ale urna usina de fabrico
dos productos derivados ala distil-
laçao de macleiras, tacs corno:

acido acetico, alcool methyllico,
aldehydo foriniao, acetona e sub-

rodac:tos ale aloatrilo ale
-creosote e cutros, os
favorcs:

I o Isenção do irnpos'to ale
portaçao, no :prirn.eiro qUinqu

en n iue no seguinte nbo serd cobra
aldrn dc mdc par cento (112 oO

valorern a nos quinze annos SUbsquentes, aldm do urn por Cento
so o Congresso venha a decreta
imposto maior desta natureza

	

2.° Redueção ale 50 	 'no
posto ale transmissão de Propel,
dade e no ale novas a velhos
tos para as immoveis necessar.
is prirneiras installaçOe.s, no q
pertencer ao Estado dentro
•prirneiros cinco annos.

30 Isençao durante 0 praz d
05 annos do imposto de industria
profissão para a usina c silas d .-pendencias, exeluidos as sabre
ornm prrio e profissäo qua CCC.

hem sobre pessoa propriamente
a, casos esses que barn sob o rp.

gimeri commum.
40 C'oncessão gratuita, 'a JUIZO 41

governo, dc terrenosdevolutos, pa-
ra o plantio An eucalyptos e on
ti as madeiras destinadas ao fabr
en •desses produetos e sea respe.
etivo •acor]dicionamenta.

5. ' Preferencia, em egualdad
ale condi'çbes, para 0 forneciment
dos productos ala usina a servies
directos do Estado.

(.° Durante a prirneiro quincjuen.
rile do funccionamento da udni
não seräo concedidos a outro
maiores favores do qua os previs-
tos nesta lei; findo, pordm, es
prazo, novos fav'orcs por venter:
concedidos a: -outras empress
aproveitar6.o tarnihern aos eonet'-
sionarios da presente, dentro d
prazo contractual.

Art. 2. 1 Findo a 1. 1 quinquenu
ala ooncessäo nao estando a u51fl

mOntada, ficarão scm effeito
concessOes feitas por esta lea.

Art. 3.° No cOntracto quo 16
celebrado, serão estipuladas multi'
de 4:000$ a 10:000$, aldm das elan
sulas communs dos contractor 1
Esfado.

Art. 4. 1 Flea o Presidente
Estado auciorizado a conceder , a
Sr. Camille Maria Ferreira ala Ha

-	 scncao do impostos ale expor-
para Os pro;ductos ale saa fa-10'	 do soda caustica e chiorure-

ale cajole a installar-se em Bar-
:jcena, polo prazo de oito annos.

5.° Revogarnse as alisposi-
em contrario.

1jrCcer e redaccao final sobre c
projecto n. 110

(Setirna legislatura)
i, commissalo do Redaeção ale

jeis tenda ipresente a projecto n.
6 de parceer que se 1 he ale a

euinte redacçalci final:
o (;ongresso Legislative do Esta-

j ale Minas Geraes decreta:
Art. 40 Flea a Presidente do

gtadQ auctorizado a doar a Ca-
eara Municipal de S. Domingor

prata, assignando a respective
eriptura, a parte que possne c

Estado na casa em que, aetnalmen-
•, funccicnam a mesma Camara,

cadeia 0 a tribunal do jury, silo
praça Manoel Martins daquella

-dade, incluindo-se na dcaç6.o urn
,rreno ale vinte pairnos ale frente

, ,up divide corn o dr. Alonso
o^i rliii lg, Antonio Coura, rtheirão
I ,rata e rua padre Pedro e par on-
1. , passa o csgoto da cadeia, cedi-
s egualmente todas as servidOes
dilo terreno avallado em urn

iito de rdis.
Art. 2.° Revogarn-se as disposi-
s cm contrario.

Sala alas comrnissbes, 14 do Sc-
inbro do 1918. - Getulio ale
rvalho. -Sousa Scares. -Vão a

nDrirnir.
Go ha projectos, requerirnentos,

:iicatbes, - interpellaçOes e ma-
a serern apresentados.

Votacöes
E rejeitado em 2 . 0 diseussão, a

;rqecto n. 109, garantindo vend-
ontos a qualquer funceionario es-
daal quo fOr sorteado para a ser-

militar obriga:torio a conteri-
eUtras p rovidencias a alas omen-
a elle offerecidas.

E egualmente rejeitada a omen-
n. I, ficando prejudicada a do

i 2. -Archivese

E' approvada em 30 aliscusso
o projecton.. 28, do Senada, trans-
fordo a sdalc do alistrieto do Sant'
Anna da Podra Bonita, municipio
ala Abre Campo p'ara o povoado ale
Jecjuitibal, do mesmo munieipio.=.
A' co'mmissAo do Redaccão.

E' approvado em 2.0 diseusso
o projecta ri. 101, auctorizanalo 0
gavemno a contractar a service do
navegacalo sobre as rios Piracica-
ha, Pace e Santo Antonio. - A'
commissalo ale Obras Pubijead e\Tiaqão.

E' rejeitade em 2.0 discuss6.) 0prajecto n. 112, rolevando a mul-
ta hvposfa a José Silvestro Cairn-
bra par tom deixado ale cornpareeer
a sessOes do jury. -Arcluvo-e.o Sr. José A ff onso pede que Se
Gonsigne ala aeta ter vctaalo par
esse pmojecto. -Seri attendiclo. -

Passa-se 6

2.0 PARTE BA ORDEM DO PEA

2.0 discussao do projecto n. 102

Diepensada a icitura, a requcri
mento do Sm. João Lisboa, 6 sub-
mettido 6. 2.' diseuss6.o par capiti-
los, a re(Juerimento ala mesmo se-
nihor, o projecto n. 102, orqan,}o a
recelta e fixando a despesa do Es-
tailo para a excrcieio ale 1919.

Em discussão a capilulo I.
o Sr. José Custodio envia 6. Me .

seguinte

Emenda
N. I

Ac art. I.° ande convier:
Os hiIh'tc-:s de loteria quo nac go-

sam ale is'encão ale impostos, ficam
sujeitos ao im:pasto do dez par con-
to do sea valor.

Soda 4as sossOes, 44 ale setembro
ale 1,48. - José Custadlo.

E' apoiada e antra em disdusse
C OTh unietamente.

0 SR. BAETA NEVES: Sr.
Presiderite, tenho a honra ale off e-
recer a eonsideraAo ala Casa a so-
guinte erneseda (lé)

Os imotivos quo me ieva.rn a apre-
rental-a haseiarn-se no seguinte: a
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exportacdo do madeiras, em tOras,
no Esta.do, corno a Camara sabe,
oresco d.iariamento; entret.anto-, ape-
sar thss-o as nossas sorrarias ndo
podern, em absoluto, concorrer
corn as la Capital Federal, -a poll-
to de muitas deltas, como aconle-
ceu em S. José do 116m Parahy-
ha, o em Theophilo Ottoni tem do
fe-char as suas port.as, po-rque ndo
podem resistir a concurren-cia quo
ihes efferocem as su-as co-ngonores
do Rio de Janeiro.

De modo nenhurn, or. Presi-dem
te, a emenda quo apresento, visa
diminui-r a expo.rtaião de madei-
ras em tóras; unicamente ella vom
favorecer a industria mineir-a.

A pri-meira vlsi-a p-arece que el-
la ó nociv-a aos interesses do Esta-
do; entret.anto, cobran-do a Estra-
da de Farro Central uma -t.axa es-
pecial sobre madeira preparada, d
claro quo ted-os os capit.alistas hl.n
de pro-eurar proparal-as dentro - do
Estado, ndo sO porque -isso dirni-
nuird o sea peso conio tamborn fa-
rd corn quo esse -produeto goso da
reducçiio do 8 •Para 4 1 1 , na expor-
taedo.

Em todos easo, mesmo quo a
ornon-da ndo augmonte as rendas
do thesouro, polo menos, ira favo-
rocor as nossas serrarias que es-
tao em complet-o abandono. (Mui-
to be-rn).

Emencla

- 	 N.2'
Aecrescen-te-se ond-e convier ao

art. 1 . 0 cap. pri-meire.
A taca -do -ex-portação, sobre ma-

deiras em tOras, serd do 8 O ad
valorem, reduzindo-so a do ma-
(loiras sorrad-as e appareihadas no
Estado, a 4 	 tambern ad vale-
ru.

ala -das sessOes, 14 de seteni-
bro do 1918.—Baeta Neves. —Hen-
rique Portugal. —Co-st-a Crux.

E' apoiada e entra em discussaO
conjunclan'iente.

0 SR. JOAO LlSBO: - Sr.
Pr-oside-n-te, a cornrnissäo do Ora-
n'iento coherente cnI quo ext-erllOU
no parecer quo offereceu ao pro-

jecto em debate, torn firme o SO0
pensament-o do que a dpoca actual
ado pe-i'rni-tte quo so pea ao con.
trthuin'o novos impostos (mu it0
bern). -

Estudou ella as condiçOes fin011
cei-r-as -do Es-tado na actualidad0
do sea estudo resultou a
de quo 0 rnorne-nto -diffidll nao DOs-
sou al-ada 'para Minas Go-ram.

No faturo exereicio, Sr. Presi.
dente, se-rdo reeneetados os paa.
mentos, em din-heiro, da tota1j0.
do dos juros e a-mortizaqdo da flü.
sa di-vi-d-a extorna, quo attinge ahl.

 a importante cifra do
116.000:000$000.

A n-ossa divida intorna fundaa
eleva-se a quantia superior a
60.000:0,00$; do mode quo so o serl
viço 'do juros irnorta em quasi
torçn pane do orç-arnento rninejrR
fazendo-se o c-a-lculo Polo cambi.
actual, quo ndo sabom-os so será
do am-anhd, trndio-se em vista
estado do anoirnaliclado em
nos e-ncont-ramos.

A lespeito disso, pordm, -or. Pro-
olden-fe-, alirnenimdo es-se -proposi.
To finme em quo so acha -a coin-
rnissdo, do ndo onerar mats 0 co.
tribuinto min-eiro, ella nOn p6dt.
le1var cista sua doliheração ao poe-
to de -deix-ar do aggravar certa.
industnias quo em vez 'do trace-
rem -beneficios eco-nomicos ao D,-
ta-do, trazem, ao contr-ario, -do fu-
t-uro, p-rejaizos quo as geraçOes h5
de verifi-ear. Nessas' -condiçOes cob
r industria extractiva do manga-
nez, euj a expbor-acão deixa atraz d
si o terreno estorilizado, impresla.
v-el p-ara tudo e difficult-ando, en
fufuro nOn remoto, a nossa indus-
tria sidorurgica, c-ui a incremeni
' funceiona-rne-nto 0 neeessario deo-
envolver o amiparar.
- Nestas con-diçOes, achando-se

Estado em Opoca -do diffiduldade-
quo nOn 0 li-cito encobrir, pois, mn
guem sab-e si a receita orçada Pa-
ra o futuro exercicio pOdo ser, 1
facto. arrecadada em sua totalidn
de, ente-ndeu a cummiissã'o que P
dia augmentar urn pouco as
quo pesarn sabre a manganeZ.

0 - sr. Argerniro de Rezendo: -
Devo dizer a v. exc. quo a ld11

Iria do rnanganez, - quo começoi
(00d0 vendido a 40$000 a fonda
da 0 quo -depols sublu a 60$000
100s00 nos pon-tos rio oxtracqOo
st0 agora a 300$000 no's Estado

t'nidOS.
0 sr. Jodo Lisboa: —E' verdad

o quo diz o no-bi'o collega residon.
le nesta Capital; o -manganox esir
pdO vendido a 300$ a tonelada m

0 frangeirO, -corn pequenrn despe-
us do fransportes C oxtracqao, pro-
dm10-do, ap-einas, rim vez -do an-
irmen to quo Se devocia osperar pa-
ra os eufres publicos, a riqueza
daquelles quo exploram o sub-solo
ni,inelro.

De f-al sorte, or. Presidente, a
rommissa-o resolv-eu aggravar a
taxa existe-nto em relaçdo a exp-or
tacOn desso mm-orb -e -assi-m 0 quo
cat pro-per ii Camara dos Deputa-
d's u-nina pequena al-teraqão, que,
naturalmente, nOn 0 compensado-
ra $g5 p-rejufzos que, fu-turajnen-
to. a silo falta val- faze-r ao Estado
i Mines para o desenvolvj,mento
Jo sua siderurgii-a (apoiados)

Sr. Presidente, do accordo corn
mo-do do pensar da eo-mrnjssOo

de Orçnmento, ildo seria razoavel
ue ia cifra goral d-a recoita do Es-

lado, Para 0 futuro oxer-cicio, fu-
nose das i-m-mediaçOos -do trinta e
tres mil cantos, conform-o ella jã
acrentuou no sea alludido pare-
-er, porquanto, mam orbarnento
rm quo grande-menf-e coneorre a im-
pesto do exportaçOo -e d-a sobre-
-na, po-der-so1 for uma tr-iste sun-
presa no pro-ducto domes im-postos,
prinri-palme-uto no futuro exerci-
to quo vai ter a colhoita do café

h-nstant.e 'prejudicada devido ao ri-
gor do inverno desfe ailno.
Mas, Sr. Presidonte, ernbora earn
pens'arnento do resfringir dentro

e eel-los lilnites a cifra da need-
a, a commissOo-, quo tern Os sons
alettlas base-ados na n-nddia dos tres

r lfimos -exencicias, e-ntend-eu de do-'
Var urn pouco a -prevjsdo auctorb-
!da p-or essa media, cen-tando quo
o futuiro anna nOn so accentue
' dquhi-hrio pois quo to-ye ella a
Ul flado do nOn sobrocarregar 0 C0-
dale do ci-espesa.

Corn -effeito, erniora todos -nh
brasileiros, ambora todo mundo ci-
vilizalo desoje quo desappareqa
desde logo esse conflicto em quo
so debate a humanidade, em pnOl
da eiviliza-cao o dos s-agrados prin-
daplos do direito. alto 0 do so admi-
rer quo, 'a-manlia, entro os dirigen-
tes mundi-aes, em- urn accordo que
o n-oces-sario, salvando-se Os prir1-
eapbos quo sdo defendidos nos cani-
pos de hat-aiha, so firmo o- pac-to
da Paz.

Embora 1000 desej ernos ardente-
monte, tal facto vern impor-tar na
dtminuj-çOo das rend-as da Naqão e
do Estado.

R-espeitano o pensamento da
cum-rnissdo, Sr. Pr-esi'd-en-ie, ella,
forçada a fazer as sons caleulos
aontr-o da media dos tres ultiinos
exercicios, chegou a eo-nclu-são do
quo a re-cotta minolTa ficard hem,
Sendo provist.a na quantia de
35-362:000$000.

Nessas condaçOes, a co-manissac
offerece 0 conside-r.acdo cIa Casa a
segunto enaonda (P).

Como so pódo verifie-ar, a corn-
rnissdo nOn so afasfo-u do mOna
dos tres ultirnns exercicbos, sendo
quo a a-ugrnei-ifo o-bso'rvado na ci-
fra - da rocei-fa 0 devido a pequena
c-levaçOo quo -soffreu a taxa rela-
tiva ao manganez.

Outra -emenda ao art. -1.° (10).
Ibefero-se 0 oxp-orfaçOo do café.
A proposta caleulou a produefo

da sobre-taxa respectiva em tres
mU cantos: entretanto, coma a
cornmissdo torn ebem-entos seguros
quanfo a oxportaç0o -demo produ
eto, embora baja a facto a quo ha
poueo me referi, da diminuiqOo do
colheita, resolvou proper o aug-
monte do 250:000$000 ne-ssa rubi-i-
ca, tondo em canto, as ci-fras hem
mats eleva-das a quo c'hegou a ar-
recac1açOo dos ultbrnos annos.

Ainda outra emenda ao art. 1.0,
letlra A. n. 9 (10)

Tab dbsposiço,o, or. President-c,
entende-se corn Os impostos addi-
ceianaes do 10 010 sabre novos o
veihos clireitos, transm-issão "can-
sa mortis", consumo do bebidas
alcoo-licas e transrnissão de proprio-
dada "inter-vivos".
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Ora., como tal eontribuiqdo deve

so r mathematicamonto calcula.da
sobre a quantia total dos impostos
clue eSo sujeitos a ella e como a
eo1nmssão verifieou qua esse to-
fal ë do 7.050:000000 d logico quo
a dfra citada no n. 8 do art. 4.,
ooja elevada a 705:000$000.

Mals urna einiaiida ao art.. 1°
letra A, n. 17, (Id)

Como a Casa ye, a emenda Se
relaciona corn a taxa do diversAo,
creada em virfude do urn proje-
cto que five a honra de apreson-
tar e vel-o approvado na sessão do
anna passado;

A cclmmissão, tratando-se do irn-
posto nova, ohteve dádos sobro a
sua ar•recaclaçiio no prirneiro so-
rnestre dcsto anno a por cues veri
fieou quo a sua rubrica pde ser
eJovada a 275:000$000, ficando,
inesmo fassim, OS SBUS calculos
dqiiem d:a quail ha quo vai 11rodu-
zL'.

Ainda ao art. 1.° apresento as
seguintes ernendas (Id) . Coma - a
Casa ye, são dispositivos jd appro-
vados varias vezes pela Camara e
quo corivdm sejam restabeiecidos
na lei do meios do futuro exerci-
cia.

A primeira auctoriza o governo
a realizar a cobrança amigavel ou
)udiciaJine!lte da divida aetiva,
poderido transigir a eliminar dc-
voq ores insolvaveis.

Temos, como a Casa sabe, uma
cifra elovadissirna dossa divida.
Parte delta é, corn eli alto, insoL
vavel, do modo qua, em vez do so
es'tar illudindo o poder pubiled,
quo pOde ver naquella divida uma
bOa fonte, d preferivel que o gayer-
no fique auctorizado a mandar eli-
minar aertos devedores, uma vrn
cue fique provada a sua insolvabi-
lid ad.
A sogunda permitte, par mais urn
anno, a insaripqão dos titulos do
propriodades immoveis, para os
effeitos do imposto territorial.

E' urna medida justa, porquan-
to, dovido a vastidão do alguns dos
rossos municipios aconteee quo,
muitas vezes as pequerios a meamo
os grandes propriotarios sentem
difficuldades para virem a sdde

cumprir o dover imposto pela le
fiscal, nada adeantando as rend
do Estado o producto do
imp ostas :por I altas iflv&lu1ltarja

A tercoira ernonda, Sr.
dente, delega poderes ao gov
para altorar a taxa lc juros do
post tos das C aixas Econornj,
Isso porque ha uina li federal
corosedendo egual auctorizaçg0
Presidento da Republica; do ni
do quo, so esse governo elevar
juros dos dopositos foitos nas 

c11.xas Economleas Fecieracs,
corollarto natural. o nosso thesou
lena do so;ffrar 0 escoamento J)
las retiradas do dinheiros, qu s-
niarn collocados sob credor egIJa,
menlo garantido mas quo lhe p
garia melhores juros.

E' uma modida necossarja afia
do acautelar o thonouro mineiro

Sr. Presidente, o illustre coil.
ga residente em Campastre of fore
ecu a consideraqdo da Casa mu
ernenda, sob n. 1, e que estabelt
o imposto do 40 1 1 , sobre 0 Val'
do cada bilhete de lotenia vdndid
no Estado o quo ndo gose de lie-
cOo.

0 infuito do nobre ropresentan.
te, mou collega e amigo, d 0 ml.
elevado possivel porquo pretend
Qrohihir a ahastecirnento do an:
habitc nocivo, no Estado.

Mas o mcii nobre collega dcv
saber quo so existern bllhetes qu
gosam do isençdo asses são OS nil
cos cuja vonda d permottida ii
Estade.

Si se vendeni outros bilheto.
coma offecth'amente acontece.
per abuso e p bs aião podemos ta
xar bllhetes quo são vendidos
sim, elandestinarriemte. E' urn ea-
se cjue depende mads da acçao p
licial.

Para se chegar ao finn que
men collega tern em vista, S0r

meihor uma aeqão combinada da
Carnaras Munieipaes.

o se. Sousa Soares: - Nern
Carnaras Municitpaes podern taxar

O sr. João Lisboa: - ImpOt
cia industrias a profissbe nada
quo impe0a. as Carnaras do
salvo as empresas cuja iSentac

ienha sido determinada polo Con-
srcS&°

lie sorfe quo, apjuellaria para 0
01CU distinuto collega do bancada
para quo retirass:o a sua ernenda,
rule qua a cornrnissão tern escru-

ji i s em aconseihar a sua appro-
vaã.

jrn relaçdo a ernenda n. 2, do
rwhre deputado residente em Ca-
1 aegola, devo dizer quo a assuin_
plo de gue cogita a mesma não 0
, 11scptivel do Irma  analyse rapida
or parte da commissão.
Ii' preciso quo so prooeda a urn

estudo comparativo, aiim do quo
. verifique se a oIevação de 112
compeiTsa a diminuiqaa do qua
fala a segunila parto cia ornonda,
cm neiaqão a madeiras appareiha-
das.

Como, porOm, 0 mu auctor disso
qua a sua aeceitaqão trazia conso-
t1uenfo aingmento a receita publi- I
ca a comcmissdo deelara quo a re
rebe agora, sit at in quantum, atd
quo, em 3.° discussão, depois dc
vtiidO meticuloso, possa trazer ao
ct,nhecimento da Camara a sou
rensamento e dizor Se ella a nccei-
Ia definitivam(ente, ou $o, ao eon-
trari'o, nOn pdde concorciar corn as
ivas disposieOes.

S5o estas, Sr. Presidente, as
consideraçOes que tinha a dizr
ebre 0 orcarnento cia receita do
Estado do Minas Genaes, para o
futuro exercielo do 1949.

Tenho dito. (alluito bern; muito

Enaendas

N. 3
to art. 1.°:
Em vex do 33.042 :000$000, diga-se

35.'362:400$000.
N. 4

Ao art. 1.0, lettna a), n. 1:
Em voz do 13.500:000$000 , diga-

15400 :000.$000
N. 5

Ao art. 40 laUra a), n. 2:
Em vex do 3.000:000$000 diga-se
95O:O00000

N. 6
AD art. 1.0, lottra a), n. 9:
Em vez do 610:000000, diga-se

M5:000$000..
N. 7

Ao art. 1.°, lottra a), n. 17:
Em vex do- 200:000000, diga-sa

275:000$000.
N. 8

Art. 2. 1 0 imposfo ad vaIor,i
sobre a exportaqão do manganex
serb. do 8 ojo 10 0 1 0 e 12 1, confor-
me o valor official cia pauta 'Or
rasp ectivamente inferior a 40.000,
do 40$000 a 50$000, ou superior a
50$000 par tonetada de maeiganez
transportado para fOra do Estado.

N. 9
Art. 3.° Durarife o mesmo exer

cicio, flea a governo auctonizado a
real zar a cobranqa ornigavel on ju-
dicial cia divi:da autiva, podendo eo-
trar em accordo corn os devadoi-cs,
transigir cu alilviar mulias, elirni-
nando do quadro Os devodores in-
solvaveis, resguardado os inform-
sos do Estado.

N.10
Art. 4.° E', desde jã, pronogado

por mais vim anno 0 prazo do quo
trata o dec. n. 2.673, do 5 do no-
vembro do 1909, para quo as all-
quirontes do prapriedados immo-
vois, intor-vivos, par tifulos Part:-
culares, possam eIfcatuar a paga-
n'eiito do respecfi yo irnposto do
tuansmissão, 0 Os averhar pm-a as
fins do impasto territorial, indepon -
dcntemente de muita do 50$000, do
quo frata o art. 13, cia lei n. 271,
do 1.0 do setembro do 1899, obsar-
vando-so as disposiçoes dos arts.
2, 3, 4 o 5, do cihado deeneto o Ia-
vrando-se flovos editacs, linda a
prazo do art. 1.0 do mesmo do-
credo.

N. 11
Art. 5.'Flea o governo do 1s-

tudo auotorjzado a etevar do con.-
lormidade corn as alteracOes qua
so Iizcrern na legislaqao federal'
a importancla maxima dos deposi-
tos da Caixa Economica e suds
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agendas nas collectorias, o a taxa
dos respectivos juros.

Sala das commissOos, 14 de e-
tombro de 1918.—Jodo Lisboa. --
Silva Fortes.—Pinto do Moura
Castello Branco . —Viviano C aldas.

Acharido-so apoiadas, entram erii
discussão conjunct amen to.

Ninguem mats podindo a palo-
Ivra, encerra-se a diseussão (10 Ca-
pilulo I.

Procedendo-so a votação, são an-
provaidos 0 Capitulo I e as emendos
ao mesmo offerecidas, exoepto a do
n. 1, cjue d retirada a requerirnen.o
do sou auctor.

Em dicussão 0 Gapitulo TI.

0 SR. PINTO BE MOURA (ão
devolveu seu discurco)

Emendas
N. 12

Ao art. 2.°:.
Em vez rio 34.639:617$986, diga-

' 35.360:6778986.
N. 13

An art. 2.°, n. 3, lettra a), do § I.':
Em vez do 191:450$000, diga-so

200:2E0$000-
N.14

Ao art. 2. 1, ii. 9, § 1. 1, lettra b)
Em vez do 611 :200$000, diga-se

	

617 :200$000. 	 -
N.15

Ao art. 2.°, § 1., n . 9 ,lettra
Em voz de 55 :200$000, diga-so,

55 :800$000.
N. 16

	An art. 2 . 0 , 	 1 . 0 , n. 9, lettra d
Em vez do 556:200$000, diga-se,

560:000$000.
N. 17

Ao art. 2 1 , § 1.1, n. 9, 1ettra e)
Em vez do 335:520$600, diga-se,

338:880$000.
N. 18

Ao art. 2. 1, § 1°, n. 15, lettra C)

Em vez do 400 :000.$000, diga.....
600:000.8000.

N.19
Ao art. 2. 1, § 1.1, n. 15, lottra f
Em vez do 10:000$000, diga-so,

20-.000$000.

N. 20
Ao art. 2°, § 1.1, n. 17:
Em vu do 200:000,$000, dig5

100 :000$000.
N. 21

An art. 2. 1, § 1.1, n 19, lottra
S upprimarn-se as Palavras de " ,

"gratilicacao a promotores", atO
na!, o, em vez do-5.i00 :000aj1
dig a-se, 5.000:000$000.

N. 22
Ao art. 2.°, § 1°, ii. 30, lottra b l.
Su.pprimarn-so as p alavras, cJeSd

"sendo", atO " final", e, em Ve
,100:000$000, diga-se, 50:000$60n,.

N.23
Ao art. 2°, § 1.°, 1T1. 30, lottra. e
Supprirna-se a prirneira pane

em vez do 20:000$0 00, diga-se,.
0:000$000.

N. 24
Ao art. 2.0, § 1 1 , n. 30, lettra e'
Reduj a-se da soguinte manejra:
Aos asyloS Maria Thereza o de S

Francisco do Assis (do S. Jnão dFJ.
1-to!; S. Vicente do Paula, do Esirl.
Is do Sul; S. Vicente do Paula th
Aguas Virtuosas; do Caridade, d'
S. Francisco; de Jaboiicatubas, le
Or.phAos (do Marianna) ; de Bar-
hacona, do Juiz do FOra, do N.
da Conceição (do Serro) ; do Sari:j
Antonio •o Santa Izaloel, de 0or
Preto; do N. S. de Nazareth d
Quoluz) ; da Veihico Desamparad'
(do Pont.o Nova); do S. Jonquirn
(Concoiçdo do Sorro) ; do Inval04c
(Carangola) ; do Orphans, ((ars.
panha) ; Orphanato Sant'Anna,(Pa
sa Quatro) ; Hospital do Rosari
(S. João d'El-Rei) ; Institulo d
Surdas Mudas, (Itajubri) ; Pavilhi)
do Tuhereulosos, (Carnpanha ;
natonio do Tuberculosos, (Januarri
Matornidado do S. Joao d'ElFel
o Asylo do Mendigo, do Juiz J
Fóra e hospital do Santa Rita d
.Jacutinga, a 2:000$000 ca:da cm.
50:000$000.

N.25
A  art. 2°, § 1°, n. 30, lettra h
Redij a-se, da seguinte rnaflelr
Ao asylo "Affonso Ponna

Capital, do accordo corn a lei Ib

542, do 1910, (10:000$000) ; ao f.
stituto Pasteur do Juiz do F'Ora,
(10:0008000) ; a Liga Mineira Contra
j Tuboreulose, (3 :000.$000) ; an Has-
p11-al •de Lazaros, cnn Sabard.......
(4:000.8000); ao Disponario "Due-
no Brandão", annexo A Liga Contra

Tuhereulose, da Capital, (3:00o-15.''
27:0008000.

N. 26
Ao art. 2. 1, § 1.°. n. 30 lett.ra I)
Redij a-so da seguiiite maneira-
An Orphanato de Santo Antonia

(Ia Capital, 10:000$000 e. A Prnte:tn
ra da Infancia, em Diamantina
1:5008000, 11:5008000.

N. 27
Ao art. 2 1, § 1 1, n. 30, lettra j)

• Rodi: a-se da seguinte maneira:
An Lyccu do Artes e Officios Ii

Ouro Preto, 3 :000.$000, an de Dia-
mantina, 2:00 ,0$000 o an do S. J0(j
("Fl-Rei, 1:000$000, 6:000$000.

N.28
An art. 2.°, § 1.1 , n. 30, lettra n2'
Suppnirna-se.

N. 29
An art. 2.°, § 1.°, n. 34.
Em yes do 200:000$00j, diga-'.

250 :000-8000.
N. 30

An art. 2. 1, § 1 1, aecroscente-so
seguinte n.

Saneamento rural do Estado, ...
U0:000$000. —JoAn Lisboa. —Pinto
de Mnura.—Vjvjanj Caldas_ ^
te l lo Branco.

N. 31
Ondo convicT:
Art. . . Fia suspensa a crearAo

do grupos esc-olres districaes.
N. 32

Art. . . Fica o governo auctori-
zado a crear urn Internato do Gy-
rnnasio na Capital, on a transform,
pera esta, o Gymnaslo do Barbace-
na, transfomrnando-o em internato.

Sala -das cornmissdes, 14 do se-
t'mbrn do 1918.—Pinto do Moura
—Joan Lisboa .—Silva Fortes. ( yen-
cido) .—Viviano Caidas.

São postas ern diseussão conjOni-.
otamente.

0 sr. Argerniro de Resende jua-
1-lea e manda A Mesa as seguinto

Emendas

N. 33
Acereseento-se nude convier:
Ao Asylo rio S. Vicente do Paule,

cia CaxambO, 2:000.$000.
Sala das sessOes, 14 do setenohro

'0 1018.—Argemiro do Resende Cos-
[a .—Josd Alfonso.

N.34
Aecreseenite-se nude convior:
A' Casa do Caridado de Aragira-

ny, 2:000$000.
Sala das sessOes, 14 do sotembro

0:: 1918.—Argemiro do Resende Ce
ta.—Josd Affonso.

N.35 	 -
Aceroscente-se nude co-nylon:
Oride so diz: an Hospital do Para-

catU, 2:000$000, - an Hospital on
Casa do Caniidado do Pcraoatii, Para
sua construeqAn, 2:000$000.

Sala dbs sessOes, 14 do setombrrj
do 1918.—Argemiro do Rèsende Cos-
ia—Jose Affonso.

N. 36
Acerc-seente-so onde convier:
Onde so diz: "an Hospital do Mu-

z:miinho, 2:000-$000", - diga-se:
ao IlospOtal do Muzambinhn, pora
sua construcqão, 2:000$000.

Sala das sossöes, 14 dc setenobro
crc 1918.—Argomiro do Resendo Cos-
te—Josd Affonso.

Sã ,) apoiadas o entram em discus-
são conjuntamento.

0 SR. SILVA FORTES (cnn: cc-
i'isão do oradnr) : - Sr. Presidente,
cahe-me nest;e monoento a honrosa
tarofa do vir aprosentar A Cama
ra as ernendas suggonidas pela com-
mission. dc Orqannento ao•s pan agra-
phos 2.° o 3 .1 do Capitubo Ii, do
projoeto, quo so reforem, respacti-
vamente, 0 Seeretaa-.ia das Finaneas

A Seeretaria da Agriculture -
Sabom Os meus illustradna cob-

legas quo a commissAo estA agindi
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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, ohe rdecondo 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.

Reconhecondo l 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.



354

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 • Fda divida do Estado attrnja a 	 v z de 411 480$000 d ga se -coenta conlos do reis annuaos. 	 '17 .4eosoolArt. 5.° 0 Secrotario das F'inan- 	 N 38
tas dosignard a localidade para es
proceder aos exames a quo so rofo- 	 Ao art. 2.°, § 30, n. 1: Em vaz
re o art. 30 dosta id. 	 de 25:300$ 000, diga-se 31:200000.

Art. 6.° Revogam-so as dispasi- 	 N 39çOes 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'fl1Quando 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 nornoadosRollo 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
uesapp arec jmonta 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 seteambrca 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. Leo poldo 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 merecimento l 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 es rtd 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-



365

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 ap plauso 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 princ i
-(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 c p 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'
reelama pdas 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 Preside yite 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'
iisoalizac go 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 1pra s onte, Tel, casio so ye-
rifique nan terem stab suffici'eaat p

-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 f inanceiro, 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 Pirapo pa, 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 soluq gip 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'ndend p, 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-
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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 magoacessão 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 commisoesitabelecen 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 P recoderani 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 sualilac 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 recoih o 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 y en-
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, carninha pdo 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 permanenteeAuo 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 ni q 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, pc0dizer, 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 iieira, 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	 boladasmats lo 	 sort-des.dspcnsavel para n sou reconheci-

flCiLtO. 	 Ora as campontos, as earnaradas
quo anompanham essa_a bobadas, f a-

,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 consignifelIZOS 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 denado 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 ma is
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'. (Apoiado g 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 Icttinio, 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 possitue 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-
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amonto) hem como das ernenda
ac meismo offorécidas.

O SR. PINTO DE MOURA -pars
ericamiiiliar a votaçâo (ndo devol-
y ou 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 Bon re,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 vi gca-
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. Preside Lnite, 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 pa pa 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 soqua 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 argarnentola 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, s e 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 provis go.	 -

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, odacando l 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 d q 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;staheleça mos 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 elementos l 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 (1 118 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 e xoloeleilo 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, bebida g 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 0denido 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 de yetdj-
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 ed jea-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 p icthres, 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); Hos pital 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 pa pa 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 guiarnontazado 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 def ic /
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 11istrac d0 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-fi ne" 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

Unidades 	 - 	 •1:5	
' 0

0

0
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0) 	 o'-	
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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 recurs ro 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. Alod estino 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 conoffliente l 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 regu ilarmenrte .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. B aeta 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 0Vencjdo:

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 doviava 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_
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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 Neve s, JojCistodio, 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!m jssão 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 ne gocios, 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 Carnara g 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 matsquam 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 P TI- 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 prepar ar 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-



438
	 439

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-d ye'-
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 h y

-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 

emdia 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 rievesaTanto 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 daiso ferir justameirife 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& - centroNão 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, Mineshumanitarie 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 neton jediucie 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

I
	

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 adm i 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 p roecto 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 ostãomc 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 situ açdo 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. 116mudando 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 y e-
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-tj yo 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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SerVico de Saude........
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2 .0 Batalhäo..............

3 0 BatalhSo .............
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87: 400$000
126:000$000

3:600$000
3:504$000
3:04S000

12:8488000
11:680$000
2:774S000

7:300$J00
6:570$000
6:200$000

13:651$000
51 :830$000
13:870$000

139:941$000
134:0288000
22:338$000
9:928$000

l.004:480$000
1.048:572i000

600: 000$000
50:000$000

50:0008000
10:000$000
10:000$000

10:000$000

90:0008000
5:000$000

— 	 3.753:553$000

3:8
3:0
3:6

.

- 	 7:

- 	 6:
- 	 5:

—	 '1!

28:800$000
30:600$000
6:000$00,0

30:0008000
5:0008000

101 :200$000

Tabella n. 2

Fiaço da Força Publica para o exerciclo de 1919

Vencimentos

Classif1caco 	 Total
Por dia 	 Por anno0

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-
ta ps 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 ('P inião, 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$O OO. 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.



469
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 despes ta, 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 aaicJiivaldio 1, 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 E rstado, 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 junntam0 eon dis-cussCo.

0 SR. PINTO DE MOURA (nãodevolveu seu cliscurso)

0 SR. NELSON BE SENNA: -
Sr. Presidente são breves as pen-
deracoes quo vreniho snhnitt@r C
Casa e, principalmoUte. aos meusdignos 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 pa pa 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.prio g 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 Eta p 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,



482 	 - 483

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$0 00.	-

	

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 G yinnasio 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 desp resas 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' Senado l 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 adapto rla 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 auc 1torida4des 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 tratarnen yto 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 tratame pito do
saude, sendo aponas sobs rnozeo
corn VOncIfl-lofltOs.
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41,' •SESSAO ORDINARIA, AOS 19 nos Para acoi50 de Agricul.BE SETEMBRO BE 1918 	 [nra e IndQjsfrja
Corn o assontljme.no da GasnaraPresidencia do sr. Emilio Jardim são 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-
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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 seusmadas 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- A prescntacdo 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() 	 (15Carvaiho 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 tarifa g da RddeSuLMineira.

O SR. JULIO MEIRELLES (sernrevisdo 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 pouco g 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,sombraros que vivein nacruella zona e pieacompanha 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 percor per 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. 114Idalfina 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 20sonta-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 dospatonteia 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 extrange iro 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- offect ivO 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 aporque 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 preqoscorn 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.smercados 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 doquo 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 baratearne p 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 corn0 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, a p 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 jornaulei pos 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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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

508

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 off erecida 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, ficamscm 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 re gimentaes, 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 b y

-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_
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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 doorovado 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, poreentaçOes 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 aorequ 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 deSoternihro.

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 urnareuresenta 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. J0Lisboa.

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 disposifivos 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 ap osentadoria 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-tpesca. - Approvado em 21 de seLeni,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

Parecei' 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-teann-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 ch egassem.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 0outros, no senti-do de so represon-
tar ao potier execufjvo soPre a ni-
cessidade da adopqao dc medhcla
que impecam o transito do rchanhos 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 r eip 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



526 	 .27
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 rnterrl Lp 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 ami go 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 Ran a-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'ucq go 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 poi jeja 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 tada1)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 municipacsIfi 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 Osinconvefijenites quo lembro aos srs.
deputados e one a ernen.da offere
Co. porque todos sabem quo muitos
funccionaijos publicos oxercem ex-
traor djnar 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 Lp 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 fascina qdo 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 produotoretag 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 servj0NulRLrna 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 def icit actual. De 	 ne-cessidades do opera-
chi 	 -sa-ppare. r i ado, quor Urbana, quer rural.n esso def icit, 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

raç abo a projocto do quo five a hon-
ia do sor anctor, 	 0 sr. B ernardo 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-
rep

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 aseas 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. Delfirnriente 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,eco 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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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 prev idente, 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, pugnran1ioal 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 ciart. 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 confia qos 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 ipa poella 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 Hospital 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 A ffonso : - 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 pel la 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 auxilio g 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 def icit 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'it p na prorogacao cia sessi'o
pos- rnais urna hora.

(Consultathi 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 re guinir 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'&nosravel 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 doçao 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 offioaz9110 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 nciourn 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 roprerne qntain 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 lre Fs 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'e rcfa.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,peqlau 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 r ar 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 gis1afjv 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 pa pa 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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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 attende r 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 defic it 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 prev idente, 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, pugnran1ioal 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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EleiçOes
1a Mesa..........................................................
Das CommissOes permanentes ........................... .........
Da Comrnisssto incumbida de proceder a apuraçao da eleiçao pre-

siclencial .................................................... .

EXPEDIENTE

Mensagem
Do Sr. Prsidente do Estado per occasisto do Installaçao do Cofl

glesso ................................................ ... .........

Officios
De Deput:ulos:

Do Sr. Baeta Neves, sobre seu compareciniento. ....................
Do sr.orberto Lage,
Do Sr. Odilon de Andrade, communicaddo ter tornado 	 enassto no

Gongresso Federal e renunciando o mandate de deputado ao
CongressoMineiro..............................................

Do sr. Alberto Alares, renunciando o mandato de deputado per
ter side eleito director geral da Companhia do Estradas de
Ferro Federaes Brasileiras Rêde Sul-Minera ..... ...............

Do sr. Alves de Lemos, renunciando o logar do deputado por ter
sido eleito senador estadual.....................................

Do Seitatlo:

.—Conirniinicando cáo hover numero para a installacao do Con-
gresso .................................... ...... ...................

—Communicando ter so verificado nurnero para a installaçao do
Congresso ......................................................

—Designando dia e hora para a installaçao do Congresso.....
—Communicando a convocaçao do Congresso para tratar da apura-

cáo da eleiçSo presidencial.....................................
—dommuuicando a constituiçao da respectiva Mesa.. ........ .......
—Communicando ter side approvado urn parecer mandando archi'

var o projecto n. 78, da ('amara...............................
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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, con yidando 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-
ç ao 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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- 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 prestadaspela 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 demontos ........................................................
- 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...........................................................

PAGINAS

170

170
• 110

171
170
170
170

170
170
172
173
173
175
:75
175

175

177

178
179

181
-	 81-

181
388
188
188
188

188
191
192
192

205
205
205
206
206
205

208
2014
208
209
223
225
225
2-IS
248
248
2-13
23



VI
	

vil

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.
255, 261 	 ...................................................

N. 19-Indicando que se represento 00 Ministro da Viaçao sobre a
necessidade de unia estaçao Ièlegraphica nacional nas estancias
hvdro-rnineraos de Aguas Virluosas e Canibuquira C no son-
tido do esfabelecirnento do urn tiem rniCto do ROde Sul-Mineira,
no rarnal da Gampanha pags. 293 e..........................

N. 20-Indicando quo a Mesa, po p .inteiinedio do Presidenle do E-
lade, se dirija ao Conirnissarisdo da Alimenta9o, no Rio do Ja-
neiro, no sentido do se gaiantir aos inverbistas do gado do ta-
11 1 6 o preço clue for taxado officialmente.........................

Pareceres

Do Coiu,niso eneaivcgaila de prOeddei a .wrao d4 i'4
 do I'residente e ilce .Presldenie do Estado

N. I - Reconhecendo e p oclaniarirlo Presidenle do EsIado o sr
di'. Arthur do Silva lierriardes e Vice- lbeidei,ie 	 sr. senaclor
Eduardo Carlos Vilhena do Amaral, pags. 123 e ................

Da CornHtlssão do Constltniço, LeisbLçio e Jiisiiça

N. 183 - Sobre a renuncia do deputado Alberto Alvares, pags. 171,
181)e............................. 	 .............N. 114 - Sobre urn racurso do graca em que é impetrante o red
Elysiario Joaqulin da Silva.......................................

N. 215 - Sobro urn recjborirnonto de Idalina. Alves Pereira, pags.
4300..............................................................
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ix

PAGINAS
N. 219 	 Sobe urn requcrimento de Norberto Rodrigues Monçao,

pags. 495 e.......................................................
N. 220 - Sobre urn requerirnento do dr. Antonio José da Cunha,

pags,
N. 222 - Sobre as potiçOes de Ayres de Almeida e Joo Baptista

do Nascirnento, pags. 507 e......................................
N; 223 - Sobre uma representaçao dos omprogados jornaleiros da

Imprensa Official do Estado, pags. 507 e .........................

Da ComwLss10 tie Orçaineuto e Conas:

N. 186 - Sobre urn telegramma da Camara Municipal do Minas No.
vas, pags. 201 e .............................................. ....

N. 187 - Sobre urn officio da Associa(0o Commercial (To Juiz do
FOra, pags. 201 e ......................................... r........

N 192 - Sobre o projecto n. 98, pags. 211 e.......................
N, 194 - Sobro urn requerimento de Manoel de Miranda Rosa,

pags. 225 e.......................................................
N, 199 - Sobre urna representaçtto de

	

	 ,Nogueira Ouimaraes& Comp.
pags. 203 e ......................................................

N. 217 - Sobro urna petiç 	 as,ao do Instituto Evangelico de Lavr
pags. 446 e.......................................................

N 218 - Sobro urn requcrimento do José Ignacio dos Santos, pa-s.

Da Coiumissio do Ilepresentaçiies, flequerluientos e Pe
tlçôos :

N. 198 - Sobre urn 	 aprequerirnento do dr. Camillo da Fonseca, pa-s.
257e..............................................................

N. 200 - Sobre divorsas peças protocolladas, pags. 263 e...........
N. 201 - Sobre diversas peas protocolladas, pegs. 233 e..........
N. 204 - Sobre urn requerimento de JoGo Perpetuo do Senna, ags.

280 e.......................... 	
p

...................................
N. 205 - Sobre urn requerirnento do Ignacio Rodrigues Paiva,

pags. 280 e ................................................ ........N. 206 - Sobre urn requerirnento do Salvador Carazza e outros,
pags. 286 e................ .........................................N. 207 	 Sobre urn 	 .agsprequerimento do Manoel Soares Focas,
286 e..............................................................

N. 208 	 Sobre urn requerirnento do José Figueira de Almeida,
pgs. 286 e ......................................... . ...............

N. 209 -- Sobre a peça protocolláda n. 491-pags. 290 e............
N. 210 - Sobre diversas peças protocolladas, pags. 290 o..........
N. 211 - Sobro urn officio do collector e do escrivfto da collectoria

de Diarnantina, pags. 290 e ................................ ....
N. 216 - Sobre 'ima peticao de alguns jurados de Villa Nova do

Lima, pags. 445 	 ...............................................
Da Coznniissio de Caniaias Mnuicipaes:

N. 212 - Sobre urn officio do Presidente da Camara do Born Succes.
so, pags. 290o..................................................

N. 213 - Sobre urn officio do Prosidente da Camara do Jacuhy,
pags. 2900.....................................................

Da Conunssiio de itgvleuitiira e Industrias:

N. 182 - Sobre urn 	 ps,requerirnento do Trajand do Modeiroags.
180 e.............................................................

N. 196 - Sobre a indicaçao n. 16-pags. 248 o......................
N. 221 - Sobre urn requërirnento de Arthur Monttiro do Abreu,pegs. 496 	 ........................................................

Da Coiniidssito tie Obrs Publicas e Viacao
511 	 PAGINAS

N. 181 - Sobre a indicaçao n. 13-pags. 179, 187 e .............. 	 204511 	 N. 185 - Sobre a indica0ao n. 14-pags. 179, 187 e................ 	 204
N. 197 - Sobre uma representaçao dos liabitantos do districto do511	 Sao Roque, municipio de Arassuahy, pags. 254e ...............261
N. 202 - Sobre a indicaço n. 17-pags. 261, 281 e ................. 	 2-9511	 N. 203 - Sobre a indicaao n. 18-pags. 204. 281 e...............289
N. 214	 Sobre aindicao n. 19-pags. 295,3080................ 	 309

Da Comniissio tie Instrucção Publica

222	 N. 188 - Sobre urna representaçao do' director do grupo escolar do
TTberabinha, pags. 206 e .........................................

222 	 N. 189 - Sobre urea representaç.o do director do grupo escolar
954 	 do Abbadia de Pitangoy, pags 206 e.............................

N. 190 - Sobre apeta protocollada ii. 546, pags. 2060.............
235	 N. 191 - Sobro urn requerirnento de Donato Donati, pags 207 e.....

Da Coininjssio tie Saude Pubilca
N. 93 - Sobro urn requerirnento de Evaristo ValdOtario da Silva,

pa'" . 213 e ............................ ...........................
N. 195 - Sobre urna representaçao do Affonso Carlos de Sousa 0

outros, pags. 248 e .................. . ......................... ..

Projectos da Camara

(Dc 1918)
N. 97 - (Auctorizando o govorno a conceder licença ao di'. Joo

do Mello Franco, lonte substituto do Psychologia, Logica o FIrs-
toria da Philosophia, do Externato do Gymnaslo Minoiro).

Apresentaço.........................................................
Primeira discussflo, pags. 180 e......................................
Sogunda discussao, pags. 241, 255 e....................... .......... .
Terceira discussao, pags. 272 e.......................................
Redacçao final, pags. 300 e ...... ..................................
Ernenda do Senado, pags. 406 e ................. .... ...............
Redacçao final, pags. 447 e ............ ... ........... ..............
N. 98 - (Altorando a lei n. 459, do 1907, na parto referonte a por-

centagern de colloctores).
Apresentacao............................. ............................
Prjrneira discussflo..................................................
N. 99-(Fixando o subsidio para Os rnembr'os do Congrosso 0 para

0 Presidente e Vice-Presidente do Estodo).
A.presentaão.........................................................
Primeira discussao, page. 190 e ....................................
Segunda discussäo, pags. 207 e.....................................
Terceira discussi.o, page. ?23 e......................................
Redacçao final, pags. 241 o .......................... ...............
N. 100-(Fixando a forca publica para o exorcicio do 1919).
Apresentacao ....................................... ......... 	 ........
Prirneira discussäo ....................................... ..............
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Apresentaçao ............. ........................... • • .............
Prirneira discussão ....................................................
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Segunda discussão ....... ....... . ................. .. ....... ............
Terceira discusso, pags. 249 e......................................
RedacçAofinal.......................................................
Emendas do Senado, pafls. 306 e.....................................
Redacçao final,.pags. 314 e....................... ...................
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Apresentatfio ......................................................
Piimeira disdussão ..................................................
Segunda discusso. page. 316 e..................................;...
Terceira disc.ussão, pags. .429 e .....................................
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Emenda ao Senado..................................................
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Aresentaço ...................... . .......................... ........
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Segunda discuss5o, page. 257, 266 e ................. ............. .
Terceira discussào, page. 277 a.......................................
}tedacçao final, page. 295 e ........... ............................
N. 109—(Garantindo vencimentos áos funccionarios publicos do Es-
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Primeira Uiscussào ..................................................
Seganda diseussão, pags. 329 e .................................
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edacçao final, pags. 448 e .......................................
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Primeira discussao ................................................
Segunda discussao, page. 311, 331 e ............................... -
N. 113—(Dispondo, sobre a Caixa Beneficente dos fuccionarios Pu-
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Apresentaçao........................................................
l.a discussao, pa -s. 303 e . ..: ......................................
2.	 >
N. 114—(Perdoando o ran Elyeiario Joaquim da Silva das penas
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Apresentaçao .........................................................
L a discussao ....................................................... ..
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2 . 1 discussão, page. 418 e ......... .... ........................ ...
N. 66, de 1917— (Auctorizando o pagamento de custas aos funccio-

narios do fôro da comarca de Santa Barbara).
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Cicero Lopes
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